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“A liberdade e a igualdade dos ho-
mens não são um dado de fato, mas um ide-
al a perseguir; não são uma existência, 
mas um valor, não são um ser, mas um de-
ver-ser”  

Norberto Bobbio 

 

“ A regra da igualdade não consiste 
senão em quinhoar desigualmente aos desi-
guais,  na medida em que se desigualam. 
Nesta desigualdade social,  proporcional à 
desigualdade natural, é que se acha a ver-
dadeira lei  da igualdade. O mais são des-
varios da inveja, do orgulho, ou da loucu-
ra. 

Tratar com desigualdade a iguais ou 
a desiguais com igualdade, seria desigual-
mente flagrante, e não igualdade social.  

Ruy Barbosa 
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Resumo 

 

 

O presente trabalho visa demonstrar a importância 
e a necessidade das ações afirmativas, para se atingir a 
igualdade jurídica e a democracia proclamada por nossa 
Carta Magna. 

Para alcançarmos este objetivo, faremos uma breve 
explanação sobre o conceito filosófico de igualdade, pa-
ra chegarmos ao princípio da isonomia consagrado em 
nossa constituição. Colocaremos em cheque a nossa 
sociedade, demonstrando como ela necessita das ações 
afirmativas, que são medidas temporárias que visam 
restabelecer a igualdade, diante das minorias ali jadas 
em razão de aspectos sócio-culturais ou ainda em razão 
do infortúnio. 

Sendo assim, demonstraremos que a democracia só 
poderá ser atingida se conseguirmos ultrapassar as de-
sigualdades existente com o auxílio das ações afirmati-
vas. 

 

 
 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. Justificativa e Importância do tema: As ações a-
firmativas como uma resposta para a efetivação do princípio 
da igualdade. 

 Qualquer pessoa que se proponha a refletir  e tentar 
compreender a igualdade sabe que, no âmbito do pensamento ju-
rídico-filosófico e político ocidental,  este é um dos temas mais 
fecundos. Através de uma breve análise é possível perceber o 
quão desiguais são os seres humanos. Ao mesmo tempo, também é 
possível se vislumbrar a incansável busca para se atingir a igual-
dade. Porém, que igualdade é esta que tanto se almeja, já que os 
seres humanos são, naturalmente, desiguais ?  

Diante deste questionamento, e ainda ao depararmos 
com um projeto de lei,  que tem por objetivo possibilitar o ingres-
so dos negros nos quadros da administração pública, reservando-
lhes um percentual de 40% (quarenta por cento) das vagas, surgiu 
um sentimento de revolta, já que defendemos a igualdade, e em 
específico a igualdade jurídica, devidamente respaldada pela nos-
sa Carta Magna. Porém, percebemos que defender a igualdade ju-
rídica pura e simples não nos leva, necessariamente, à igualdade 
fática. Desta forma, com muita relutância, conseguimos vislum-
brar e ultrapassar essa primeira barreira. Ou seja, o comando 
constitucional praticamente não encontra respaldo na sociedade 
brasileira.  O discurso sobre a igualdade jurídica e seus diversos 
tratados acabou ficando restrito ao âmbito filosófico-jurídico,  
sendo que, no dia a dia da sociedade brasileira, ela não se faz 
presente. 

Aprofundando em nossos estudos, observamos que a 
nossa Constituição Federal,  em alguns aspectos, posiciona-se no 
sentido de atenuar as diferenças, facilitando e, em alguns casos, 
determinando mecanismos que venham a ter este objetivo. O co-
mando constitucional que prevê o ingresso dos deficientes na ad-
ministração pública é apenas um dos exemplos constantes em 
nossa Carta Magna. 



 

 

 

 

Com isso,  retomamos as aulas de Direito Consti tucional 
acerca da essência da Constituição, relembrando assim os ensi-
namentos de Ferdinand Lassalle, que defendeu que uma Constitu-
ição escrita que não corresponder àqueles fatores de poder que 
regem o país não passa de uma folha de papel.1  

Se há a previsão legal  da igualdade jurídica, e a socie-
dade brasileira tem demonstrado através de seus diversos segmen-
tos a ânsia por essa igualdade, então para que a consti tuição não 
passe de letra morta é preciso algum mecanismo que venha a faci-
litar a atingir essa igualdade.  

Desta forma, este projeto de lei, que num primeiro ins-
tante parecia absurda, começou a soar lógica e racional.  

Diante da diferença entre a realidade brasileira e a ori-
entação constitucional,  só nos restou uma alternativa:  buscar os 
caminhos que possibilitassem mudar essa realidade. Deparamos 
assim com as ações afirmativas2,  que são medidas de caráter 
temporário que visam a igualar as minorias, que em razão de nos-
sa herança sócio-cultural,  ou do infortúnio, são discriminadas.  

Com isso, buscamos contribuir de maneira a demonstrar 
como a igualdade jurídica pode de fato ser alcançada pela socie-
dade brasileira. 

2. Síntese do conteúdo dos capítulos: resumo do tra-
balho 

Este trabalho foi  inicialmente apresentado como disser-
tação final  apresentada no Curso de Mestrado em Direito Público 
da Universidade Federal de Pernambuco, tendo sido submetido e 
aprovado pela banca examinadora. 

No primeiro capítulo faremos uma introdução sobre o 
que vem a ser a igualdade. Primeiramente, através de uma incur-
são pelo pensamento de diversos filósofos e juristas, tentaremos 
demonstrar a evolução do pensamento sobre a igualdade, chegan-
do, assim, ao conceito do princípio da isonomia. 

                                                 
1 LASSALLE, Ferdinand. A essência da consti tuição.  Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris ,  1998,  p.  47.  
2 Ações positivas, discriminações positivas, discriminações inversas e políticas com-
pensatórias são sinônimos de ações afirmativas. 



 

 

 

 

No segundo capítulo apresentaremos o conceito e a ne-
cessidade das ações positivas, partindo da distinção entre discri-
minação positiva e negativa, e a evolução histórica das ações a-
firmativas desde a sua primeira utilização pelo governo norte-
americano. Analisando, em seguida, os reflexos no campo sócio-
econômico daquelas empresas que adotaram as ações afirmativas. 
Ainda neste capítulo abordaremos os aspectos histórico-culturais 
de nossa sociedade que demonstram a necessidade das ações a-
firmativas e finalizando com a demonstração de que as discrimi-
nações positivas estão autorizadas e estão na própria Constituição 
Federal vigente. 

No terceiro capítulo abordaremos os aspectos sócio-
culturais da sociedade brasileira, a necessidade que o Brasil  tem 
de utilizar as ações afirmativas, principalmente diante das dis-
criminações existentes em relação aos negros, às mulheres e às 
pessoas portadoras de deficiência.  

Por fim, chegamos à conclusão da importância das a-
ções afirmativas para a concretização dos direitos fundamentais 
do homem e a realização fática da democracia, bem como o fato 
de elas estarem em consonância com a nossa Constituição Fede-
ral.  

Esperamos que o presente trabalho contribua para en-
riquecer o debate público acerca da necessidade e importância das 
ações afirmativas no Brasil.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

DA IGUALDADE 

 

1.1 Introdução. 1.2 O Conceito de I-
gualdade. 1.3 O Princípio da Igualdade. 
1.3.1 Origem do Princípio da Igualdade. 
1.3.2 Conceito do Princípio da Igualda-
de. 1.3.3 Igualdade Formal e Igualdade 
Material.  1.3.4 Igualdade de Oportuni-
dades.  

 

1.1 Introdução 

 

Igualdade é uma das palavras mais pronunciadas, analisa-
das e discutidas no mundo inteiro, muito embora o seu significa-
do possa variar conforme a época em função dos contextos filosó-
fico, sócio-econômico e político. Mesmo sem um conceito univer-
salmente aceito, não parece arbitrário afirmar que todos os seres 
humanos possuem, intuitivamente, a essência da idéia de igualda-
de. Joseph Barthémlemy, chega a afirmar que "o sentimento mais 
poderoso nas democracias é a igualdade. Passa à frente de todos 
os outros. É mais fácil  privar um povo de liberdade que da sua 
igualdade. Há consolo em ser escravo, quando todos o são. Há 
resignação mesmo à miséria, uma vez que todo mundo nela este-
ja ."3 Alexis de Tocqueville, jurista francês, tem a mesma visão de 
Barthémlemy ao aduzir que o amor pela igualdade é mais forte no 
homem do que o próprio amor à liberdade. Defendendo ainda que 
a marcha para a igualdade é inevitável.4 

                                                 
3 BARTHÉMLEMY, Joseph.  Précis  de Droit  Public .  Paris:  Dalloz, 
1937, p. 68 apud  CARVALHO, Júlio Marino de.  Os direitos humanos 
no tempo e no espaço. Brasília:  Editora Brasí l ia  Jurídica,  1998,  p.  
200. 
4TOCQUEVILLE, Alexis de.  A democracia na América – Leis  e  costu-
mes.  São Paulo:  Editora Martins  Fontes,  1998,  p.  63/64.  



 

 

 

 

No entanto, para muitos filósofos, a sociabilidade, tal co-
mo a convivência e a coexistência, só é possível  em razão de for-
ças que se equilibram, tais como interesses, necessidades, direitos 
e deveres, sendo umas contrárias às outras. Desta forma, a desi-
gualdade parece ser vital para a existência da própria sociedade e 
condição precípua para que haja um equilíbrio na vida social.  Se 
todas as forças seguissem um mesmo caminho e direção, não che-
gariam a um equilíbrio, pois elas não se compensariam para atin-
gir a harmonia. Neste contexto, Santo Tomás de Aquino desen-
volveu seu axioma de que não haveria ordem sem desigualdade e 
a vida seria a ordenação harmônica da desigualdade.5 

De certa maneira, podemos dizer que mesmo os utopistas6,  
ao conceberem uma sociedade paradisíaca da igualdade entre os 
homens, reconheceram que os indivíduos nasciam desiguais e essa 
desigualdade era importante para que pudessem sobreviver. Curi-
osamente, os fi lósofos que afirmaram a existência da igualdade 
absoluta, como Platão, Morus, Campanella, Locke e Rousseau, ao 
conceberem os seus sistemas sociais,  terminavam por demonstrar 
a irrealidade desta igualdade. Aqueles que a negaram, como Aris-
tóteles,  Cícero, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Mon-
tesquieu, vieram demonstrar o quanto é utópica.7 

 Não foram somente os filósofos que se preocuparam em 
apresentar um conceito e uma definição de igualdade. No âmbito 
jurídico, tais questionamentos também levaram vários juristas a 
fazerem reflexões sobre o tema.  

Jhering, ao analisar a questão da igualdade, assim se ma-
nifestou: 

"A sociedade não poderia resistir a um tal regime, que, de 
fato, constituiria a negação das diferenças que nela aparecem e 

                                                 
5 JACQUES, Paulino Ignacio.  Da igualdade perante a lei .  Rio de Ja-
neiro:  Revis ta Forense, 1957, p. 40. 
6 Por utopistas  entende-se aqueles que concebem ou defendem utopias .  
Porém, para Norberto Bobbio,  nem todos aqueles que escreveram sobre 
utopias podem ser considerados como utopistas , pois  para sê-lo é ne-
cessário que estes escri tores tenham fé na sua imaginação polít ica,  isto 
é,  que acreditem que o melhor dos mundos não é apenas pensável ,  mas 
também possível  ou até certo ponto e inelutável  porque a ele somos 
levados pela força das coisas . 
7 Op.  ci t .  p.  219.  



 

 

 

 

que devem aparecer em toda a parte. O corpo humano não pode-
ria existir se todos os seus membros fossem do mesmo molde. Ou-
tro tanto sucede com o corpo social.  A igualdade que deve reinar 
em seu seio só pode ser relativa; é necessário que haja propor-
ção entre a capacidade e o serviço prestado, entre a tarefa im-
posta e os meios empregados para a executar cabalmente, entre 
os méritos e o salário, entre a culpa e o castigo. A divisa da so-
ciedade é - suum cuique suum - de acordo com a condição parti-
cular de cada indivíduo. Eis a base da noção da verdadeira justi-
ça; a igualdade a que ela mira é a lei e as suas condições de a-
plicação ." 8 

Desta forma, Jhering defende a necessidade e a importân-
cia das diferenças existentes dentro de uma sociedade, concluindo 
que a igualdade é relativa, só sendo possível conceber a igualda-
de jurídica, a igualdade na lei. 

Também Pontes de Miranda defende que os homens são 
desiguais, sendo obrigação do Estado democrático e liberal dimi-
nuir essa desigualdade.9 

Outro jurista que se ateve ao problema da igualdade jurí-
dica foi Fábio Konder Comparato, que, fazendo uma análise mais 
detalhada, entende que a igualdade é uma medida de comparação, 
assim sendo, não pode ser concebida a igualdade de um só. Desta 
forma aquela lei que viesse a ser confeccionada visando a um só 
caso, possuindo um destinatário ou destinatários predetermina-
dos, vem a ser um caso de abuso do poder legislativo. Este, em 
razão da competência que lhe foi delegada pelo povo, a exerce 
não em conformidade com o interesse do povo, mas sim em razão 

                                                 
8 JHERING, Rudolf Von.  A evolução do Direi to .  Lisboa s/d,  p.  220.  
9 "O que os povos democráticos ou em que o Estado é democrático e 
l iberal têm de fazer,  como f im principal ,  é diminuir  a desigualdade 
humana. Os Homens são desiguais ,  mas é preciso que,  em vez  de con-
tinuar ou aumentar a desigualdade, se façam menos desiguais .  Têm de 
ser  preparados e educados,  alimentados e vestidos,  e  terem casa, de 
modo que possam produzir  mais,  concorram para a melhor sorte co-
mum, a maior colaboração social e  a menor criminalidade .”  (PONTES 
DE MIRANDA. Democracia, l iberdade e igualdade (Os três cami-
nhos).  São Paulo:  Editora Saraiva,  1979,  p.  607.)  



 

 

 

 

de interesses pessoais.  Trata-se, pois, de criação de uma desi-
gualdade absoluta.10  

Portanto, também no âmbito jurídico, pode-se dizer que 
predomina o entendimento de que o homem é naturalmente desi-
gual,  sendo que a única forma de se at ingir uma igualdade é atra-
vés da igualdade jurídica. E o Estado é que deverá propiciar as 
formas legais para se at ingir essa igualdade jurídica. 

 

1.2 O Conceito de Igualdade 

 

Para adentrarmos no tema específico do princípio da i-
gualdade, que é o nosso objetivo, é preciso primeiro conceituar a 
igualdade.  Em um primeiro instante, socorremo-nos do Novo Di-
cionário Aurélio, onde temos que: 

"Igualdade. [do lat. Aequalitate .]  S.f .  1. Qualidade ou es-
tado de igual; paridade. 2. Uniformidade, identidade. 3. Eqüida-
de, justiça. 4. Mat. Propriedade de ser igual.  ♦  Igualdade moral.  
Ét.  Relação entre os indivíduos em virtude do qual todos eles são 
portadores dos mesmos direitos fundamentais que provêm da hu-
manidade e definem a dignidade da pessoa humana". 11 

Porém, a definição contida neste dicionário não nos traduz 
integralmente o significado de igualdade, já que, para ser devi-
damente compreendido, o conceito de igualdade precisa estar si-
tuado em um contexto filosófico, uma vez que se trata de um con-
ceito em constante construção. 

Tanto é assim, que a idéia de igualdade motivou uma série 
de utopias, culminando com duas Revoluções – a Revolução 
Francesa e a dos Estados Unidos da América - e sendo hoje um 
dos grandes pilares do Direito Constitucional ocidental.  

Desde a Grécia antiga este tema tem despertado grande in-
teresse por parte dos filósofos, surgindo, assim, diversos enten-

                                                 
10 COMPARATO, Fábio Konder. Precisões sobre os conceitos de lei  e 
de igualdade jurídica .  Revista  dos Tribunais  Nº 750 -  Abril  de 1998 -  
87º  Ano, p. 18/19.  
11 FERREIRA, Aurél io Buarque de Holanda. Novo dicionário da l íngua 
portuguesa .  Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira,  1986,  p.  915. 



 

 

 

 

dimentos sobre ele. Por exemplo, para Hípias, que era sofista, to-
dos os homens nasciam iguais,  sendo que a desigualdade e a es-
cravidão eram decorrentes da legislação. Os sofistas12 visavam a  
abolir a escravidão e combatiam a distinção existente entre gre-
gos e bárbaros.13  

Contrapondo-se ao pensamento sofista,  tanto Platão quan-
to Aristóteles defendiam a escravidão.  

Platão, por sua vez, ao descrever a sua cidade perfeita, 
imaginou uma igualdade entre os homens e as mulheres, onde ca-
da cidadão iria exercer as atividades para as quais tivesse aptidão 
e competência. Ao conceber a sua República, entedia que a orga-
nização da cidade ideal deveria apoiar-se numa divisão racional 
do trabalho, classificando os homens em três categorias: os ho-
mens de ouro, os de prata e os de bronze. Os homens de bronze 
ficavam na base da hierarquia e consti tuíam grande parte da po-
pulação. Eram destinados à agricultura e ao artesanato. Os ho-
mens de prata, por sua vez, destinavam-se às artes militares; e os 
homens de ouro, que eram os filósofos, ao governo. Mesmo den-
tro dessa estrutura, considerava ele que a escravidão era algo na-
tural.   

Com relação às mulheres, entendia-se que existia a i-
gualdade entre os sexos, de tal sorte que as mulheres teriam atri-
buições idênticas às dos homens, observando-se apenas a diversi-
dade das aptidões individuais14.  Criou-se, assim, uma sociedade 
imaginária regida por um sistema educacional,  onde era possível 
que cada classe viesse a desenvolver as habilidades necessárias 
ao exercício de suas atribuições. Todos os cidadãos poderiam a-
tingir o topo da hierarquia, bastando, para tanto, que adquirissem 
o conhecimento necessário15.  

                                                 
12 Os sofistas  eram cada um dos fi lósofos gregos contemporâneos de 
Sócrates que chamavam a s i  a profissão de ensinar  a sabedoria e a ha-
bil idade. Os sofis tas desenvolveram especialmente a retórica,  a elo-
qüência e a gramática.   
13 AGUIAR, Roberto A. R. de. O que é just iça – Uma abordagem dia-
lét ica. São Paulo:  Editora Alfa-Omega,  1995, p.  31.  
14 Platão.  A República .  São Paulo:  Editora Mart in Claret,  2000,  p. 238. 
15 Platão.  Diálogos .  São Paulo:  Editora Nova Cultural ,  1996, p. 23. 



 

 

 

 

Para Platão, a igualdade dependeria do mérito individu-
al,  sendo asseguradas a todos os cidadãos as mesmas oportunida-
des de adquirir o conhecimento necessário. 

Aristóteles criticava abertamente a utópica República 
de Platão16, pois nunca acreditou que duas pessoas pudessem ser 
exatamente iguais.  

Ao abordar a questão da justiça, no Livro V da Ética a 
Nicômacos, Aristóteles entende que esta possui um sentido geral 
e um sentido particular. Coexistindo, desta maneira, dois concei-
tos de justiça, quais sejam: a legitimidade e a igualdade.  

Legit imidade é o conceito mais amplo, enquanto que a 
igualdade é o conceito mais restrito: desta forma, nem tudo que é 
ilegítimo é desigual,  porém tudo que é desigual é ilegítimo. 

 A justiça no sentido geral,  que corresponde à legiti-
midade. 

 Por sua vez, a justiça no sentido particular,  que con-
siste na igualdade, pode ser: 

•  Justiça distributiva: tendo como princípio a i-
gualdade proporcional,  sendo assim “a conjunção 
do primeiro termo de uma proporção com o ter-
ceiro, e do segundo com o quarto, e o justo nesta 
acepção é o meio termo entre dois extremos des-
proporcionais,  já que o proporcional é um meio 
termo, e o justo é proporcional”17 ; e 

•  Justiça corretiva: É aquela exercida pelo juiz nos 
casos de transações voluntárias ou involuntá-
rias18,  tanto para solucionar os conflitos quanto 
no momento de punir os infratores. 

                                                 
16 Aristóteles . A polít ica .  São Paulo: Editora Mart ins Fontes , 2000, p. 
255-274.  
17 Aristóteles. Ética a Nicômaco. São Paulo.  Editora Nova Cultural ,  
1996, p. 96, (1131b).  
18 As transações voluntárias são vender, comprar, penhorar, etc., coincidindo de modo 
geral com o Direito Civil, enquanto que as transações involuntárias podem ser furti-
vas, como o roubo e o assassinato, ou ainda, podem ser violentas, como os homicídios, 
a linguagem insultuosa, etc., correspondendo, assim, ao Direito Penal. (1131 a) 



 

 

 

 

Como conseqüência Aristóteles entende que a lei é ca-
paz de forma um bom cidadão, e não necessariamente um homem 
bom. Porém, um bom cidadão pode vir a ser um homem bom, ou 
seja, aquele que vai agir corretamente independente de ser ou não 
forçado pelas normas. 

Aristóteles defende também que a igualdade poderia 
ocorrer no momento em que se retirasse o privilégio entre os ho-
mens, estabelecendo-se, assim, um limite para as soberanias indi-
viduais.  Caso os privilégios fossem abolidos e ao mesmo tempo 
restringidas as soberanias individuais, conseguiríamos atingir a 
igualdade de tratamento e de oportunidade, que são as únicas pos-
síveis diante das desigualdades humanas, tanto em razão de sua 
natureza, como em razão de sua função e fim. 

Aristóteles entende que, quando se trata de analisar a 
igualdade e a justiça, é difícil  encontrar a verdade exata. Nor-
malmente, os fracos pleiteiam pela igualdade e a justiça, enquan-
to que os fortes não se importam com estas idéias.19 

Ainda no Livro V, Ética a Nicômaco20,  Aristóteles de-
fende que a justiça consiste no respeito à lei e à igualdade, afir-
mando que ocorre a injustiça quando alguém atribui a si  uma 
grande parte das coisas boas da vida e uma pequena parte das coi-
sas más. Desta forma, este filósofo acredita que não devemos ser 
governados por um homem. É preferível o governo das leis, pois 
o homem que está no governo age em proveito próprio, tornando-
se um tirano, enquanto que se a função do governante for a de 
manter a justiça, irá,  por conseguinte, manter a igualdade.  Mas, 
mesmo assim, admite o domínio do homem sobre o homem, de-
fendendo a escravidão. 

O filósofo Cícero, refazendo uma leitura da obra de 
Platão, A República, posiciona-se no sentido de que esta visão é 
fácil de se desejar,  porém difícil  de possuir,  afirmando que vinha 
a ser menos um plano suscetível de realização do que um modelo 
em que se pudessem estudar todos os expedientes da política. 

                                                 
19 Aristóteles . A polí t ica .  São Paulo: Editora Martins Fontes,  2000, p. 
164. 
20 Aris tóteles.  Ética a Nicômaco. São Paulo. Editora Nova Cultural ,  
1996, p.91 e ss .  



 

 

 

 

Cícero pretendia aplicar idênticos princípios, todavia, 
não t inha a intenção de se criar uma sociedade imaginária, mas 
analisar e criticar as outras três formas de governo. Em primeiro 
lugar,  a monarquia, na qual os cidadãos não têm acesso ao direito 
comum e aos negócios públicos. Em segundo lugar, a aristocracia, 
onde os cidadãos não possuem mecanismos de ação e de delibera-
ção. Por fim, a democracia, quando o povo assume todo o poder.  

Mesmo sendo esta última forma de governo sábia e mo-
derada, a própria igualdade originária desse sistema de governo 
torna-se uma injusta desigualdade, haja vista que não há uma 
forma de se distinguir os cidadãos pelos méritos de cada um.22 

Cícero não admitia a igualdade, seja entre os seres hu-
manos em razão das diferenças naturais, seja em razão dos valo-
res econômicos. Foi categórico ao afirmar que a igualdade de di-
reito ou da democracia é uma quimera impossível;  e os povos 
mais inimigos de toda dominação e todo jugo conferiram os pode-
res mais amplos a alguns de seus eleitos, fixando-se com cuidado 
na importância das classes e no mérito dos homens.23 

Santo Agostinho, ao criar A Cidade de Deus, não con-
cebeu uma igualdade entre as pessoas. Ao contrário, defendeu a 
necessidade de uma ordem de preferência visando um equilíbrio 
no ordenamento celeste.  

Entende ainda esse filósofo que Deus, ao criar o homem, 
determinou que este dominasse unicamente os seres irracionais.  
Porém é possível existir  a escravidão, tendo em vista que ela é o-
riunda de pecados cometidos pelo homem, ou seja, se ele não pe-
casse, não seria reduzido à condição de servo de outro homem pe-
lo vínculo da posição social.   Afirma ainda que, pela natureza, 
ninguém é escravo do homem ou do pecado, mas a escravidão pe-
nal,  aquela determinada pela legislação, deverá ser mantida e 
conservada, visto que esta pena só seria aplicada caso o homem 
descumprisse a legislação24.  

                                                 
22 Op. ci t . ,  p.  36. 
23 Op. ci t . ,  p.  41. 
24 Santo Agostinho. A Cidade de Deus .  São Paulo:  Editora das  Améri-
cas ,  1964, p.173/174, v 3. 

Excluído: a uma República 
possível de ser atingida.21



 

 

 

 

Por sua vez, Santo Tomás de Aquino defendia que a desi-
gualdade era um desígnio de Deus, "que assim procedia para 
compelir os homens a viverem em sociedade e debaixo da melhor 
harmonia, que não era concebível fora da desigualdade, isto é,  do 
equilíbrio, da compensação e da equivalência das forças contrá-
rias.  Além das desigualdades propriamente naturais - as físicas e 
as psíquicas, que dizem respeito ao corpo e à alma - Deus, segun-
do o Doutor Angélico, estabelecera as sociais - as de ordem mo-
ral, técnica, profissional,  artística, econômica e polít ica - que se 
relacionam com a posição do homem na sociedade - para melhor 
fazer ressaltar a beleza da ordem por Ele sabiamente instituída."25 

Enquanto Santo Agostinho fundamentou seus pensamentos 
com as obras platônicas, Santo Tomás de Aquino baseou a sua o-
bra nos pensamentos de Aristóteles e na Bíblia.  Desta forma, as-
sim como Aristóteles, faz a opção pelo regime de leis,  sendo que 
a finalidade da norma é conduzir o homem para a virtude. 

Afirma que a justiça legal se subdivide em justiça distri-
butiva e justiça comutativa. A primeira refere-se à repartição dos 
bens na sociedade civil,  segundo o mérito de cada um, desta for-
ma a igualdade aqui concebida é a igualdade proporcional (pro-
porção geométrica). A justiça comutativa por sua fez, refere-se a 
distribuição igualitária dos bens nas trocas entre os particulares.  
Sendo assim, o critério de igualdade utilizado é o da média arit-
mética.  

Tommaso Campanella,  ao conceber a sua república iguali-
tária,  baseou-se num comunismo integral.  No entanto, admitia 
quatro categorias de super-homens, quais sejam: Hoh - o metafí-
sico, era o ser supremo, onde a sua autoridade era absoluta e in-
questionável,  sendo assistido por três chefes: Pon - a Potência; 
Sin - a Sapiência; e Mor - o Amor.  

A república igualitária de Tommaso Campanella era, na 
verdade, uma ditadura comunista, onde uma minoria governava 

                                                 
25 JACQUES, Paulino.  Da igualdade perante a lei .  Rio de Janeiro: 
Revis ta Forense, 1957, p. 43. 



 

 

 

 

sem qualquer possibil idade de ter as suas decisões questionadas 
ou censuradas.26 

Jonh Locke entende que no estado de natureza todos os 
homens são iguais entre si , “sendo evidente que criaturas da 
mesma espécie e posição, promiscuamente nascidas para todas as 
mesmas vantagens da natureza e para o uso das mesmas faculda-
des, devem ser também iguais umas às outras, sem subordinação 
ou sujeição, a menos que o senhor e amo de todas elas, mediante 
qualquer declaração manifesta de sua vontade, colocasse uma a-
cima da outra e lhes conferisse, por evidente e clara indicação, 
um direito indubitável ao domínio e à soberania.”27 

Na visão de Locke os homens são todos livres por nature-
za, iguais e independentes. Desta forma, ninguém poderia ser re-
tirado dessa condição e se sujeitar ao poder político de um outro,  
sem que houvesse anuência de sua parte. A única forma possível 
de que um ser humano abra mão de sua liberdade28 natural e se in-
tegre numa sociedade civil ,  é através de um acordo com outros 
homens, tendo por objetivo viver em união buscando comodidade, 
segurança e paz.29 Dentro desta sociedade assim estabelecida, to-

                                                 
26 CAMPANELLA, Tommaso. A Cidade do Sol .  Rio de Janeiro: Edi-
ções  de Ouro, 1966, p. 30. 
27 LOCKE, John. Dois  tratados sobre o governo .  São Paulo:  Editora 
Martins Fontes,  1998,  p.  382-383. 
28 A palavra l iberdade possui  várias  acepções . Em seu sentido primit i-
vo, podemos diz que se t rata do es tado daquele que faz o que deseja e 
não aquilo que é desejado por outrem. Segundo o Digesto de Justinia-
no  a  l iberdade é a  faculdade natural  de fazer o que agrada a cada um, 
salvo se isso for  proibido pela força ou pelo direi to.  Desta concepção 
primitiva a l iberdade adquir iu três  direções dist intas:  a) Por analogia 
ou por generalização: dentro desta acepção a l iberdade aplica-se a to-
dos os seres , sejam eles  racionais ou irracionais.  Desta forma, a  l iber-
dade revelaria  o estado do ser  que não se submete a outrem, agindo as-
sim, de acordo com a sua própria  vontade,  ou no caso dos irracionais ,  
de acordo com a sua própria  natureza.  B) Ponto de vista social  e polí-
t ico:  dentro deste âmbito,  a l iberdade caracteriza-se por um certo esta-
do do cidadão nas suas  relações com a sociedade e com o governo. 
Sendo a sociedade regida por normas jurídicas,  a l iberdade consist iria  
em fazer  tudo o que não for  proibido pela lei  social  e poder recusar-se 
a fazer  tudo o que não o que ela não determina.  C) Ponto de vista  psi-
cológico e moral:  Como no interior do homem existem diversas forças 
que lhe são estranhas e que o constrangem. Desta forma,  a  l iberdade 
seria a independência do homem diante dessas  forças . (POLETTI, Ro-
naldo. Introdução ao direito .  São Paulo:  Editora Saraiva, 1996, p.87 e 
ss .)  
29 Op.  cit .  p.  468.  



 

 

 

 

dos os homens dela participam, unindo-se pelo liame comum da 
razão. No estado natural,  os homens teriam o destino de preservar 
a paz, evitando ferir os direitos dos outros. 

Entre os direitos naturais elencados por Locke, encontra-
se o direito à propriedade, pois entende que este direito é natural 
e anterior à própria organização da sociedade civil ,  porém não é 
inato ao homem, tendo como origem a relação existente entre o 
homem e as coisas em razão do trabalho. Isto é,  conforme o pro-
cesso de  trabalho o homem consegue transformar as coisas, sen-
do assim, adquire o direito de propriedade.30 

No estado natural,  o homem, vivendo em perfeita liberda-
de e igualdade, encontrava-se exposto a diversos inconvenientes, 
dentre eles a vontade individual de beneficiar-se a si  próprio ou a 
seus amigos. Sendo assim, o próprio gozo da propriedade e a con-
servação da igualdade ficariam prejudicados. 

Visando a evitar que essas ameaças viessem a se concreti-
zar,  o homem abandona o estado da natureza e cria uma sociedade 
política, por meio de um contrato entre homens igualmente livres. 
Desta forma, o pacto social não origina nenhum direito novo, mas 
sim um acordo entre os indivíduos que se reúnem para utilizar sua 
força coletiva na execução das leis naturais,  recusando-se a exe-
cuta-las de forma individual. Com o pacto social os homens não 
renunciam aos seus direitos naturais em favor do poder dos go-
vernantes.31  

Rousseau, como um dos defensores da igualdade entre os 
homens, não pôde deixar de reconhecer que os homens sempre fo-
ram desiguais diante da natureza e frente a si próprios, apesar de 
desejar que assim não ocorresse. Rousseau atribuía à natureza o 
criar os homens "quase" iguais e à razão o desigualá-los cada vez 
mais.  

Rousseau defende que existem duas espécies de desi-
gualdade entre os homens, quais sejam: 

•  Natural ou física: aquela que decorre da natureza, ou 
seja, em função da idade, da saúde, etc.  

                                                 
30 Op.  cit .  p .  407-411. 
31 Op.  cit .  p .  494-500. 



 

 

 

 

•  Moral ou política:  aquela que decorre de convenção e 
precisa ser estabelecida pelos homens.32 

No Discurso sobre a origem e os fundamentos da desi-
gualdade entre os homens ,  Rousseau desconsidera qual é a ori-
gem da desigualdade natural, tendo em vista que a resposta en-
contra-se na própria definição. Também desconsidera algum elo 
existente entre as duas desigualdades, pois entende que seria 
questionar se aqueles que detêm o poder valem mais que aqueles 
que somente obedecem, ou seja, se aqueles que são mais fortes, 
vigorosos, jovens, isto é mesmos que apresentam o maior grau de 
riqueza, poder, etc. 

Seguindo essa linha de raciocínio, questiona qual seria 
o momento em que, em razão do progresso, surgiu o direito em 
substituição à violência, e a natureza se submeteu à lei,  de forma 
a tentar explicar como aquele que é mais forte resolve servir ao 
mais fraco. Enfim, como o povo adquire uma "tranqüilidade ima-
ginária" pagando o preço de uma "felicidade real".33 

“O primeiro sentimento do homem foi  o de sua existên-
cia, seu primeiro cuidado, o de sua conservação.”34 Porém, com o 
passar do tempo e com o aumento do número de homens sobre a 
terra, e o reflexo das diferenças encontradas na natureza (rios, 
florestas, montanhas, etc.),  acabaram refletindo nas diferenças de 
habilidades desenvolvidas pelos homens. Com este desenvolvi-
mento o homem tornou-se ciente de sua superioridade sobre os 
outros animais. Na medida em que esclarecia o espírito do homem 
selvagem, mais se aperfeiçoava os engenhos, deixando assim de 
dormir ao relento embaixo de árvores, passando a dormir em ca-
vernas e depois com a descoberta do machado, facilitando o corte 
das madeiras e a escavação da terra, passaram a construir chou-
panas. Neste momento surgem as primeiras famílias e estabelece 
uma forma de propriedade, possivelmente, através de diferenças, 
brigas e conflitos. Rousseau entende que os mais fortes foram os 
primeiros a construir suas choupanas, sendo que os mais fracos 

                                                 
32 ROUSSEAU, Jean-Jacques.  Discurso sobre a origem e os fundamen-
tos da desigualdade entre os  homens.  São Paulo:  Editora Martins Fon-
tes,  1999,  p.  159.  
33 Op.  cit . ,  p.  160. 
34 Op. ci t . ,  p.  167. 



 

 

 

 

tentaram imitá-los, por achar mais fácil  imitá-lo do que travar um 
combate com a família que ali  já estava. 

Concluindo, Rousseau assim se posiciona: 

 "A desigualdade, sendo quase nula no estado de natu-
reza, extrai  sua força e seu crescimento do desenvolvimento de 
nossas faculdades e dos progressos do espírito humano e torna-se 
enfim estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade e 
das leis.  Conclui-se ainda que a desigualdade moral, autorizada 
unicamente pelo direito positivo, é contrária ao direito natural 
todas as vezes que não coexiste, na mesma proporção, com a de-
sigualdade física; distinção que determina suficientemente o que 
se deve pensar a esse respeito da espécie de desigualdade que 
reina entre todos os povos policiados, já que é claramente contra 
a lei da natureza, seja qual for a maneira por que a definamos, 
uma criança mandar num velho, um imbecil conduzir um homem 
sábio e um punhado de gente regurgitar de superfluidades en-
quanto a multidão esfaimada carece do necessário."35 

Dentre os filósofos contemporâneos que se preocuparam 
com o conceito de igualdade, podemos citar Norberto Bobbio, 
Agnes Heller,  Jonh Rawls, Peter Singer, Ronald R. Dworkin e 
Chaïm Perelman. 

Norberto Bobbio entende que a igualdade apresenta duas concepções 
em campos distintos. 

A primeira concepção refere-se à idéia de igualdade como sendo uma 
aspiração dos homens que convivem em sociedade e a idealizam de forma civi-
lizada, ordenada, feliz, etc. 

Já a segunda concepção refere-se à igualdade amplamente defendida e 
debatida nas ideologias e nas teorias políticas. Dentro desta concepção, a i-
gualdade possui como característica a indeterminação, já que é necessário que 
se responda a dois questionamentos: 

- Primeiro: A igualdade entre quem ? 

- Segundo: A igualdade em quê ? 

Desta forma, a igualdade só pode ser analisada a partir do 
momento em que existe algum tipo de relação, tendo por pressu-

                                                 
35 Op.  cit . ,  p.  243. 



 

 

 

 

posto que, para ser possível a sua aplicabilidade, é necessária a 
existência de vários sujeitos, sendo preciso estabelecer qual o re-
lacionamento existente entre eles. 

Sendo assim, a igualdade é uma maneira de se estabelecer 
uma forma de relação específica entre os indivíduos de uma cole-
tividade, ainda que possuam o fato de serem livres. 36 

Agnes Heller também lembra que, sempre que se fala em 
igualdade, as pessoas estão sempre relacionando-a com “alguma 
coisa”. Esta “alguma coisa”, pode apresentar-se de diferentes 
formas, porém, ao final  será reduzida em apenas duas, quais se-
jam: igualdade em liberdade (s) e,  igualdade em oportunidades de 
vida.37  

•  A igualdade de l iberdade pode abranger duas reivindi-
cações, e depois duas interpretações de liberdade, que 
são a democrática e a liberal.  

•  A igualdade em oportunidades de vida. 

Jonh Rawls38,  em sua obra Uma Teoria da Justiça ,  apre-
senta dois princípios de justiça, quais sejam: 

•  Igualdade: maior conjunto possível de liberdades bási-
cas garantiria uma isonomia em direito e nos direitos, 
já que a igualdade fática é impossível.  

•  Diferenças: as desigualdades sociais e econômicas po-
deriam ser toleradas, desde que favorecessem os menos 
favorecidos, desta forma teríamos: 

•  A distribuição de cargos não poderia estar l iga-
da a isto; e 

•  A distribuição de cargos deve ocorrer de forma 
eqüitativa. 

                                                 
36 BOBBIO, Norberto.  Igualdade e l iberdade.  Rio de Janeiro: Ediouro, 
1997, p. 12/13. 
37 HELLER, Agnes.  Além da justiça.  Rio de Janeiro:  Editora Civiliza-
ção Brasi leira,  1998,  p.  170.  
38 É importante ressaltar que a teoria desenvolvida por Rawls , em es-
pecial  o modelo de teoria da just iça proposto por ele só é possível  ser 
aplicada e visualizada no mundo ocidental .  



 

 

 

 

Como uma forma de contrapor-se ao util itarismo, Rawls 
desenvolveu a sua teoria da justiça, principalmente por não acre-
ditar que o utili tarismo possa vir a “explicar as liberdades e os 
direitos básicos dos cidadãos como pessoas livres e iguais, uma 
exigência de importância absoluta e primordial para uma conside-
ração das instituições democráticas.”39 Para tanto, Rawls apresen-
ta uma idéia mais abstrata acerca do contrato social por meio do 
conceito de posição social.  Dentro deste contexto, Rawls defende 
que “uma explicação das liberdades e direitos básicos, e também 
de sua prioridade, foi  o primeiro objetivo da justiça como eqüi-
dade”40 e o segundo objetivo visa a “integrar essa explicação a 
um entendimento de igualdade democrática, o que conduziu ao 
princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades e ao princípio 
da diferença.”41 

A base de toda a sua teoria está centrada na personalidade 
moral ,  como sendo uma característica mínima das pessoas neces-
sária para que se possa situar no campo da igualdade. 

Por sua vez, Peter Singer entende que os seres humanos 
apresentam um número muito grande de diferenças entre si  de tal 
forma “que a busca de uma base factual sobre a qual se pudesse 
erigir o princípio da igualdade parece inalcançável”42,  sendo que 
para apresentar a sua teoria,  começa a construi-la através de duas 
críticas que faz à teoria da justiça de Rawls. Expondo assim: 

No momento em que Rawls expõe a sua teoria e util iza o 
conceito de personalidade moral  como sendo a base da igualdade, 
Singer argumenta que uma personalidade moral  é uma questão de 
grau. Algumas pessoas apresentam uma sensibilidade aguçada pa-
ra as questões de justiça e ética, enquanto que outras não. Com 
isso, a teoria de Rawls que se baseia na personalidade moral  não 
consegue responder ao questionamento de onde está localizado o 
limite deste mínimo. 

                                                 
39 RAWLS, Jonh. Uma teoria da justiça .  São Paulo: Editora Martins 
Fontes,  1997, p.  XIV. 
40 Op. ci t . ,  p.  XIV. 
41 Op. ci t . ,  p.  XIV. 
42 SINGER, Peter .  Ética prática.  São Paulo: Editora Martins Fontes, 
1998, p. 27. 



 

 

 

 

Outra crítica apresentada por Singer refere-se ao fato de 
que nem todos os seres humanos são pessoas morais,  mesmo no 
seu aspecto mais sutil .   

Concluindo suas críticas à teoria da justiça, Singer alega 
que a posse de uma personalidade moral  não oferece uma base 
satisfatória para o princípio de que todos os seres humanos são 
iguais.  Duvida, ainda, que quaisquer que sejam as características 
naturais,  não podem servir como diferenciador ou equiparador, 
pois apresenta uma série de dúvidas sobre a existência de quais-
quer propriedades moralmente significativas nas quais todos os 
seres humanos possam possuir igualdade.43 

Desta forma, defende que a igualdade deve ser considera-
da como um princípio ético básico e não uma mera assertiva fac-
tual,  sendo preciso fazer uma análise sobre o aspecto universal 
dos juízos éticos. Pois,  quando nos utilizamos deles, ultrapassa-
mos todo o aspecto grupal ou individual e consideramos os inte-
resses de todos aqueles que forem afetados por eles.  As conside-
rações a respeito dos interesses, devem ser analisados simples-
mente como interesses, e não como os interesses pertencentes a 
uma pessoa ou de um grupo determinado. Esta visão reflete um 
princípio básico da igualdade, qual seja: o princípio da igual 
consideração dos interesses.  

Para justificar a sua conclusão, alega que o cerne do prin-
cípio da igual consideração dos interesses  está em atribuir o 
mesmo peso, a mesma medida, aos interesses semelhantes de to-
dos aqueles indivíduos que serão atingidos pelos atos que forem 
praticados.44 

Já Ronald R. Dworkin, em seus estudos, agrupa as con-
cepções de igualdade em quatro grandes grupos. Vejamos: 

•  Concepções libertárias da igualdade: Aquelas teorias 
onde se pressupõem que os seres humanos têm direitos 
naturais sobre aquelas propriedades que adquirira atra-
vés do modo canônico, onde o governo trata essas pes-
soas como sendo iguais quando protege sua proprieda-
de. 
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•  Concepções baseadas na igualdade de bem-estar: Estes 
grupos negam a existência de qualquer direito natural à 
propriedade. E, ainda, cabe ao governo distribuir,  pro-
duzir e regular a propriedade de tal  forma que produza 
o maior bem-estar possível entre as pessoas. 

•  Concepções baseadas na igualdade material:  Aqui se 
exige que o Estado se manifeste no sentido de que a ri-
queza material de seus cidadãos seja a mais igual pos-
sível.  

•  Concepções baseadas na igualdade de recursos: Seus 
defensores entendem que o Estado deve propiciar a ca-
da um de seus cidadãos uma igualdade de recursos. 
Dentro desta corrente, admite-se que o grau de riqueza 
entre os cidadãos possa variar,  em razão das decisões 
individuais tomadas ao longo do tempo sobre a forma 
de utilização desses recursos. 

Dentre estas concepções elencadas, a igualdade de bem-
estar,  a igualdade material e o utili tarismo apresentam-se confli-
tantes entre os interesses privados e a responsabilidade pública, 
enquanto que as outras duas concepções – igualdade de recurso e 
o libertarismo estão em consonância com os interesses privados.45 

Dworkin compreende, ainda, que o direito de igualdade 
divide-se em dois,  quais sejam: 

•  Um direito a igual tratamento, constituindo-se, assim, 
numa igual distribuição de oportunidades;  e 

•  O direito de ser tratado como igual, constituindo-se 
numa igualdade de consideração e respeito. 

Conclui  que o direito de ser tratado como igual (igual 
consideração e respeito) trata-se de um direito fundamental,  en-
quanto que o direito de igual tratamento é um direito derivado. 

Por sua vez, Chaïm Perelman, ao analisar os conceitos de 
igualdade e justiça, defende que a noção de justiça é uma das 
mais controvertidas que atualmente existem, porém, a noção de 

                                                 
45 DWORKIN, Ronald R. O Império do Direito.  São Paulo: Editora 
Martins Fontes,  1999, p.  357/361. 



 

 

 

 

igualdade é passível de uma “definição formal e inconteste”46.  É 
comum, entre os doutrinadores, traçar um paralelo entre esses 
dois conceitos a fim de esclarecer um pelo outro. 

Desta forma, é possível apontar diversas situações onde 
filósofos, doutrinadores e estudiosos identificam o tratamento i-
gualitário como sendo uma forma de tratamento justo, transfor-
mando a idéia de igualdade, de forma a aproximá-la ao máximo 
da idéia de justiça. 

Perelman entende que o único momento em que a relação 
de igualdade encontra-se perfeitamente definida é quando está in-
serida no universo da aritmética, porém, fora dessa esfera, o con-
ceito de igualdade é aproximado. Pois, desde a época de Aristóte-
les o que temos da idéia de justiça, refere-se, unicamente a uma 
igualdade de tratamento. 

Ao analisar a justiça, constatou a existência de seis fór-
mulas de justiça distributiva47,  porém consegue identificar traço 
comum nestas fórmulas, vindo assim a definir a justiça formal 
como “um princípio de ações segundo o qual os seres de uma 
mesma categoria essencial (ou seja, que são essencialmente se-
melhantes) devem ser tratados da mesma forma”.48 

Como vimos, cada filósofo, ao analisar e tentar explicar a 
igualdade, o fez dentro de seu contexto sócio-político e histórico, 
originando, assim, diversos entendimentos sobre o conceito de 
igualdade.  

Diante disso, para melhor entendermos o conceito de i-
gualdade é preciso observar alguns cri térios49,  quais sejam: 

a) Critério numérico - defendido por Aristóteles e Stuart 
Mill .  Por este critério a igualdade ocorre quando todos são i-

                                                 
46 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito.  São Paulo: Martins  Fontes ,  
1999, p. 213. 
47 As seis  fórmulas de justiça distributiva apresentadas por Perelman, 
são:  a)  a  cada qual a mesma coisa;  b) a cada qual segundo o seu méri-
to; c)  a cada qual  segundo as suas obras;  d)  a cada qual segundo as su-
as necessidades;  e)  a cada qual segundo a sua posição; e por fim, f)  a  
cada qual segundo o que a lei  lhe atr ibui.  
48 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito.  São Paulo: Martins  Fontes ,  
1999, p. 214/215. 
49 BOBBIO, Norberto et  ali i .  Dicionário de polít ica.  Brasília:  Editora 
Unb, 1995, p. 597-605. 



 

 

 

 

gualmente tratados no número e volume das coisas recebidas50.  
Norbeto Bobbio faz uma crítica a esse critério e alega que, se o 
adotarmos, estaremos promovendo a desigualdade, haja vista que 
os iguais vão receber partes desiguais enquanto que os desiguais 
receberão partes iguais.51 

b) Critério quanto a um grupo relativamente grande - a 
distribuição dos benefícios ocorre considerando-se a dimensão da 
classe das pessoas que vão recebê-los, comparando-as ao número 
das excluídas, possibili tando, assim, a distinção entre o igualita-
rismo e inigualitarismo.  

Segundo Sérgio Abreu,52 possivelmente, este segundo critério não 
é um critério  igualitário, principalmente naquelas sociedades em 
que uma grande parte da população possui as mesmas necessida-
des. 

c) Critério da proporcionalidade – é uma variação do cri-
tério numérico de Aristóteles, em que a igualdade de relações ad-
vém da distribuição de benefícios aos mais necessitados. Sendo 
assim, a distribuição ocorre em partes diferentes para pessoas di-
ferentes, em razão de suas necessidades. 

d) Critério segundo o próprio merecimento - a distribui-
ção dos benefícios ocorrerá em razão de mérito próprio, ou seja, 
aquelas pessoas que possuem determinados méritos serão benefi-
ciadas. Dependendo da forma em que os valores estão hierarqui-
zados e da conceituação dos méritos, tal critério pode ser consi-
derado inigualitário. 

e) Desigualdade de distribuições correspondente a dife-
renças relevantes -  este critério é uma espécie do critério da pro-
porcionalidade. A distribuição ocorrerá de forma igualitária se as 
diferenças pessoais forem consideradas para a aquisição dos be-
nefícios a serem distribuídos. Ocorrerá a inigualdade se este cri-
tério for utilizado de forma discriminatória com relação ao juízo 
de relevância, "se uma política social  é baseada em fundamentos 

                                                 
50 Op.  cit . ,  p.  599. 
51 Op.  cit . ,  p.  599. 
52 ABREU, Sérgio. Os descaminhos da tolerância.  Rio de Janeiro: Edi-
tora Lumen Juris ,  1999, p. 49. 



 

 

 

 

científicos de hierarquização racial,  os benefícios serão distribuí-
dos segundo as diferenças raciais relevantes."53 

f)  Critério quanto à igualdade processual -  para aqueles 
que consideram que a igualdade mantém uma estreita relação com 
a justiça, temos no iguali tarismo um princípio processual.  Fran-
kend in  Brandt afirmam que: "trate-se às pessoas de modo igual,  a 
menos que e enquanto não exista uma justificação para tratá-las 
de modo desigual"54.  

g) Critério das regras de nivelamento - deve-se reduzir as 
diferenças entre as quantidades de bens existentes entre os cida-
dãos. 

h) Nivelamento da riqueza - como a concentração de ri-
queza reflete uma das piores formas de inigualitarismo, por este 
critério, a igualdade seria atingida por meio da tributação, ou a-
inda, pela socialização dos meios de produção, alcançando, as-
sim, a igualdade de direito de propriedade. 

i)  Igualdade de oportunidades - a igualdade seria atingi-
da quando àquelas camadas sociais que, historicamente, se encon-
tram em desvantagem, fossem oferecidas oportunidades de equi-
paração. 

j)  Igual satisfação das necessidades fundamentais - as 
necessidades fundamentais são substancialmente idênticas em to-
dos os homens numa determinada sociedade e época. Desta forma, 
poderia atingir-se a igualdade mediante nivelamento da riqueza e 
suprir as necessidades fundamentais dos seres humanos. 

k) A cada um segundo a sua capacidade - a ocupação fi-
nal de cada um dos seres humanos será em decorrência de sua ca-
pacidade. 

Sem desmerecer a importância dos diversos critérios elen-
cados, aquele que visamos no presente trabalho é o critério da i-
gualdade de oportunidades, já que buscamos apresentar uma for-
ma de igualar e resgatar as minorias sociais.  

 

                                                 
53 Op. ci t . ,  p.  49. 
54 Frankend in Brandt apud BOBBIO, Norberto et  ali i .  Dicionário de 
polít ica.  Brasí l ia:  Editora Unb, 1995,  p.  602.  



 

 

 

 

1.3     O Princípio da Igualdade  

 

Neste tópico buscaremos demonstrar o que vem a ser o 
princípio da igualdade, sua origem e seu significado, bem como a 
sua subdivisão. 

Para darmos início ao desenvolvimento deste tópico é pre-
ciso, contudo, fazer uma pausa e refletirmos sobre a idéia de 
princípio, já que é uma palavra tão utilizada por todos. 

A palavra princípio  é originária do latim principiu .  Nor-
malmente, este termo é associado à idéia de começo, origem, iní-
cio55.  Já Gaius definiu princípio como sendo “a parte mais impor-
tante de qualquer coisa”.56  

Porém, esta noção genérica não consegue traduzir a densi-
dade de seu significado, especialmente no âmbito jurídico. Desta 
forma, recorremos à conceituação de Celso Antônio Bandeira de 
Mello:  

“Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 
irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e ser-
vindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exa-
tamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema norma-
tivo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônio.”57 

Também neste sentido se posiciona De Plácido e Silva, 
pois para ele os princípios jurídicos são, sem sombra de dúvida, o 
alicerce, os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou a-
inda, de elementos vitais para o próprio Direito58.  

Desta forma, os princípios são a própria estrutura do Di-
reito, possuindo, assim, uma fundamental relevância no ordena-
mento jurídico. 

                                                 
55 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa.  
Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986, p.  1393. 
56 GAIUS. Digesto, I ,  2 ,  1 apud BULOS ,  Uadi Lammêgo. Mutação 
Constitucional .  São Paulo: Editora Saraiva, 1997, p. 115. 
57 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Elementos de Direito Adminis-
trativo .  São Paulo: Editora Revis ta dos  Tribunais ,  1991, p. 230. 
58 De Plácido e Silva.  Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Editora 
Forense,  1973, p.  1220. 



 

 

 

 

1.3.1 Origem do Princípio da Igualdade 

 

No entendimento de George Jellinek, a origem do dogma 
da igualdade encontra-se assentada na Reforma Luterana, tendo 
sido codificada através das legislações referentes aos direitos 
fundamentais do homem.59 Porém, Boutmy, discordou do posicio-
namento de Jellinek, ao afirmar que a origem do dogma da igual-
dade está si tuada na Inglaterra,60 tendo sido codificada primeira-
mente pelos norte-americanos na declaração de Direitos da Carta 
dos Estados Unidos da América.61 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos62 
(1776) vem a ser o primeiro documento político que visa a reco-
nhecer a existência de direitos que são inerentes a todos os seres 
humanos, seja qual for o seu sexo, raça, religião, cultura, ou ain-
da, posição social .  Desta forma, surgia a Federação dos Estados 
Unidos da América do Norte sob a bandeira da liberdade e da i-
gualdade de todos perante a lei.63 

A Declaração de Direitos de Virgínia, em 1787, também 
reafirma esses valores, sendo que, em seu artigo primeiro, afirma 
que “todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente 
livres e independentes, e possuem certos direitos inatos, dos 
quais,  ao entrarem no estado de sociedade, não podem, por ne-
nhum tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade, a fruição 
da vida e da l iberdade, com os meios de adquirir e possuir a pro-

                                                 
59 JELLINEK, George. La declaración de los derechos del  hombre y 
del  ciudadano .  Madrird:  Editora Posada,  1908, p.  169. 
60 BOUTMY, E. Etudes de Droit  Consti tutionnel .  Paris ,  1895, p. 299 
apud CARVALHO, Júlio Marino de.  Os direitos humanos no tempo e 
no espaço.  Brasíl ia:  Editora Brasíl ia Jurídica,  1998,  p.  200.  
61 CARVALHO, Júlio Marino de.  Os direitos  humanos no tempo e no 
espaço. Brasíl ia:  Editora Brasíl ia Jurídica, 1998, p. 197. 
62 “Consideramos as seguintes verdades como auto-evidentes,  a saber , 
que todos os homens são criaturas iguais ,  dotadas pelo seu Criador de 
certos direi tos inalienáveis ,  entre os  quais  a vida,  a l iberdade e a 
busca da fel icidade.”  (COMPARATO, Fábio Konder.  A afirmação his-
tórica dos direitos humanos.  São Paulo:  Editora Saraiva, 1999, p. 91).  
63 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação his tórica dos direi tos 
humanos.  São Paulo: Editora Saraiva,  1999, p. 90. 



 

 

 

 

priedade de bens, bem como de procurar e obter a felicidade e a 
segurança”.64 

Também na França já fervilhava a busca pela igualdade, 
liberdade, e ainda, a fraternidade. Com o advento da Revolução 
Francesa de 1789, um de seus objetivos era a abolição dos privi-
légios existentes para determinadas classes sociais em detrimento 
das demais. Assim, ficou consignado na Declaração de 1789, no 
artigo 6º,  parte final,  que: “todos os cidadãos, sendo iguais aos 
seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, 
cargos e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outra 
distinção a não ser a de suas virtudes e seus talentos.”65 

Apesar da divergência existente entre os diversos doutri-
nadores sobre a origem do dogma da igualdade, Paulino Jacques 
consegue magistralmente pacificar esta questão quando declara 
que a história "manda dizer que, se a idéia é anglo-saxônica, e 
Locke está aí para confirmá-lo, as investigações em torno dela 
são francesas, como atestam Montesquieu e Rousseau, ao passo 
que a sua realização formal pertence aos "yankees"” .66 

É preciso considerar que a origem do princípio isonômico 
está inserida dentro de um contexto histórico específico, onde se 
buscava abolir  os privilégios existentes e,  ainda, impedir que a 
legislação viesse a favorecer determinados grupos ou indivíduos. 

É certo que em nosso ordenamento jurídico o princípio da 
isonomia, isto é,  a determinação de que todos sejam tratados de 
forma igual perante a lei,  está em nossas Constituições desde a 
Carta Imperial de 1824, apesar desta época ainda existir o regime 
escravagista. Desta forma, a escravidão nem considerava todo in-
divíduo gente, muito menos igual . . .67 

Com a Constituição de 1934 surgia uma uniformidade do 
direito, onde o estatuto jurídico passa a ser o mesmo para todos. 

                                                 
64 Op. ci t . ,  p.  101. 
65 Op. ci t . ,  p.  139. 
66 JACQUES, Paulino Ignacio.  Da Igualdade perante a lei .  Rio de Ja-
neiro:  Revis ta Forense, 1957, p. 24. 
67 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes.  Ação afirmativa - o conteúdo de-
mocrático da igualdade jurídica.  -  Revista de Informação Legislativa.  
Brasí l ia:  Editora Senado Federal ,  1996,  julho/setembro,  p.  288.  



 

 

 

 

O constituinte de 87/88 ao conceber e idealizar o direito 
positivo pátrio, determinou que o princípio da igualdade seria um 
dos pilares mestres de nosso sistema jurídico. Este princípio foi 
disposto de forma tal que ganhou novos aspectos e força que não 
existia antes. Porém, não significava que não havia distinções 
dentro do ordenamento jurídico. Pois a própria igualdade reclama 
para que haja essas distinções, caso contrário teríamos na reali-
dade injustiça e desigualização.68  

 

1.3.2 Conceito do Princípio da Igualdade 

  

Antes de conceituar o princípio da igualdade é preciso es-
tar atento às palavras de J.J. Gomes Canotilho, que o considera 
como “um dos princípios estruturantes do regime geral dos direi-
tos”.69 Sendo que Palhares Moreira Reis considera a igualdade 
como um dos postulados da democracia.70 

José Souto Maior Borges, compartilhando o entendimento 
de Frederico Campos, entende que “o princípio da isonomia não 
corresponde a uma norma igual em eminência a outra qualquer, 
ou mesmo aos outros princípios, no contexto constitucional.  A 
análise do seu conteúdo revelará a sua insigne posição, que lhe 
realça decisivamente o significado normativo, em comparação 
com os outros princípios e normas constitucionais”.71 

É certo que a lei não pode servir como instrumento de pri-
vilégios ou perseguições, mas precisa ser um instrumento regula-
dor da vida social de modo a tratar todos os cidadãos de forma 
eqüitativa.72 Seguindo a linha de raciocínio de Celso Antônio 

                                                 
68 FERREIRA Filho,  Manoel  Gonçalves . Direitos Humanos Fundamen-
tais .  São Paulo:  Editora Saraiva,  1999, p.  109/112. 
69 CANOTILHO, J .J .  Gomes. Direito Consti tucional  e teoria da consti-
tuição.  Portugal:  Editora Livraria  Almedina,  1998,  p.388. 
70 REIS, Palhares Moreira. A igualdade de direitos  na carta de 88.  
Brasí l ia:  Correio Brazil iense,  Caderno Direi to & Just iça. 4 de abri l  de 
1994, p. 1. 
71 BORGES, José Souto Maior. Princípio da isonomia e sua s ignifica-
ção na Consti tuição de 1988.  Revista Trimestral  de Direi to Público,  nº  
15, 1996, p.  29/34. 
72 “A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições,  mas ins-
trumento regulador da vida social  que necessita tratar  eqüitativamen-



 

 

 

 

Bandeira de Mello, acreditamos que o princípio da igualdade pos-
sui dois objetivos distintos. De um lado assegurar uma garantia 
individual de forma a evitar quaisquer perseguições e, por outro 
lado, impedir que haja qualquer forma de favoritismo.73  

Desta forma, no entender de Celso Antônio Bandeira de 
Mello, temos que: 

“Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a 
ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequipa-
rações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este va-
lor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmu-
la hábil  que interdita, o quanto possível,  tais resultados, posto 
que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os 
abstratos e os atos concretos colham a todos sem especificações 
arbitrárias, assim mais proveitosas que detrimentosas para os a-
tingidos”.74 

Não só doutrinariamente podemos localizar o conceito 
deste princípio, pois também na jurisprudência pátria podemos 
encontrá-lo. O Supremo Tribunal Federal,  ao se manifestar sobre 
a essência do princípio da igualdade, posicionou-se no sentido de 
que "o princípio isonômico revela a impossibilidade de desequi-
parações fortuitas ou injustificadas" 75.  

No entender de Ney Magno Valadares, o princípio da i-
gualdade consagrado em nossa Consti tuição Federal vem a ser 
uma mera ficção jurídica, desta forma não é capaz de eliminar as 
desigualdades naturais existentes.76 

                                                                                                                                               
te todos os cidadãos.  Este é o conteúdo polít ico-ideológico absorvido 
pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos textos  const i tucionais  
em geral,  ou de todo modo assimilado pelos sistemas normativos vi-
gentes .” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Conteúdo jurídico do 
princípio da igualdade .  São Paulo:  Malheiros  Editores,  1993, p.  10.)  
73 Op. cit. p. 23. 
74 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio 
da igualdade .  São Paulo: Malheiros  Editores, 1993,  p.  18.  
75 Decisão obtida no Agravo de Instrumento Nº 207.130-1/SP - 2ª  Tur-
ma - Rel .  Min.  Marco Aurélio,  publicado no Diário da Justiça,  Seção I ,  
3,  Abril .  1998,  p.  45. 
76 VALADARES, Ney Magno. A questão da igualdade perante a lei .  
Brasíl ia:  Correio Brazil iense,  Caderno Direito & Just iça. 3 de julho de 
1995, p. 1. 



 

 

 

 

Apesar de sua formulação conceitual apresentar-se de 
forma simples, o princípio isonômico apresenta-se sob dois as-
pectos distintos, que serão analisados a seguir,  que suscitam di-
versos entendimentos e considerações.  

 

1.3.3 Igualdade Formal e Igualdade Material 

 

O princípio da igualdade desdobra-se em dois outros prin-
cípios, quais sejam: 

•  Princípio da igualdade formal, que diz respeito ao 
princípio da igualdade perante a lei;  e 

•  Princípio da igualdade material,  que se refere ao prin-
cípio da redução das desigualdades.  77 

No artigo primeiro da Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão78 ficou consignado que todos os homens nascem e 
permanecem iguais em direitos, surgindo assim, a igualdade jurí-
dica e formal. Assim, ela primeiramente encontrou respaldo no 
plano político, pois a Declaração de 1789 foi, inicialmente, um 
instrumento polít ico, uma carta de princípios. Porém, pouco tem-
po depois a assembléia francesa reconheceu sua força normati-
va.79 

Nascia assim a igualdade formal, que preconiza que todos 
os homens são iguais perante a lei.  A nossa Carta Magna consagra 
este princípio nos artigos 3º,IV80 e 5º,  caput81.  

                                                 
77 VERUCCI, Florisa. O direi to da mulher  em mutação - Os desafios 
da igualdade.  Belo Horizonte:  Del Rey, 1999,  p.57.  
78 Artigo Primeiro.  Os homens nascem e permanecem l ivres e iguais 
em direitos.  As distinções sociais  só podem fundar-se na uti l idade co-
mum.   
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, texto tra-
duzido por Fábio Konder Comparato no seu l ivro A afirmação históri-
ca dos Direitos  Humanos,  São Paulo:  Saraiva, 1999, p. 139. 
79 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação his tórica dos Direitos 
Humanos .  São Paulo:  Saraiva,  1999,  p.  132. 
80 Artigo 3º . Consti tuem objetivos fundamentais  da República Federa-
t iva do Brasil:  
( . . . )  
IV -  promover o bem de todos,  sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor,  idade e quaisquer  outras formas de discr iminação.  
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O princípio da igualdade perante a lei significa apenas que 
“os órgãos jurídicos não devem fazer distinções que a própria le-
gislação a ser aplicada não faça” .82 Dependendo das normas ju-
rídicas estipuladas no ordenamento jurídico, pode-se ou não estar 
aplicando a igualdade para todos os integrantes da sociedade.  

Não sendo o princípio da igualdade formal suficiente para 
se atingir a igualdade, uma vez que não vem acompanhado de ins-
titutos hábeis para torná-lo um princípio eficaz83,  evoluímos para 
o princípio da igualdade material,  o qual decorre da necessidade 
de tratamento prioritário e diferenciado àqueles grupos ou pesso-
as que são carecedores da igualdade, em razão de circunstâncias 
específicas.  

Como exemplo, a Constituição Federal de 1988, apresenta 
em seu bojo a defesa do princípio da igualdade material nos arti-
gos 3º84,  5º, incisos XLI85 e XLII86, 7º,  incisos XXX87 e XXXI88, e 
170, VII89,  dentre outros.  

                                                                                                                                               
81 Artigo 5º .  Todos são iguais  perante a lei ,  sem dist inção de qualquer 
natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros  residentes no 
País  a inviolabil idade do direito à vida,  à l iberdade, à igualdade, à  
segurança e à propriedade,  nos seguintes termos:  
82 KELSEN, Hans. O que é justiça ? São Paulo:  Editora Martins Fon-
tes,  1998,  p.  16.  
83 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes . O principio consti tucional  da i-
gualdade.  Belo Horizonte:  Editora Lê, 1990, p. 35/36. 
84 Artigo 3º . Consti tuem objetivos fundamentais  da República Federa-
t iva do Brasil:  
( . . . )  
III  -  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir  as desigualda-
des sociais  e  regionais .  
85 Art.  5º  (. . . )  
XLI -  a lei  punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos  e 
l iberdades fundamentais .  
86 Art.  5º  (. . . )  
XLII -  a prática de racismo const i tui crime inafiançável  e imprescrit í -
vel ,  sujei to à pena de reclusão,  nos  termos da lei .  
87 Art.  7º  São direitos  dos trabalhadores urbanos e rurais ,  além de ou-
tros que visem a melhoria da sua condição social:  (. . . )  
XXX - proibição de diferença de salários,  de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil .  
88 Art.  7º  (. . . )  
XXXI -  proibição de qualquer  discriminação no tocante ao salário e 
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 
89 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na l ivre iniciativa, tem por f im assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social ,  observados os seguintes  
princípios: (. . . )  



 

 

 

 

Desta forma, visando a promover a igualdade material,  e 
não apenas a igualdade formal, a lei passa a ter como uma de suas 
funções essenciais a promoção de igualdades onde seja possível e 
se preciso for,  desigualar em determinados aspectos para que te-
nhamos como resultado um equilíbrio justo.90 

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Carmem Lúcia 
Antunes Rocha, Rui Portanova entende que "não é difícil  de cons-
tatar: o princípio jurídico da igualdade ou da isonomia é um 
princípio dinâmico. Melhor se diria ao denominá-lo princípio i-
gualizador. Ou seja, não se trata de uma determinação constitu-
cional estática que se acomoda na fórmula abstrata "todos iguais 
perante a lei".  Pelo contrário, a razão de existir de tal  princípio 
é propiciar condições para que se busque realizar a igualização 
de condições desiguais.  

É que, havendo indiscutivelmente desigualdades, a lei 
abstrata e impessoal que incida em todos igualmente, levando em 
conta apenas a igualdade dos indivíduos e não a igualdade dos 
grupos, acaba por gerar mais desigualdades e propiciar injusti-
ça ."91 

Ada Pellegrini Grinover, seguindo esta corrente de pen-
samento, defende com base nesse princípio da igualdade formal 
que a lei se configura como mera ficção, já que todos os seres 
humanos são desiguais por sua própria natureza, tendo o legisla-
dor se recusado a manifestar sobre essa desigualdade. No entanto, 
ao defender-mos o princípio da igualdade material,  por ser dinâ-
mica, observa-se que compete ao Estado superar as desigualdades 
de forma a se atingir uma igualdade real.92 

Desta maneira, não é possível interpretar o princípio iso-
nômico de forma literal ,  onde todo e qualquer meio de discrimi-
nação é constitucionalmente proibido, devendo sim, em contra-
partida, construirmos o princípio da igualdade material,  o qual  

                                                                                                                                               
VII -  Redução das desigualdades regionais e sociais .  
90 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes . O principio consti tucional  da i-
gualdade.  Belo Horizonte:  Editora Lê,  1990, p. 29. 
91 PORTANOVA, Rui.  Princípios do processo civil .  Porto Alegre:  Li-
vraria do Advogado, 1997, p. 39. 
92 GRINOVER, Ada Pellegrini .  Novas tendências do direito processu-
al .  Rio de Janeiro:  Editora Forense Universitár ia ,  1990, p. 6. 



 

 

 

 

deverá ser efetivado através de "ações públicas, programas, nor-
mas especiais,  permanentes ou temporárias que evidenciem as 
prioridades promovedoras da harmonização dos direitos ditos da 
cidadania".93 Para se atingir a tão almejada igualdade, nada mais 
preciso do que tratar igualmente aqueles que são iguais e,  de for-
ma desigual,  aqueles que são desiguais; de maneira que, naqueles 
aspectos em que estão desigualados, possam adquirir a igualdade 
respeitando-se as suas particularidades.  

 

1.3.4 Igualdade de Oportunidades 

 

O princípio da igualdade de oportunidades, ou de chances,  
ou de pontos de partida, é considerado como um das bases do Es-
tado de democracia social.  

Se formos considerá-lo de forma abstrata, ele não passa da 
aplicação da regra de justiça diante de uma situação em que exis-
tem diversas pessoas competindo entre si  para a obtenção de algo 
que somente pode ser alcançado por um dos competidores (seria o 
primeiro lugar, a primeira colocação, num jogo, num torneio, 
etc.).  

Os diversos competidores partem de um ponto em comum 
para atingir um objetivo único. 

O que transforma esse princípio em um princípio inovador 
nos Estados sociais decorre do fato de que a vida social nada 
mais é do que uma forma de competição que tem como objetivo a 
aquisição de bens escassos94.  Desta forma, entende Maren Guima-
rães Taborda, que visando à colocação de todos os indivíduos da 
sociedade de forma que tenham iguais condições de competição 
por aqueles bens da vida tidos como essenciais,  é preciso favore-
cer alguns indivíduos diante de outros.95 Criando, de forma artifi-

                                                 
93 VERUCCI, Florisa. O direi to da mulher  em mutação - Os desafios 
da igualdade.  Belo Horizonte:  Del  Rey, 1999,  p.  59.  
94 BOBBIO, Norberto.  Igualdade e l iberdade.  Rio de Janeiro: Ediouro, 
1996, p. 30/31. 
95 TABORDA, Maren Guimarães.  O princípio da igualdade em pers-
pectiva histórica: conteúdo, alcance e direções .  Rio de Janeiro:  Revis-
ta de Direito Administrat ivo,  1998, p.  257. 



 

 

 

 

cial,  discriminações que de outro modo não existiriam. Passamos 
a ter uma desigualdade para se atingir uma igualdade, posto que 
esta desigualdade visa a corrigir uma desigualdade pretérita. A 
nova igualdade passa a ser o “resultado da equiparação”  entre 
duas desigualdades.96 

Rawls em sua teoria da justiça esboça, num primeiro ins-
tante, os dois princípios da justiça como sendo: 

“Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais 
abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compa-
tível com um sistema semelhante de liberdade para as outras. 

Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem 
ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) consi-
deradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoá-
vel , e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.”97 

Rawls explica que esses princípios devem ser aplicados 
num primeiro momento à estrutura básica da sociedade, gover-
nando a distribuição de direitos e deveres e regulando as vanta-
gens sócio-econômicas. Para a aplicabilidades desses dois princí-
pios, faz-se necessário que a estrutura social venha a ser conside-
rada “bi-partíde”. Possui duas partes mais ou menos distintas, de 
forma que devemos aplicar em uma dessas partes o primeiro prin-
cípio e na segunda, aplicar o segundo princípio. Sendo assim, é 
possível distinguir quais são os aspectos do sistema social que vi-
sam a definir e assegurar as liberdades básicas iguais e quais são 
aqueles aspectos que vão especificar e estabelecer as desigualda-
des sócio-econômicas. 

Como formulação final dos dois princípios de justiça te-
mos: 

“Primeiro Princípio 

Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente 
sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível 
com um sistema semelhante de liberdades para todos. 

                                                 
96 BOBBIO, Norberto.  Igualdade e l iberdade .  Rio de Janeiro: Ediouro, 
1996, p. 32. 
97 RAWLS, Jonh. Uma teoria da justiça .  São Paulo: Editora Martins 
Fontes,  1997, p.  64. 



 

 

 

 

Segundo Princípio 

As desigualdades econômicas e sociais devem ser ordena-
das de tal modo que, ao mesmo tempo: 

(a) tragam o maior benefício possível para os me-
nos favorecidos, obedecendo às restrições do 
princípio da poupança justa, e 

(b) sejam vinculadas a cargos e posições abertos 
a todos em condições de igualdade eqüitativa 
de oportunidades. 

Primeira Regra de Prioridade (A Prioridade da Liberda-
de) 

Os princípios da justiça devem ser classificados em ordem 
lexical e portanto as liberdades básicas só podem ser restringi-
das em nome da liberdade. 

Existem dois casos: 

(a) uma redução da liberdade deve fortalecer o 
sistema total das liberdades partilhadas por 
todos; 

(b) uma liberdade desigual deve ser aceitável 
para aqueles que têm liberdade menor. 

Segunda Regra de Prioridade ( A Prioridade da Justiça 
sobre a Eficiência e sobre o Bem-Estar) 

O segundo princípio da justiça é lexicalmente anterior ao 
princípio da eficiência e ao princípio da maximização da soma de 
vantagens; a igualdade eqüitativa de oportunidade é anterior ao 
princípio da diferença. Existem dois casos: 

(a) uma desigualdade de oportunidades deve 
aumentar as oportunidades daqueles que 
têm uma oportunidade menor; 

(b) uma taxa excessiva de poupança deve, ava-
liados todos os fatores, tudo é somado, mi-
tigar as dificuldades dos que carregam esse 
fardo.”98 

                                                 
98 Op.  cit . ,  p.  333/334. 



 

 

 

 

Depois dessa apresentação, Rawls nos informa que esses 
princípios e regras ainda estão incompletos, precisando sofrer ou-
tras modificações. Pode ocorrer,  ainda, não ser possível encontrar 
uma solução satisfatória,  já que nos casos mais extremados e 
complexos essas prioridades provavelmente falharão. 

Rawls distingue três níveis em que o conceito de igualda-
de pode ser aplicado.99 

No primeiro nível encontramos a administração das insti-
tuições como sistemas públicos de regras. Neste nível a igualdade 
é apresentada em sua essência, a justiça como regularidade. Refe-
re-se à aplicabilidade de forma imparcial e à interpretação consis-
tente das normas em conformidade com os preceitos. 

Já no segundo nível a aplicabilidade da igualdade apresen-
ta inúmeras dificuldades. Refere-se à estrutura substantiva das 
instituições. Aqui a igualdade é especificada através dos princí-
pios da justiça, onde temos que aqueles direitos considerados co-
mo básicos são atribuídos a todas as pessoas, presumindo-se, as-
sim, que se excluem os animais. 

O terceiro nível  aborda a questão da igualdade onde são as 
pessoas éticas100101 que possuem o direito a uma justiça igual.  

Quando a igualdade referir-se à distribuição de certos 
bens, que acarretarão para aqueles que forem favorecidos, mais 
status  ou prestígio, e esta igualdade está correlacionada com o 
segundo princípio da justiça de Rawls – aquele que vem a regular 
a estrutura das organizações e das partes distributivas, de forma a 

                                                 
99 Op.  cit . ,  p.  560 e ss .  
100 Rawls  dist ingue as pessoas éticas de duas formas: (a) as  pessoas é-
t icas são aquelas que apresentam a capacidade de ter  uma concepção 
de seu próprio bem, através de um plano racional  de vida;  e  (b) são 
capazes de ter ou de adquir ir  um senso de justiça,  um desejo normal-
mente efetivo de aplicar os princípios da justiça e de agir  segundo as  
suas determinações,  ao menos num grau mínimo. (RAWLS, Jonh.  Uma 
teoria da justiça .  São Paulo:  Editora Martins  Fontes,  1997, p.  561).  
101 A personalidade moral defendida e ass im entendida por Rawls é 
porque não temos nenhum grupo ou raça que não apresenta es te  atr ibu-
to.  Somente alguns indivíduos isolados não a possuem, ou não a tem 
em um grau mínimo, e isso em decorrência de condições sociais empo-
brecidas ou injustas , ou ainda, de razões fortuitas .  (RAWLS, Jonh. 
Uma teoria da just iça.  São Paulo:  Editora Martins Fontes ,  1997, p .  
562).  



 

 

 

 

obter uma cooperação social eficiente e eqüitativa. Quando a i-
gualdade referir-se ao respeito devido a todas as pessoas, qual-
quer que seja a posição social,  estará relacionando-a com o pri-
meiro princípio de justiça de Rawls. 



 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

IGUALDADE OU EQÜIDADE ? 

A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DA DISCRIMINAÇÃO 
POSITIVA. 

 

2.1 Discriminação. 2.2 Conceito de Ação 
Afirmativa. 2.3 A Evolução Histórico-
Conceitual das Ações Afirmativas. 2.4 Os 
Direitos Fundamentais e as Ações Afir-
mativas. 2.5 Aspectos Histórico-Culturais 
da Sociedade Brasileira - Necessidade da 
Utilização das Ações Afirmativas .  2.5.1 O 
Mito da Não-Violência no Brasil .  2.6 Au-
torização Constitucional para a utiliza-
ção das Ações Afirmativas. 

 

2.1. Discriminação 

 

O termo discriminação surgiu no âmbito da psicologia no 
final  do século XIX, principalmente na Alemanha e na França, 
para definir o fato de distinguir ou discernir. Porém, no século 
XX a palavra discriminação passou a ter o significado de trata-
mento desigual,  diferenciado, aplicado a um determinado grupo 
ou pessoas102,  em específico na economia, no direito103 e na políti-
ca104.  

                                                 
102 ABREU, Sérgio. Os descaminhos da tolerância -  O afro-brasileiro e 
o princípio da igualdade e da isonomia no Direito Consti tucional.  Rio 
de Janeiro: Lumen juris ,  1999,  p.  69.  
103 Na linguagem jurídica é usado para indicar toda a sorte de separa-
ção que se possa fazer entre várias coisas,  entre várias funções ou en-
cargos, dist inguido-as umas das outras,  para que se di ferenciem ou 
possam ser encaradas segundo a divisão.(De Plácido e Silva.  Vocabu-
lário jur ídico.  Rio de Janeiro: Editora Forense,  1973,  p.  547.) 
104 Polí t ica ou ati tude polít ica que tem por objetivo separar  e/ou isolar 
no seio da sociedade as  minorias  raciais.(FERREIRA, Aurélio Buarque 
de Holanda.  Novo dicionário da l íngua portuguesa .  Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1986, p.1562). 



 

 

 

 

Já Alice Monteiro de Barros entende que a origem da pa-
lavra discriminação é anglo-americana, sendo que sob o aspecto 
etimológico, vem a ser o “caráter infundado de uma distinção”105.  

O Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, ao refletir sobre a 
discriminação, conceituou-a como sendo uma forma de exclusão, 
onde existe a negação da própria cidadania e da democracia. E 
ainda acrescenta que para se obter a igualdade não é preciso eli-
minar as diferenças existentes, mas sim que se identifique quais 
são as origens das desigualdades, só assim será possível que a i-
gualdade seja garantida a todos.106 

Maurício Godinho Delgado afirma que: 

“Discriminação é a conduta pela qual nega-se à pessoa 
tratamento compatível  com o padrão jurídico assentado para a 
situação concreta por ela vivenciada. A causa da discriminação 
reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto é,  um juízo sedi-
mentado desquali ficador de uma pessoa em virtude de uma sua 
característica, determinada externamente, e identificadora de um 
grupo ou segmento mais amplo de indivíduos (cor, raça, naciona-
lidade, riqueza, etc.).  Mas pode, é óbvio, também derivar a dis-
criminação de outros fatores relevantes a um determinado caso 
concreto específico”.107 

Apesar do termo "discriminação" possuir conotação nega-
tiva, nem toda discriminação é vergonhosa ou preconceituosa,  
pois é preciso primeiro integrá-la no contexto onde ela está sendo 
util izada. Assim, se se tratar da discriminação de um terreno i-
móvel e determinar-se a sua discriminação, o que se pretende é 
saber a sua descrição, estabelecendo quais são os seus limites e 
qual a sua localização exata.  

                                                 
105 BARROS, Alice Monteiro de.  Discriminação no emprego por motivo 
de sexo .  Discriminação. Coordenadores:  VIANA, Márcio Túlio e 
RENAULT, Luiz Otávio Linhares .  São Paulo:  Editora LTr, 2000,  p.  
39. 
106 ARNS, Cardeal Dom Paulo Evaristo.  Para que todos tenham vida. 
Discriminação. Coordenadores:  VIANA, Márcio Túlio e  RENAULT, 
Luiz Otávio Linhares.  São Paulo: Editora LTr,  2000, p.13.  
107 DELGADO, Maurício Godinho. Proteções contra discriminação na 
relação de emprego.  Discriminação. Coordenadores:  VIANA, Márcio 
Túlio e RENAULT, Luiz Otávio Linhares. São Paulo:  Editora LTr,  
2000, p. 97. 



 

 

 

 

Sendo errônea a noção de que toda discriminação apresen-
ta um único significado negativo, acreditamos que a função mes-
ma da regra de direito é estabelecer distinções entre as pessoas,  
coisas e situações de forma que se possa conferir-lhes tratamento 
diversificado.108 

Desta forma, cumpre-nos fazer a distinção entre discrimi-
nação negativa e a discriminação positiva, sendo que a primeira 
refere-se ao conceito amplamente divulgado que determina tratar-
se de forma diferenciada um determinado grupo social ou um con-
junto de pessoas que possuem características em comum, com o 
objetivo específico de menosprezá-las, dando a elas atributos e 
qualificações negativas. Caminhando no sentido inverso, a dis-
criminação positiva refere-se a determinadas ações que visam a 
equiparar pessoas ou grupos sociais que estão discriminados ne-
gativamente para que possam integrar a sociedade de forma igua-
litária.  Para se promover à discriminação positiva utilizamos as 
ações afirmativas. 

Sob o aspecto jurídico, o conceito de discriminação é re-
presentado pela reafirmação do princípio da igualdade sob o as-
pecto negativo do princípio da non-discrimination .109 

A discriminação não entra em conflito com o princípio da 
igualdade, desde que preencha os seguintes requisitos: 

a) a norma criada não venha a atingir um só in-
divíduo, ou seja, esteja em consonância com 
os princípios da generalidade e abstração da 
norma jurídica; 

b) realmente exista nas pessoas, coisas ou situa-
ções características e traços que sejam dife-
renciados; 

                                                 
108 BOSON, Luís  Felipe Lopes.  A discriminação na jurisprudência. 
Discriminação. Coordenadores:  VIANA, Márcio Túlio e  RENAULT, 
Luiz Otávio Linhares. São Paulo: Editora LTr,  2000, p.  269. 
109 ABREU, Sérgio. Os descaminhos da tolerância -  O afro-brasileiro e 
o princípio da igualdade e da isonomia no Direito Consti tucional .  Rio 
de Janeiro. Lumen Juris ,  1999, 69. 



 

 

 

 

c) há uma correlação lógica entre os fatores dife-
renciais existentes e a dist inção que foi esta-
belecida; 

d) esta distinção estabelecida precisa ter um va-
lor positivo, dentro do estabelecido pelo nosso 
ordenamento jurídico, através da Constituição 
Federal .110 

Desta forma, é possível  conceber e executar as ações a-
firmativas dentro do nosso ordenamento jurídico, já que não con-
flita com o entendimento doutrinário aqui apresentado, não en-
trando, assim, em confronto com o princípio da igualdade, ao 
contrário, possibilitando que ele seja realmente vislumbrado em 
nossa sociedade e em nosso ordenamento jurídico. 

 

2.2 Conceito de Ação Afirmativa 

 

Ações afirmativas são medidas temporárias e especiais,  
tomadas ou determinadas pelo Estado, de forma compulsória ou 
espontânea, com o propósito específico de eliminar as desigual-
dades que foram sendo acumuladas no decorrer da história da so-
ciedade. Estas medidas têm como principais “beneficiários os 
membros dos grupos que enfrentaram preconceitos” .111 

No caso brasileiro, a ação afirmativa visa a garantir, dessa 
forma, a igualdade de tratamento e principalmente de oportunida-
des, assim como compensar as perdas provocadas pela discrimi-
nação e marginalização decorrentes dos mais variados motivos 
inerentes à sociedade brasileira.  

As ações afirmativas têm como fim precípuo combater os 
efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no 
passado. De tal forma que se possa falar em igualdade entre os 
brasileiros, independentemente de pertencer àquelas categorias 

                                                 
110 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princí-
pio da igualdade. São Paulo:  Editora Malheiros,  1993,  p.  47/48.  
111 CASHMORE, Ell is .  Dicionário de relações étnicas  e raciais .  São 
Paulo: Selo Negro Edições,  2000, p.  31.  



 

 

 

 

hoje denominadas de “minoria”, possibil itando assim atingir ple-
namente a cidadania112.   

As ações afirmativas devem emergir como a construção da 
igualdade posta em movimento, e têm por objetivo um equilíbrio 
que efetive a igualdade de oportunidades, nunca em desfavor das 
minorias, mas sempre com a preocupação de limites garantidores 
da participação das minorias, do rompimento dos preconceitos, e 
não da criação de novos.113 

Na conceituação de Carmem Lúcia Antunes Rocha, a ação 
afirmativa é, pois,  a expressão democrática mais atualizada da 
igualdade jurídica promovida na e pela sociedade, segundo um 

                                                 
112 O conceito de cidadania evoluiu através dos tempos de tal  sorte que 
é preciso si tuá-la  no contexto atual  fazendo uma breve retrospectiva.  
Na Antigüidade Clássica,  era denominado cidadão aquela pessoa que 
morava na cidade e participava de seus negócios,  podendo, ass im, ter  
acesso aos cargos públicos,  sendo que os mesmos eram vedados aos 
escravos e es trangeiros .  
Na Idade Média,  cidadão era somente aquele que possuía r iquezas , 
sendo, portanto,  também, uma pequena camada da sociedade que es ta-
va enquadrada na class ificação. 
Já na Idade Moderna,  ocorre uma transformação da relação indivíduo-
Estado. Desta forma, o conceito de cidadania e cidadão altera-se,  pas-
sando a configurar  como sendo um indivíduo atuante na vida do Esta-
do. No entanto,  o conceito ainda é res tri to,  pois somente aqueles que 
podiam votar  e serem votados eram cidadãos.   
No Século XX, com o advento do Estado Social ,  ocorreu uma nova 
mudança na concepção da cidadania,  onde o cidadão, que antes  só t i -
nha o direi to polí t ico,  passa a possuir,  também, direi tos individuais , 
sociais  e  econômicos.  
Atualmente o conceito de cidadania é formulado como aquela "Com-
pleta fruição e exercício dos Direitos Individuais ,  Sociais ,  Polít icos  e 
Econômicos -  Direi tos  Humanos -  garantidos no ordenamento jur ídico. 
Desta forma, para o perfeito exercício da cidadania,  requer-se igual-
dade, não apenas jurídica, mas de oportunidades;  l iberdade fís ica e 
de expressão; educação; saúde; trabalho; cultura; lazer; pleno em-
prego; meio-ambiente saudável;  sufrágio universal  e secreto; iniciati-
va popular de leis;  dentre outros direitos que compõem o quadro dos 
Direitos  Humanos.  (. . . ) .  O Cidadão não é dependente de sua condição 
social  e econômica ou de seu sexo para atingir  esta condição. Esta é 
alcançada pelo simples fato de sua exis tência como ser humano, a 
quem se mostra como conditio sine qua non a fruição e exercício de, 
no mínimo, os direitos que lhe são fundamentais ,  essenciais ." 
(SILVEIRA, Cláudia Maria Toledo.  Cidadania -  Evolução Histórica .  
www.jus .com.br/doutrina/cidada1.html).  
113 VERUCCI, Florisa. Igualdade formal,  igualdade material .  Ações a-
f irmativas .  Brasíl ia:  Editora Inst i tuto Teotônio Vilela, 1998, p. 11. 



 

 

 

 

comportamento positivo normativa ou administrativamente im-
posto ou permitido.114 

Gisela Maria Bester, seguindo esta mesma linha de racio-
cínio, entende que as ações afirmativas estão diretamente relacio-
nadas a todas as maneiras de se efetivar,  de forma concreta, o 
princípio da igualdade jurídica. Por meio delas, possibilitará aos 
grupos minoritários o reconhecimento formal através de uma for-
ma de "tutela positiva" advinda do Estado legislador, com o obje-
tivo específico de corrigir as desigualdades históricas.115 

Na concepção de Celi  Santos, as ações afirmativas são 
" todas as práticas positivas, com vistas a promover a proteção 
dos excluídos e dos desamparados, as mudanças comportamentais 
arraigadas por culturas ultrapassadas, o pleno exercício dos di-
reitos e garantias fundamentais,  bem como os demais direitos 
inscritos na Constituição de 1988, cuja efetividade destas ações 
será realizada pelo Estado em parceria com a sociedade civil". 
116 

Paula Wanzeller entende que a “ mens legis da ação afir-
mativa é coibir a discriminação por raça, sexo, cor ou religião, 
assegurando a minorias historicamente desfavorecidos, maiores 
oportunidades no mercado de trabalho e na formação escolar” .117 

Como podemos ver nas diversas definições de ações afir-
mativas aqui elencadas, elas apresentam em comum o objetivo de 
resgatar as minorias desfavorecidas.  

Não só no âmbito nacional existe a preocupação de con-
ceituar e definir as ações afirmativas. A Comunidade Econômica 
Européia, através da recomendação 635 de 13 de dezembro de 
1984, visando a orientar as políticas dos governos-membros, as-

                                                 
114 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes.  Ação afirmativa -  o conteúdo de-
mocrático da igualdade jurídica.  -  Revista de Informação Legislativa.  
Brasí l ia:  Editora Senado Federal ,  1996,  julho/setembro,  p.  295.  
115 BESTER, Gisela Maria.  Globalização e previsão de ações afirmati-
vas para a proteção do trabalho das mulheres  nas consti tuições  dos 
países  integrantes do MERCOSUL. Síntese Trabalhista,  v.  9,  nº  114,  p. 
147, dez,  1998.   
116 SANTOS, Celi .  A face oculta dos  preconceitos de raça e cor.  Rio 
de Janeiro: Lumen Juris ,  1998, p.44.  
117 WANZELLER, Paula. Ação afirmativa.  Brasíl ia:  Correio Brazil ien-
se,  Caderno Direito & Justiça.  30 de março de 1998, p. 2. 



 

 

 

 

sim definiu as ações afirmativas no que se refere à igualdade en-
tre homens e mulheres: "têm como objetivo contribuir para can-
celar ou corrigir as desigualdades de fato, de maneira a promo-
ver a presença e a participação de mulheres em todos os setores 
profissionais e em todos os níveis de responsabilidades .” 

Depois de conceituar as ações afirmativas, questiona-se 
sobre quais são os seus objetivos. No entender de Joaze Bernardi-
no, em sua dissertação apresentada ao Departamento de Sociolo-
gia da Universidade de Brasília como parte dos requisitos para a 
obtenção do tí tulo de Mestre em Sociologia, essa concessão de 
vantagens a determinados grupos sociais tem como objetivo: 

(a) “aumentar a participação de pessoas, pro-
venientes de setores historicamente discri-
minados, em todos os níveis e áreas de em-
prego, reforçando suas possibilidades de 
serem contratadas ou promovidas; 

(b) ampliar as oportunidades de acesso destas 
pessoas ao ensino superior; 

(c) garantir às empresas de pessoas oriundas 
dos grupos qualificados como discrimina-
dos oportunidades de estabelecerem contra-
tos com o Estado;  

(d)  redefinir a imagem do grupo discrimina-
do.”118 

As ações afirmativas são criadas com um fim específico 
para agir dentro de um limite temporal determinado e, ainda, a-
tingindo somente determinadas áreas da sociedade. Ou seja, o ob-
jetivo das ações afirmativas é realizar a igualdade de oportunida-
des entre os cidadãos, ou ainda, acabar com a desigualdade sócio-
econômica existente entre os cidadãos de um país.  Para isso, esti-
pula-se um prazo, podendo ser um prazo pré-estabelecido, uma 
data ou ainda, até quando o objetivo daquela ação afirmativa fos-
se atingido. O âmbito das ações afirmativas ficaria restri to e de-

                                                 
118 BERNARDINO, Joaze. Ação afirmativa no Brasil:  a construção de 
uma identidade negra ?  Dissertação de mestrado,  datilografada,  De-
partamento de Sociologia,  Universidade de Brasíl ia,  Brasíl ia,  1999,  p.  
5. 



 

 

 

 

finido de forma que somente algumas áreas específicas seriam vi-
sadas por essas políticas. 

A dificuldade de as ações afirmativas serem aceitas pela 
sociedade tem na realidade duas origens, que acabam se interpon-
do. Em primeiro lugar temos que levar em consideração a disputa 
existente por bens escassos. Desta forma, ao se conceder privilé-
gios para um determinado grupo, aqueles que não pertencem a es-
te grupo específico sentem-se prejudicados. O que não se percebe 
ou não se quer ver é que estes que foram excluídos das vantagens 
concedidas já têm maiores privilégios e vantagens do que aquele 
grupo específico. Num segundo momento, tem o enfoque de mer-
cado, onde imperam critérios tais como o da produtividade e da 
eficiência de forma imediatista.  Porém, é certo que este segundo 
argumento também se encontra ultrapassado, já que as ações a-
firmativas são capazes de atingir,  e ultrapassar as margens de lu-
cro atuais, a médio e longo prazo. 

As ações afirmativas apresentam dois enfoques distintos:  
o sócio-polí tico e o jurídico. É preciso partir  em busca do equilí-
brio entre os dois para se atingir a igualdade almejada. 

No aspecto político, vislumbramos diversas iniciativas no 
sentido de promover as ações afirmativas, tanto no âmbito do le-
gislat ivo como no executivo. 

No âmbito executivo tivemos, em 1996, exemplificativa-
mente, a criação e a divulgação do Plano Nacional dos Direitos 
Humanos (PNDH), pelo Presidente da República, Fernando Hen-
rique Cardoso. No âmbito legislativo, são várias as propostas de 
projeto de lei com este objetivo. 

No âmbito jurídico, constatamos que a maior argumenta-
ção contrária à implementação das ações afirmativas está justa-
mente numa suposta ofensa ao princípio da igualdade.  

Ora, ao tratarmos da igualdade e em específico do princí-
pio da igualdade, ficou consignado que, para se atingir a igualda-
de, é preciso que adotemos as políticas de ação afirmativa, caso 
contrário, teremos meramente uma ficção legal,  sem qualquer re-
flexo na sociedade real . E, ainda, que o próprio princípio da i-
gualdade, por sua evolução, ao se desdobrar no princípio da i-



 

 

 

 

gualdade material ,  abriu espaço para a adoção das práticas das 
políticas de ações afirmativas. Sendo assim, não vislumbramos 
nenhum óbice jurídico para a implementação das políticas de a-
ções afirmativas. Ao contrário, precisamos delas, para que pos-
samos nos adequar ao que determina o ordenamento jurídico bra-
sileiro. 

 

2.3 A Evolução Histórico-Conceitual das Ações Afirmativas 

 

Em 1935, surgiu pela primeira vez o termo "ação afirmati-
va" - affirmative action  -  nos Estados Unidos, no Ato Nacional de 
Relações de Trabalho, onde foi determinada a proibição, ao em-
pregador, de exercer qualquer forma de repressão contra um 
membro de sindicato ou de seus líderes. O objetivo era fazer ces-
sar a discriminação utilizando-se da ação afirmativa para recolo-
car as suas vítimas naquela posição que teriam alcançado se não 
houvessem sido discriminadas.119 

Somente no início da década de sessenta foi cunhada pela 
primeira vez a expressão “ação afirmativa”, no contexto da luta 
pelos direitos civis por meio da Ordem Executiva 10925, de 6 de 
março de 1961, do então Presidente norte-americano John F. 
Kennedy, referindo-se à necessidade de se promover a igualdade 
entre os negros e brancos norte-americanos. Com o falecimento 
de Kennedy, o presidente Lyndon Johnson promoveu mais um a-
vanço na intenção de criar mecanismos de combate à desigualda-
de. Mediante a Ordem Executiva 11246, este presidente norte-
americano veio a estimular que aquelas firmas contratadas pelo 
governo buscassem a ação afirmativa, visando a garantir a igual-
dade de oportunidades aos membros provenientes das minorias 
raciais e dos deficientes físicos, proibindo a discriminação. 

 O discurso proferido por Johnson na Howard University120 
em Washington tornou-se marcante. Eis que em dado momento a-
firmou que não se podia pegar alguém que esteve preso pelos pés 

                                                 
119 JONES Junior,  James E. The r ise and fall  of  aff irmative action. In 
race in America:  The Struggle for equali ty .  Madison: University of 
Winsconsin Press, 1993, p. 345/369. 
120 A Howard Universi ty  é  considerada a universidade da el i te  negra. 



 

 

 

 

durante muito tempo e colocá-lo na linha de largada e, simples-
mente, dizer: "pronto, agora você pode competir com todos os ou-
tros". Apesar de o termo ter sido cunhado nos Estados Unidos, 
excepcionalmente, foram tomadas medidas afirmativas na Índia, 
década de 40, a fim de possibilitar que o parlamento passasse a 
ser constituído por representantes das castas consideradas inferio-
res. Essas medidas têm sido difundidas em vários outros países, 
das mais diversas correntes ideológicas, para que os seus cida-
dãos atinjam a igualdade. 

As políticas de ações afirmativas somente surgiram nos 
Estados Unidos em decorrência do princípio democrático da i-
gualdade de oportunidades. Pois,  ficou constatado que não era 
possível estabelecer uma igualdade de forma efetiva entre os 
brancos e os negros americanos a não ser diante da hipótese de se 
favorecer os negros com medidas compensatórias pela discrimi-
nação sofrida no passado e pela escravidão121.   

Nos Estados Unidos, as ações afirmativas ocorrem não só 
em sede governamental, como também no setor privado, cujas 
empresas descobriram a necessidade de uma força de trabalho di-
versificada, refletindo, assim, a sua base de consumo. Isso fez 
com que se tornassem mais competitivas, tanto no mercado inter-
no como no externo.  

Estudo recente, promovido pela revista Forbes, demons-
trou que, em média, as empresas que adotam programas de ações 
afirmativas e assim passam a ter a multirracialidade em seus qua-
dros apresentam lucratividade  cerca de 18% (dezoito por cento) 
superior àquelas que assim não procedem. 

Peter Singer, filósofo defensor das ações afirmativas, a-
firma que, se não é possível criar uma igualdade geral,  seria de se 
supor que buscássemos amenizar as desigualdades oriundas das 
diferenças de renda, status e poder das mulheres e das minorias 
raciais,  de forma que estes grupos não façam parte de uma extre-
midade mais desfavorecida. Importante é salientar que a desi-
gualdade racial e sexual pode acarretar um efeito mais separatista 

                                                 
121 ADESKY, Jacques  d´.  Pluralismo Ético e Mult iculturalismo – Ra-
cismo e Anti-racismo no Brasi l .  Rio de Janeiro:  Editora Pallas,  2001, 
p. 208. 



 

 

 

 

do que outras formas de desigualdade. Serve, inclusive, para ge-
rar, entre os membros do grupo inferior,  um sentimento de deses-
perança, já que não é possível optar pela raça ou sexo.122 

Os grupos que se opõem à criação das ações afirmativas 
defendem o posicionamento de que a ação afirmativa não será ca-
paz de promover a igualdade, pois aqueles pertencentes ao grupo 
minoritário e que fizerem uso delas serão vistos pela sociedade 
como ainda sendo inferiores, já que não conseguiram alcançar o 
referido sucesso por mérito próprio.123 

Outra argumentação defendida por aqueles que se opõem 
às ações afirmativas refere-se ao longo período de tempo despen-
dido por elas para se atingir a igualdade. Questiona-se, na verda-
de, se a discriminação racial,  hoje amenizada pelo sistema de co-
tas, não acarretaria a longo prazo uma volta ao racismo.  

Refutando esses argumentos, Singer se posiciona: já que a 
ação afirmativa não é contrária a nenhum princípio justo de i-
gualdade e não viola quaisquer direitos dos que são por ela exclu-
ídos, sendo adequadamente aplicada, está em harmonia com a i-
gual consideração de interesses, pelo menos no que diz respeito 
às aspirações. A única dúvida real é saber se vai  funcionar. Na 
falta de alternativas mais promissoras, parece que vale a pena 
tentar. . .".124 

É correto afirmar que sem as compensações, aqueles indi-
víduos que pertencem aos grupos que foram discriminados no 
passados ficam em desvantagens diante da competição vital e ne-
cessária para a sobrevivência diária com os indivíduos pertencen-
tes aos grupos que não foram discriminados. Porém, não podemos 
considerar essas medidas compensatórias como sendo meramente 
uma obrigação moral,  posto que é muito mais do que isso, já que 
se trata de uma proposta que tem por objetivo corrigir as discri-
minações que ocorreram no passado.125 

                                                 
122 SINGER, Peter.  Ética prática. São Paulo: Editora Mart ins Fontes , 
1998, p. 53/54. 
123 Op. ci t . ,  p.  59/60.  
124 Op. ci t . ,  p.  61. 
125 ADESKY, Jacques  d´.  Pluralismo Ético e Mult iculturalismo – Ra-
cismo e Anti-racismo no Brasi l .  Rio de Janeiro:  Editora Pallas,  2001, 
p. 208/209.  



 

 

 

 

A Suprema Corte dos Estados Unidos, tem decido diversos 
casos referentes à constitucionalidade e a legalidade dos progra-
mas destinados a garantir  tratamento preferencial  em razão da ra-
ça ou do sexo. Nós últimos dez anos, somente três casos não lo-
graram êxito. Contudo, não se pode concluir que o debate em tor-
no das ações afirmativas tenha chegado a um consenso. Cada um 
dos casos levados à Suprema Corte apresentam características e 
particularidades próprias. 126 

É correto afirmar que a oposição aos programas de ação 
afirmativa nos Estados Unidos pode ser atribuída, em parte, pela 
animosidade das pessoas de raça branca contra as primeiras pes-
soas de raça distinta. Esse estado de espíri to remonta à chegada 
da primeira embarcação com escravos africanos, que aportou em 
Virgínia, Jamestown, em 1619.  

Como na história norte-americana, podemos encontrar a 
escravidão, a segregação racial e a discriminação arraigados na 
cultura, isso contribui para que ainda hoje os brancos sejam con-
trários à idéia das ações afirmativas. 

A corrente contrária à adoção das ações afirmativas sus-
tenta que elas violam direitos sagrados dos americanos, tais como 
os direitos individuais,  e o direito de não ser discriminado em ra-
zão de fatores tais como a cor, sexo, religião. 

Analisando a jurisprudência norte-americana sobre os di-
reitos civis,  Drew Days III127 identificou três formas de discrimi-
nação. Enunciando-as da seguinte forma: 

•  A forma mais perceptível de discriminação ocorre 
quando uma pessoa tem a intenção e o propósito de ne-
gar à outra um tratamento igual,  em razão da cor,  do 
sexo, da religião, etc.  Podendo ser expressa, como no 
caso de algumas leis que versavam sobre a segregação 
racial,  ou ainda podendo ser tácita,  como naquelas leis 
que ao serem implementadas acabam desfavorecendo 
determinados grupos em razão de sua raça, etc. 

                                                 
126 DAYS III ,  Drew. Acción afirmativa .  Derecho y Grupos desaventaja-
dos.  Compilador:  Roberto Gargarel la .  Barcelona:  Gedisa Editorial ,  
1999, p. 41, Colección:  Biblioteca Yale de Estudios Jurídicos.  
127 Op. ci t . ,  p.  53/55.  



 

 

 

 

•  A segunda forma de discriminação se define em razão 
do seu impacto. Ou seja, o impacto causado por aquela 
lei que atinge mais um grupo do que outro, ou ainda um 
determinado grupo é favorecido em detrimento de ou-
tro. 

•  A terceira forma de discriminação é a discriminação 
social.  

A Suprema Corte norte-americana, nos casos em que teve 
que se posicionar sobre as ações afirmativas, questionou sobre 
quem seria beneficiado com a adoção delas e quem seria prejudi-
cado. Sendo consensual entre os ministros que as pessoas que ha-
viam sido vít imas diretas de discriminação racial ou sexual têm 
direito a receber tais remédios como forma de compensação pelo 
ocorrido128.  

O princípio antidiscriminatório está vinculado ao conceito 
de igual tratamento e alguns podem sustentar que deve ser consi-
derado como princípio priori tário, já que o princípio de igual tra-
tamento é amplamente aceito, como objetivo de ação pessoal e 
social.  Porém, segundo Owen Fiss129,  esse argumento não parece 
correto.  

No plano internacional,  talvez um dos maiores posiciona-
mentos sobre as ações afirmativas decorra do caso “Regentes da 
Universidade da Califórnia contra Allan Bakke”, que chegou ao 
Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Resumindo o processo,  
temos que a escola de medicina da Universidade da Califórnia, 
em Davis, possui um programa de ação afirmativa130,  possibilitan-
do o ingresso de um maior número de estudantes negros e de ou-

                                                 
128 Op. ci t . ,  p.  56. 
129 FISS, Owen. Grupos y la Cláusula de la Igual Protección .  Derecho 
y Grupos desaventajados.  Compilador:  Roberto Gargarella.  Barcelona: 
Gedisa Editorial ,  1999,  p.  101,  Colección:  Biblioteca Yale de Estudios 
Jurídicos.  
130 O programa de cotas da universidade da Califórnia, em Davis , apre-
sentou-se de forma fragil izada ao es tabelecer um número fixo de va-
gas,  enquanto que a maioria das universidades e escolas profissionali-
zantes  americanas ao estabelecerem os seus programas determinam o 
"alvo" de uma quantidade específica de vagas (DWORKIN, Ronald. 
Uma questão de princípio .  São Paulo:  Editora Martins Fontes,  2000, p.  
437/438).  



 

 

 

 

tras minorias,  ao reservar, assim, 16 (dezesseis) vagas exclusiva-
mente para este grupo.  

Bakke candidatou-se ao restante das vagas, num total  de 
84 (oitenta e quatro),  porém, não foi aprovado, mesmo tendo a-
presentado notas relativamente altas.  A universidade deveria a-
presentar provas de que, se Bakke tivesse concorrido à integrali-
dade das 100 (cem) vagas, mesmo assim não teria alcançado os 
pontos necessários. Inconformado, Bakke ajuizou uma ação ar-
güindo que teve os seus direitos constitucionais violados em de-
corrência do programa de cotas. O Supremo Tribunal da Califór-
nia posicionou-se no sentido de que a Universidade deveria admi-
ti-lo e proibiu que a Universidade levasse em consideração a ra-
ça, quaisquer que fossem as circunstâncias. Diante dessa decisão, 
a Universidade da Califórnia recorreu ao Supremo Tribunal dos 
Estados Unidos que ratificou a ordem do Supremo Tribunal da 
Califórnia e determinou que a Universidade viesse a admitir Al-
lan Bakke. Todavia, revogou a proibição que estabelecia que não 
se poderia levar em consideração a raça sobre quaisquer circuns-
tâncias.  

Diante dessa decisão, aqueles que são contrários às ações 
afirmativas argumentam como os programas desse tipo podem ir 
além da medida esperada, passando a prejudicar e a ferir direitos 
dos demais cidadãos. Em contrapartida, os defensores desses pro-
gramas ficaram aliviados, já que os principais objetivos das ações 
afirmativas podem vir a ser alcançados por projetos mais elabora-
dos do que aquele mantido pela escola de medicina da Universi-
dade da Califórnia, em Davis. 

Dos votos apresentados no Supremo Tribunal dos Estados 
Unidos, o que foi proferido pelo Juiz Powell mostra-se como o 
mais intrigante, pois "sustentou que a cláusula de igualdade pe-
rante a lei proíbe quotas explícitas ou vagas reservadas, a menos 
que a escola em questão possa demonstrar que esses meios são 
necessários para realizar objetivos de forçosa importância, e sus-
tentou que Davis não atendeu a esse ônus da prova. Mas susten-
tou, também, que as universidades podem levar a raça em conta 
explicitamente como um entre vários fatores que afetam as deci-
sões de admissão em casos particulares para conseguir a diversi-



 

 

 

 

dade racial nas aulas. ( . . .)  Disse que a Constituição permite esse 
uso da raça, e, como o Supremo Tribunal da Califórnia sustentas-
se o contrário, votou em que se revogasse a decisão do tribunal 
nesse ponto."131 

De acordo com essa decisão proferida pela mais alta corte 
dos Estados Unidos, verificamos que, por uma votação apertada 
de 5 a 4, a Lei dos Direitos Civis,  em si e por si ,  não tem o con-
dão de impedir quaisquer programas de ação afirmativa, mesmo 
naquelas hipóteses em que existe um número específico de cotas 
destinados à minoria. E ainda, por uma votação de 5 a zero, que a 
Constituição americana permite a criação de programas de ação 
afirmativa, como, por exemplo, o existente na Universidade de 
Harvard, onde a raça é considerada, de forma individual,  com o 
intuito de compor um corpo estudantil  com integrantes das diver-
sas raças.132 

Existem diversos programas norte-americanos que atribu-
em uma certa quantidade de vagas aos estudantes negros para que 
possam ingressar nas universidades. Como conseqüência, temos a 
eliminação de estudantes da raça branca que poderiam ser mais 
merecedores do que os estudantes de raça negra que ingressaram 
através do sistema de cotas. Favorecem-se uns indivíduos em de-
trimento de outros. Desta forma, as várias aplicações do princípio 
da igualdade podem ser “opostas e conciliadas mediantes acertos 
de todo o gênero”.133 

No entanto, a maior dificuldade apresentada decorre da 
clara e evidente oposição entre duas concepções de igualdade, ou 
seja, a concepção da igualdade de tratamento e a concepção da 
igualdade de situações. 

Na Revolução Francesa e no século XIX, a igualdade con-
cebida e defendida era a igualdade de tratamento, acarretando o 
princípio da igualdade de todos perante a lei, que foi amplamente 
divulgado e passou a fazer parte das democracias l iberais.  Porém, 
atualmente, o que se pretende é minimizar as desigualdades exis-

                                                 
131 DWORKIN, Ronald.  Uma questão de princípio .  São Paulo:  Editora 
Martins Fontes,  2000,  p.455. 
132 Op.  ci t . ,  p.  437 e ss .  
133 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito .  São Paulo:  Mart ins Fontes, 
1999, p. 218. 



 

 

 

 

tentes entre os diversos membros de uma mesma sociedade. Con-
cede-se, assim, àqueles que são desfavorecidos pela natureza ou 
pela sociedade – as minorias, alguns privilégios. Apresentamos 
uma preocupação com a justiça concebida como tendente a dimi-
nuir as desigualdades, em detrimento da justiça concebida como 
igualdade de tratamento. 

Ao serem analisadas, de forma superficial,  as condições 
em que a igualdade, enquanto valor,  é aplicada, demonstram co-
mo é incongruente considerar a igualdade social como sendo uma 
forma de perfeição. Desta forma, passa-se a ignorar diversos ou-
tros valores, como, por exemplo, a eficácia ou a utilidade e, ain-
da, ignora-se que a igualdade não precisa ser necessariamente a-
plicada somente aos indivíduos, mas podendo, também, ser esten-
dida aos grupos, enfim, à coletividade de todas as espécies tal 
como à igualdade de situação.  

Sendo assim, “não basta considerar a igualdade como i-
dentificada à justiça, a não ser como razão válida que justifique 
a desigualdade”134.  É preciso identificar a qual t ipo de igualdade 
se refere a situação específica. 

Para I .  Berlin, “equality needs no reasons, only inequality 
does”135,  isto é,  a igualdade por si  só não precisa de justificati-
vas, ao passo que, se a desigualdade não for justificada, parecerá 
arbitrária, portanto será injusta. 

Jonh Rawls também se posiciona nesse sentido ao defen-
der que todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, ren-
dimentos e propriedade, e a moral – devem ser distribuídos de 
forma igualitária,  a menos que a distribuição desigual de alguns 
desses, ou de todos esses valores, traga vantagens para todos. 

Chaïm Perelman defende que existem casos em que é pos-
sível justificar um tratamento desigual, desta forma a igualdade 

                                                 
134 JACQUES, Paulino.  Da igualdade perante a lei .  Rio de Janeiro: E-
ditora Forense,  1957,  p.  216.  
135 BERLIN, I .  Equality in  Proceedings of the Aristotelian Society , 
Londres , 1956, p.  305, apud  PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito .  São 
Paulo: Mart ins  Fontes, 1999,  p.  214.  



 

 

 

 

não pode ser vista como um valor impositivo para todos os ca-
sos.136 

Através da eqüidade137 é possível rejeitar a justiça formal. 
Em um primeiro aspecto, a palavra eqüidade significa, etimologi-
camente, retidão e justiça .  Porém, diante de uma análise mais 
minuciosa, corresponde a moderação, correção, benignidade, pi-
edade .  Confirmando, assim, o posicionamento de Aristóteles de 
epikeya .  Portanto, a eqüidade vem a ser a norma que se adapta a 
uma determinada relação por corresponder à natureza essencial 
desta.138 Pois eqüidade é “uma particular aplicação do princípio 
da igualdade às funções do legislador e do juiz,  a fim de que, na 
elaboração das normas jurídicas e em suas adaptações aos casos 
concretos, todos os casos iguais, explícitos ou implícitos, sem ex-
clusão, sejam tratados igualmente e com humanidade, ou benig-
nidade, corrigindo-se, para este fim, a rigidez das fórmulas ge-
rais usadas pelas normas jurídicas, ou seus erros, ou omis-
sões.”139 

Para Hermes Lima, a eqüidade “completa a justiça, adap-
tando a lei aos aspectos imprevistos e concretos que as situações 

                                                 
136 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito .  São Paulo: Mart ins Fontes , 
1999, p. 214. 
137 Silveira,  em seu l ivro Conceito de Eqüidade em Face do Direi to Po-
sit ivo ,  elenca as principais conceituações de eqüidade,  vejamos:  “a)  
idéia ou noção de direi to;  b) forma especial  de direito em contraposi-
ção à forma li teral  (Miraglia) ;  c)  direito ideal  (P.  Vander Eycken); d)  
direito justo (Stammler);  e)  direi to natural (Paulo, Aristóteles,  Santo 
Tomás,  Del Vecchio);  f)  moral,  princípio ético (G. Maggiori ,  Groppa-
l i) ;  g) justiça absoluta (Teixeira de Frei tas);  h) justiça natural ,  ou jus-
to natural;  i)  poder discricionário (Micell i ,  Calamandrei);  j)  standard  
jurídico,  norma individualizadora, maleável ou flexível (G. Ripert);  
direito eqüitativo, normas de cultura (M.E. Mayer):  normas mistas  de 
direito posi t ivo e de direi to natural (Bruggi);  k) justiça do caso con-
creto;  l)  espíri to da lei  (Cícero, Dernburg,  Ferrini);  m) qualidade da 
lei  de adaptar-se às circunstâncias  variáveis dos fatos , segundo certos 
cri térios (Pacchioni ,  Espínola);  n)  caridade, piedade, benevolência,  
benignidade,  humanidade; o) princípios supremos da just iça (Geny);  p) 
justo moral  (A Gianni);  q)  natureza dos fatos (A. Asquini) ;  r)  modo de 
sentir  da consciência coletiva (Micell i ,  Beviláqua,  Carnelutt i ,  
D’Alessio, etc.) ;  s )  juízo do bônus vir  senato e normal (Pradella,  Ro-
tondi,  Fadda e Bensa,  etc) “apud RÁO ,  Vicente.  O direito e  a vida dos 
direito.  São Paulo: Editora Revis ta dos  Tribunais ,  1991, p. 63/64. 
138 PAUPÉRIO, A. Machado. Introdução ao estudo do Direito. Rio de 
Janeiro:  Editora Forense, 1990, p. 67. 
139 RÁO, Vicente.  O direi to e a vida dos direi tos .  São Paulo:  Editora 
Revis ta  dos  Tribunais ,  1991, p. 69. 



 

 

 

 

apresentam e não se enquadram dentro da justiça-tipo, prevista 
na mesma lei.  A eqüidade obra no espírito da lei,  fazendo o que 
se supõe faria a lei  se contemplado houvesse a situação especial 
em causa.”140 

Para Joel Feinberg, “a presunção em favor de tratamento 
igual é válida quando se acredita, pressupõe ou espera que os 
indivíduos envolvidos sejam iguais nos aspectos relevantes, en-
quanto que a presunção em favor de tratamento desigual é válida 
quando se espera que os indivíduos envolvidos sejam diferentes 
nos aspectos relevantes.”141 

Alguns doutrinadores defendem que em determinadas cir-
cunstâncias uma política que coloca vários indivíduos em desvan-
tagem pode ser justificada diante da melhora da situação da co-
munidade. Porém, qualquer que seja a instituição que venha a se 
valer desta linha de argumentação para justificar a existência de 
uma política discriminatória, vai deparar-se com um rol de difi-
culdades – tanto no âmbito teórico quanto no prático. É preciso, 
em primeiro lugar, definir e conceituar o que significa uma co-
munidade estar melhor ou pior e quais são os padrões para efetuar 
essa valoração. Respondendo a este questionamento, é preciso op-
tar entre um de dois sentidos possíveis.  Vejamos: 

•  O sentido utilitarista142,  que vem a defender que a co-
munidade estará melhor a partir  do momento em que o 

                                                 
140 LIMA, Hermes. Introdução à Ciência do Direi to.  Rio de Janeiro: 
Editora Freitas  Bastos,  1993, p.  182. 
141 FEINBERG, Joel .  Filosofia social .  Rio de Janeiro: Editora Zahar 
Editores,  1974, p.  149/150. 
142 Há duas correntes  de pensadores uti l i tar istas .  A primeira defendida 
por Jeremy Bentham, que acreditava que somente argumentos ut il i ta-
ris tas  poderiam just ificar  as decisões polí t icas , onde o efei to de uma 
polít ica visando ao bem estar  colet ivo seria calculado somando-se todo 
o prazer  proporcionado a cada um daqueles indivíduos que foram be-
neficiados,  devendo-se diminuir dessa soma toda a dor que por acaso 
tenha sido causada. 
A segunda corrente refuta o ut il i tar ismo de Bentham e propõe um ou-
tro conceito de bem estar individual .  Entendem que sempre que houver 
a necessidade de se fazer  uma escolha polí t ica,  cada um dos membros 
daquela comunidade que será afetada pela decisão, deverá fazer  a sua 
opção.  Sendo possível  averiguar o que cada indivíduo prefere e com 
que intensidade,  então será considerada uma boa polí tica – no contexto 
ut i l i tar ista – se vier a sat isfazer  um leque de preferências  maior do 
que satisfariam as  polít icas,  mesmo que não venham a satisfazer a  pre-
ferência de todos.  



 

 

 

 

nível  coletivo do bem estar melhorar. Ou seja, se a 
maioria dos indivíduos dentro de uma comunidade a-
presentam uma melhoria, ainda que para uma minoria 
piore; 

•  O sentido ideal entende que a comunidade está melho-
rando como um todo quando nos aproximamos de uma 
sociedade idealmente igualitária,  ou seja,  é preciso que 
todos dentro daquela comunidade estejam igualmente 
melhores, e não apenas a maioria. 

O argumento utilitarista que vem a ter como critério as 
preferências de forma global pode parecer em um primeiro mo-
mento como sendo igualitário. Porém, este argumento não só res-
peita,  como também demonstra o direito de cada indivíduo de ser 
tratado da mesma forma que os demais. Para que ocorra o êxito 
das preferências individuais,  é preciso que os demais indivíduos 
desta sociedade atribuam o mesmo grau de importância, e da 
quantidade de indivíduos que atribuem esse grau. 

Combatendo o argumento uti litarista, Dworkin afirma que, 
se examinarmos a variedade de preferências que os indivíduos 
têm, é possível vislumbrar que o caráter aparentemente igualitá-
rio apresenta-se, freqüentemente, como um engano. As preferên-
cias individuais por uma política estão diretamente correlaciona-
das com as preferências individuais por desfrutar determinados 
bens ou vir a adquirir certas oportunidades. Por conseguinte, se o 
argumento utilitarista visa a equiparar as preferências externas 
com as pessoais,  então não há que se falar em caráter igualitário.  
Pois a probabilidade de que ocorra êxito das preferências indivi-
duais não dependerá somente do conflito de preferências de ou-
tros indivíduos que também estão interessados naquela decisão, 
mas também de outros indivíduos que não apresentam uma rela-
ção direta com a decisão política que será tomada. 

Dworkin combate o utili tarismo e o positivismo legal,  o-
pondo-se os direitos fundamentais àqueles direitos definidos por 
lei . Os direitos fundamentais encontram respaldo constitucional 
englobando direitos e princípios morais.  Desta forma é possível 
util izá-los em desfavor do Estado, embora sendo reconhecido pe-
lo próprio Estado.. .   



 

 

 

 

 

2.4 Os Direitos Fundamentais e as Ações Afirmativas 

 

 A título de introdução precisamos analisar e conceituar o 
que vêm a ser os Direitos Fundamentais.  

Para Konrad Hesse, os direitos fundamentais visam a criar 
e manter pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na 
dignidade humana.143 

Carl Schmitt,144 por sua vez, entende que os direitos fun-
damentais possuem dois aspectos formais de caracterização, sen-
do que pelo primeiro aspecto temos que os direitos fundamentais 
são todos aqueles direitos ou garantias145 insculpidos na constitu-
ição vigente do país e no segundo aspecto temos que são aqueles 
direitos que a constituição demonstrou um maior grau de cuida-
dos e segurança, dificultando ou impedindo a sua alteração, ou 
seja, através de cláusulas pétreas, ou possibilitando alterações 
somente através de emendas constitucionais.  

Pelo aspecto material,  Schmitt  afirma que os direitos fun-
damentais variam conforme a ideologia, cultura, modalidade do 
Estado, quais os valores e princípios consagrados na constituição. 
Como conseqüência, cada Estado possuiu seus próprios direitos 
fundamentais.  

Dentro do quadro evolutivo dos direitos fundamentais te-
mos os de primeira geração, segunda geração, terceira geração e 
alguns doutrinadores defendem ainda, os de quarta geração.  

                                                 
143 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição (Die normati-
ve Kraft  der Verfassung).  -  Tradução de Gilmar Ferreira  Mendes.  Por-
to Alegre:  Editora Sérgio Antônio Fabris ,  1991, passim.  
144 BONAVIDES, Paulo.  Curso de Direito Constitucional .  São Paulo: 
Malheiros  Editores , 1997, p. 515 e ss .  
145 As garantias  insti tucionais  foram elaboradas primeiramente por S-
chmitt ,  em seu livro Verfassungslehre,  1928, sendo dividida nas  ga-
rantias  jurídico-públicas  e garantias  jurídico-privadas . Aparecem nas 
legislações consti tucionais ,  porém não são consideradas  como direi tos 
pertencentes  a  uma pessoa,  sendo que somente indiretamente refletem 
na proteção dos direitos  individuais .  In CANOTILHO, J.J .  Gomes. Di-
reito Consti tucional e Teoria da Constituição .  Coimbra:  Almedina,  
363-364.  



 

 

 

 

Como os direitos fundamentais146 visam a propiciar ao ser 
humano uma vida na liberdade com dignidade humana147,  questio-
na-se se a discriminação positiva, ou ações positivas, estariam em 
choque ou não com os direitos fundamentais.  

É certo que uma das funções mais marcantes dos direitos 
fundamentais e que se encontra acentuada pela doutrina, e em es-
pecial pela doutrina norte-americana, é aquela que podemos cha-
mar de função de não discriminação148.  Tomando como ponto de 

                                                 
146 Os Direitos Fundamentais  do Homem podem ser  designados por vá-
rias outras  expressões,  entre elas:  direitos  naturais  (por se tratar  de di-
rei tos inerentes ao homem), l iberdades fundamentais (refere-se a  ape-
nas algumas liberdades , sendo desta forma muito restr i ta ,  não abran-
gendo toda a extensão dos direitos fundamentais  do homem de acordo 
com sua conceituação),  l iberdades  públicas (esta  expressão é uti l izada 
no direito francês ,  onde são inúmeras as tentativas de torná-la mais  
abrangente) ,  direi tos  públicos subjetivos (conceito técnico-jurídico do 
Estado liberal ,  centrado no individualismo humano),  direitos  humanos 
(é  a mais ut i l izada nos documentos internacionais.  A crí t ica a esta  
terminologia decorre da existência de direitos  não humanos,  onde está 
em formação um direito especial  de proteção aos animais.) ,  direitos 
individuais (referem-se somente aos direitos do indivíduo de forma i-
solada. A tendência da doutr ina abandonar definit ivamente es ta termi-
nologia, apesar de referir  a um determinado grupo de direitos funda-
mentais) ,  direi tos do homem (a terminologia é imprópria pelos mesmos 
fundamentos que não mais devemos util izar  a expressão direitos  hu-
manos ,  ou seja,  existe,  hoje em ebulição, a  concepção e aceitação de 
direitos  não humanos.) ,  etc.  (SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
consti tucional posit ivo.  São Paulo:  Editora Malheiros,  1992,  p. 161-
163).  
Apesar de normalmente ut i l izarmos as expressões  "direito do homem" 
e "direi tos fundamentais" como sendo sinônimos,  tal  não deve ocorrer ,  
pois  como bem ressal ta Canoti lho,  os "direitos do homem" são aqueles  
válidos para todos os povos e em todos os  tempos, possuindo assim um 
caráter  universal  jusnatural ista,  enquanto que os "direitos fundamen-
tais"  são os direitos do homem, porém l imitados pelo espaço-temporal  
e,  ainda,  apresenta uma caracterís t ica jurídica insti tucionalmente ga-
rantida.(CANOTILHO, J .J .  Gomes.  Direito Consti tucional e a teoria 
da const i tuição.  Coimbra:  Almedina,  1998, p.  359).  
147 O princípio const i tucional  da dignidade da pessoa humana é um dos 
fundamentos do nosso ordenamento jurídico-const itucional,  traduzin-
do, “uma pretensão de que tal  princípio confira uma unidade sis têmi-
ca e um substrato de validade objetivamente considerado, notadamen-
te quanto aos direitos e garantias  fundamentais  do homem”  (  ALVES, 
Cleber Francisco.  O princípio const itucional  da dignidade da pessoa 
humana: o enfoque da doutrina social  da igreja.  Rio de Janeiro/São 
Paulo: Editora Renovar,  2001,  Biblioteca de Teses, p.  134.)  
148 Em razão de vivermos numa sociedade multicultural  e multifacetada 
os grupos minoritár ios,  visando a obter  plena igualdade de direitos,  
apoiam-se na função de não discriminação para a cr iação de várias 
normas que possibil i tem a igualdade fática,  como por exemplo, a cr ia-



 

 

 

 

partida o princípio da igualdade e dos direitos de igualdade res-
paldados no âmbito constitucional, a doutrina avança de forma 
que cabe ao Estado assegurar que os seus cidadãos sejam cida-
dãos fundamentalmente iguais.  Desta forma, surge no mundo ju-
rídico a figura das ações afirmativas, ou discriminação posit iva, 
visando a  compensar as desigualdades de oportunidades.149 

A frase do presidente norte-americano Lyndon Johnson150 
está assentada sobre o ponto fundamental,  ou seja, as desigualda-
des sócio-econômicas. São reflexos de duas situações, quais se-
jam: num primeiro aspecto temos a herança social e, no segundo, 
devemos considerar as oportunidades sociais.  Desta maneira não 
se pode supor que alguém vença uma corrida de cem metros livres 
usando um peso nos pés. O valor do peso aumenta de acordo com 
aquilo que se tem de herança social;  isto é, aquele que possui pais 
com alguma instrução, com possibilidade de acesso à instrução e 
à educação, tem mais chances de chegar à universidade ou a vir a 
conquistar um emprego melhor, por mérito próprio, do que aquele 
que precisa lutar contra a ausência de todos esses elementos. 

Tendo em vista que essas diferenças sociais possuem vá-
rias motivações de cunho sócio-culturais,  em outras palavras, que 
a origem étnico-cultural é fator mais relevante do que a origem 
social,  como vir a resolver esta questão?  

Os Estados Unidos adotaram um caminho que é o reconhe-
cimento por parte do Estado de possuir a responsabilidade de es-
tabelecer os mecanismos de eqüidade, justiça social  e de afirma-
ção da própria igualdade de seus cidadãos. As polít icas oriundas 
das ações afirmativas seriam responsáveis não pelo ataque e eli-
minação do racismo, por exemplo, mas possibilitariam que fos-
sem atacadas as origens estruturais.  Em razão desta particularida-
de, é que somente após o estabelecimento da igualdade na relação 

                                                                                                                                               
ção das quotas de participação das mulheres na convenção dos partidos  
polí t icos,  etc.  
149 CANOTILHO, J .J .  Gomes.  Direito Consti tucional e Teoria da Cons-
t i tuição.  Portugal:  Editora Livraria Almedina,  1998, p.375. 
150 O discurso proferido por Johnson na Howard University150 em Wa-
shington, tornou-se marcante,  eis  que em dado momento afirmou que 
não se podia pegar alguém que esteve preso pelos pés durante muito 
tempo, e colocá-lo na l inha de largada e,  s implesmente dizer:  "pronto,  
agora você pode competir  com todos os outros". 



 

 

 

 

oriunda entre o Estado e os "diferentes", as minorias, através dos 
mecanismos próprios, é que seria possível combater o racismo.151 

Como temos a estrutura social  brasileira baseada em pre-
conceitos e alicerçada na minoria, sem contudo reconhecer-lhe os 
esforços e atribuir-lhe o mérito devido, o consagrado princípio da 
igualdade insculpido em nossa Constituição Federal para essa mi-
noria não é aplicado. Observamos que, em função do sexo, origem 
étnica, idade, orientação civil ou deficiências físicas, questões 
básicas, como emprego, salário, educação, etc.,  são diferenciadas. 
Desta forma, só se tornará possível buscar, t imidamente, a igual-
dade através das ações afirmativas. 

Em um primeiro plano, a sociedade jurídica brasileira dis-
cute a igualdade tomando como ponto de partida a não discrimi-
nação, mas será que no âmbito jurídico esta é a única forma de se 
atingir a igualdade? Será que somente excluindo a discriminação 
dos textos legais estaremos de fato atingindo a igualdade? 

A cerca desta pergunta podemos constatar que, mesmo a-
pós uma década da promulgação da Constituição Federal,  encon-
tramos na sociedade brasileira, de forma alarmante, uma desi-
gualdade em função da origem étnica e sexual.  Em pesquisa reali-
zada pelo Dieese, ficou constatado que o rendimento mensal mé-
dio em 1998, na grande São Paulo, de um homem branco ocupado 
é o dobro de um negro, sendo que o homem branco ganhou R$ 
1.188,00, a mulher branca, R$ 750,00, o homem negro R$ 601,00 
e a mulher negra, R$ 399,00.152 (raça negra: pretos e pardos;  raça 
não-negra: brancos e amarelos).  

Vale ressaltar que, de maneira geral , a população brasilei-
ra é preconceituosa, conforme demonstra a pesquisa realizada pe-
la agência InformEstado, publicada em O Estado de São Paulo, 
em 07 de novembro de 1993. Pela ordem, homossexuais,  negros, 
velhos, migrantes, deficientes físicos, mulheres e estrangeiros são 
alvos de preconceitos.153 

                                                 
151 OLIVEIRA, Eduardo HP de.  Além do nada: Estado,  raça e ação a-
f irmativa.  Cadernos Abong .  Nº 23 -  novembro de 1997,  p.  20-26. 
152 Folha de São Paulo,  17 de outubro de 1999, 1-4.  
153 MELO, Mônica.  O Princípio da Igualdade à Luz das Ações Afirma-
tivas:  O Enfoque da Discriminação Posit iva ,  Cadernos de Direito 
Constitucional e Ciência Polí t ica.  Insti tuto Brasi leiro de Direi to Cons-



 

 

 

 

Sendo assim, a realidade brasileira não condiz com o or-
denamento jurídico instituído pela Carta Magna de 1988. 

Ao ser elaborado, em 1996 o Programa Nacional dos Di-
reitos Humanos (PNDH) apresentou como objetivo a identificação 
dos principais obstáculos à promoção e proteção aos direitos hu-
manos no Brasil , elegendo, desta forma, prioridades e apresen-
tando propostas concretas de forma a buscar equacionar os pro-
blemas considerados mais graves que dificultam ou impossibili-
tam a plena concretização dos direitos humanos no Brasil .154  

Dentre as propostas de políticas públicas elencadas, po-
demos encontrar várias que se referem às ações afirmativas, tais 
como: a formulação e implementação de políticas públicas para a 
defesa dos direitos das mulheres155,  apoiar ações da iniciativa pri-
vada que realizem a discriminação positiva para a população ne-
gra156,  propor normas relativas ao acesso do portador de deficiên-
cia ao mercado de trabalho e no serviço público, nos termos do 
art. 37, VIII da Constituição Federal157,  dentre outros. 

Resta-nos saber se as ações afirmativas são a melhor for-
ma de atingir o princípio da igualdade e, com isso, resguardar os 
direitos fundamentais e a cidadania158 de todos brasileiros. 

                                                                                                                                               
t i tucional .  São Paulo: Revista dos  Tribunais ,  ano 6, nº  25,  out/dez,  
1998, p. 94. 
154 Programa Nacional dos Direitos Humanos. Fernando Henrique Car-
doso.  Brasí l ia:  Presidência da República, Secretaria de Comunicação 
Social ,  Ministério da Justiça,  1996, p.  9.  
155 Op. ci t . ,  p.  27. 
156 Op. ci t . ,  p.  30. 
157 Op. ci t . ,  p.  34. 
158  “O conceito de cidadão e cidadania vem adquirindo particularida-
des,  que não se esgotam na compreensão de ser cidadão aquele que 
participa dos negócios da cidade. Os homens passaram da situação de 
sujeitos para a de cidadãos,  sendo que, na França, somente em 1830 a 
palavra “sujeito” desapareceu dos documentos oficiais .  O cidadão, no 
dizer  de Philippe Ardant,  introduziu com ele a democracia;  não há ci-
dadãos sem democracia ou democracia sem cidadãos. O cidadão não 
aparece de um momento para o outro, nos Estados Unidos em 1776, ou 
em Paris  em 1789. Em séculos precedentes , em determinadas socieda-
des,  as pessoas adquirem progressivamente os componentes de certo 
estatuto,  que l imita o posicionamento do poder:  os do diálogo, os da 
participação e sobretudo os da proteção contra o arbítrio.  Consoli-
dam-se,  em certas ocasiões , os processos  concretos por meio dos  
quais  o cidadão participa do poder.  



 

 

 

 

Para Paul Ricoeur, fi lósofo francês, é possível que no 
momento em que as políticas públicas de ação afirmativa são a-
nunciadas e apoiadas por um consenso, seja ele tácito ou não da 
comunidade em que elas serão aplicadas, então estas políticas pú-
blicas devem ser consideradas como sendo uma forma de justiça,  
no sentido de se eliminar uma situação que é considerada injusta 
socialmente aliada a uma justiça distributiva abstratamente igua-
litária.159  

 

2.5 Aspectos Histórico-Culturais da Sociedade Brasilei-
ra - Necessidade da Utilização das Ações Afirmativas. 

 

Para se demonstrar a necessidade da utilização das ações 
afirmativas é preciso primeiro fazer um percurso histórico-
cultural sobre a sociedade brasileira, já que nem sempre aquilo 
que apregoamos é o que de fato encontramos na cultural nacional.  

Os portugueses, ao colonizarem o Brasil  de forma violenta 
e impositiva, praticamente destruíram a cultura ameríndia exis-
tente, sob o pretexto de "civilizá-los". Ao mesmo tempo introdu-
ziram no país a escravidão negra, desestruturando mais de uma 
cultura, e impuseram o regime de colônia onde tudo dependia da 
coroa portuguesa. 

                                                                                                                                               
Através da gênese do modelo democrático, em certo momento, o indi-
víduo é o centro da sociedade.  As  sociedades humanas const i tuem a 
justaposição de indivíduos e são feitas para os  indivíduos,  para per-
mit ir  a sua felicidade.  Cada homem tem uma identidade,  irredutível  
àquela que pertence aos outros , sendo que o direito deve reconhecê-la 
e protegê-la. A primazia do indivíduo completa-se pela idéia de que 
todos os membros são iguais  por essência.  Essa igualdade, devido à 
natureza humana comum, é uma igualdade de direito ou de direitos,  
que deixa de lado a questão da igualdade de fato. Essa confiança apa-
rece na compreensão de que a organização da sociedade é dominada 
pelo princípio da l iberdade dos cidadãos.” (BARACHO, José Alfredo 
de Oliveira.  Teoria geral da cidadania -  A plenitude da cidadania e as 
garantias const i tucionais  e processuais .  São Paulo: Editora Saraiva, 
1995, p. 1 e ss .) .  
159 RICOUER, Paul.  La crit ique et  la conviction.  Paris : Calmonn-Lévy,  
1995, p.  88 apud ADESKY, Jacques  d´.  Pluralismo Ético e Multicultu-
ralismo – Racismo e Anti-racismo no Brasil .  Rio de Janeiro:  Editora 
Pallas,  2001,  p.  206.  



 

 

 

 

Essa forma de colonização por si  só já é traumática, é um 
ato de extrema violência organizada, sistemática e continuada, 
pois submete uma nação, com todas as peculiaridades que lhe são 
inerentes, ao ataque do colonizador. 

A Lei Áurea, ao abolir  a escravidão, somente libertou o 
escravo do cativeiro, porém, não se preocupou em dar condições 
para que esses ex-escravos viessem a se transformar em cidadãos 
brasileiros. Diante da omissão estatal,  sem educação e sem res-
paldo econômico, os negros libertos, são a origem dos sem terra,  
sem teto e dos analfabetos.160 

Segundo José Honório Rodrigues, na história brasileira 
podemos observar um paradoxo, ou seja: 

“A maioria dominante - conservadora ou liberal - foi 
sempre alienada, antiprogressista, antinacional e não contempo-
rânea.. .  A liderança nunca se reconciliou com o povo. Nunca viu 
nele uma criatura de Deus, nunca o reconheceu, pois,  gostaria 
que ele fosse o que não é. Nunca viu suas virtudes nem admirou 
seus serviços ao país,  chamou-o de tudo - Jeca-Tatu -, negou seus 
direitos, arrasou sua vida e logo que o viu crescer e ele lhe ne-
gou, pouco a pouco, sua aprovação, conspirou para colocá-lo de 
novo na periferia, no lugar que continua achando que lhe perten-
ce".161  

No entanto, podemos constatar que do outro lado da moe-
da encontramos as maiores construções que são fruto popular: 

"A unidade lingüística e política, a expansão e integrida-
de territoriais,  a homogeneidade cultural, a tolerância racial  e 
religiosa. No povo, não nas elites poderosas, prevaleceu o espíri-
to de concil iação que atenuava os antagonismos raciais e sociais.  
Se a massa indígena e negra, mestiça e cabocla era nas relações 
humanas essencialmente conciliadora, era entretanto inconciliá-

                                                 
160 TEODORO, Maria de Lourdes.  A intensidade do branco no espectro 
cromático: Ensaio sobre relações raciais no Brasil .  Universidade e 
Sociedade: Brasíl ia,  v.  10,  n.  21,  p.113, jan/abr. 2000. 
161 RODRIGUES, José Honório. Concil iação e reforma, um desafio his-
tórico-cultural ,  apud  BOFF, Leonardo. A violência contra os  oprimi-
dos:  seis  t ipos de análise .  Rio de Janeiro: Editora Relume Dumará,  
Discursos Sediciosos: crime, direi to e sociedade, Vol.  1,  nº  1,  p.  93 a 
108, jan/jun, 1996, p.94.  



 

 

 

 

vel nas relações políticas. Mostraram um rude inconformismo que 
gerou grande derramamento de sangue, a ponto de Capistrano de 
Abreu escrever que no fim do período colonial “o povo foi capa-
do e recapado, sangrado e ressangrado” .   

Nos dias atuais ainda podemos verificar esse paradoxo, 
pois os grupos designados como “minoria162”,  quais sejam, os ne-
gros, os índios, as mulheres, os pobres e os estrangeiros, ainda 
não possuem voz ativa na sociedade brasileira.  

É importante ressaltar que, ainda hoje, vivemos em uma 
sociedade onde o modo de produção é escravagista,  posto que re-
duzimos o trabalhador a uma mera peça em toda a engrenagem de 
produção; ele não é individualizado.  

Vários estudos realizados sobre a denominada escravidão 
urbana (que só foi percebida no Brasil nos anos 70) conseguem 
demonstrar as origens culturais de certos posicionamentos, como, 
por exemplo, a desconfiança que os policiais demonstram ter com 

                                                 
162 O conceito de minoria, e em especial  em torno de seus  elementos 
centrais,  apresenta uma grande divergência entre os diversos doutr ina-
dores,  acarretando, com isso,  uma dificuldade em se elaborar uma de-
finição abstrata  que seja universalmente aceita.  Por conseguinte,  exis-
tem várias formas de se classificar  as  minorias.  O conceito de Fran-
cesco Capotorti ,  que ao realizar  um estudo no art igo 27 do Pacto In-
ternacional de Direi tos Civis e Polít icos,  sobre os  direitos conferidos  a 
minorias , assim a define:  "A group numerically inferior  to the rest  of  
the population of State,  in a non-dominant posit ion, whose members  - 
being nationals  of  the State -  possess ethnic, religious or  l inguistic 
caracteristics  di f fer ing from those of  the res t  of  the population and 
show, i f  only implicit ly,  a sense of  solidarity,  directes towards pre-
serving their  culture,  tradit ions,  religion or language." Conforme essa 
conceituação, para ser  classificado em minoria,  determinado grupo 
precisa apresentar  quatro elementos  essenciais ,  quais  sejam: o elemen-
to numérico;  o elemento de não-dominância;  o elemento de cidadania; 
e por fim, o elemento de solidariedade entre os membros da minoria,  
visando preservar a sua cultura, tradições,  rel igião ou idioma.  
(WUCHER, Gabi.  Minorias -  Proteção Internacional em Prol  da De-
mocracia .  São Paulo: Editora Juarez de Oliveira,  2000,  p.  43 e ss .) .  
Porém, em nosso trabalho este  conceito encontra-se confl i tante, já que 
enquadramos os pobres  e  as mulheres,  como pertencentes a grupos mi-
nori tár ios,  desta feita  não se toma neste presente trabalho o termo mi-
noria no seu sentido quantitat ivo,  mas sim como uma forma de qualifi -
cação jurídica de grupos que foram contemplados ou aceitos com uma 
porção menor de direi tos , em razão de outros,  que detém o poder. 
(ROCHA, Carmem Lúcia Antunes . Ação Afirmativa – O conteúdo de-
mocrático do princípio da igualdade jurídica.  Revista de Informação 
Legislativa.  Brasí lia ,  jul /set .  1996, p. 285).  



 

 

 

 

os negros, aplicando medidas violentas quando os prendem ou os 
detêm para averiguação. A origem desse procedimento é ligada à 
época da escravidão, onde era de praxe a polícia vigiar o escravo 
urbano quando este era alugado pelo seu dono para prestar servi-
ços na rua. 

Leonardo Boff afirma que "a questão social  foi  durante 
muito tempo tratada como caso de polícia e não como caso polí-
tico", 163 isso implica dizer que, o "povo nada vale, que o negro 
deve ser tratado com violência, porque sempre foi assim, que, na 
verdade, não deveria receber nada, nem um salário mínimo, pois 
historicamente sempre esteve gratuitamente a serviço dos senho-
res".164 Essa questão é facilmente constatada pelas inúmeras pes-
quisas realizadas no país,  onde aponta para a desigualdade salari-
al existente entre brancos e negros que exercem a mesma função. 
E neste contexto social surge agora a proposta das ações afirma-
tivas, ou seja, discriminação positiva, que vêm a ser medidas es-
peciais e temporárias para resguardar e proteger as minorias, eli-
minando as desigualdades historicamente acumuladas e, ainda, 
garantido a igualdade de oportunidade e tratamento.  

Podemos constatar, ainda, que há também uma enorme 
descendência de brancos que, através de uma herança escravocra-
ta, de forma simbólica, ou não, tornam-se capazes de perceber a 
situação desvantajosa em que os negros se encontram, porém, não 
são capazes de perceber-se como sendo detentores de privilégios. 
Também há uma herança de submissão e dependência entre ho-
mens e mulheres, a qual pode ser traduzida como sendo um com-
portamento discriminatório. 

As duas hipóteses elencadas apresentam um ponto em co-
mum que são os efeitos, pois utilizadas sutilmente ou não, consti-
tuem um ato ilegal e deixam atrás delas um rastro de marcas pro-
fundas e problemáticas. Dentre estas marcas, é importante ressal-
tar a auto-estima da pessoa ou do grupo discriminado, já que o 
estereótipo passa a fazer parte da própria personalidade dos indi-

                                                 
163 BOFF, Leonardo.  A violência contra os  oprimidos:  seis  t ipos  de a-
nálise .  Rio de Janeiro:  Editora Relume Dumará,  Discursos Sediciosos:  
cr ime, direi to e sociedade,  Vol. 1,  nº  1,  p. 93 a 108,  jan/jun, 1996,  p. 
95. 
164 Op. ci t . ,  p.  95. 



 

 

 

 

víduos. De um lado podemos constatar o sentimento exagerado de 
superioridade do grupo dominante em desfavor de um sentimento 
de inferioridade no grupo discriminado. 

As repercussões atingem tanto a saúde física (fadiga, in-
sônia, perda de apetite) como a mental (depressão, frustração, re-
volta,  medo, etc.) dos atingidos, como no campo econômico (di-
minuição dos rendimentos, o aumento de acidentes, violência, 
etc.) e no campo social onde a discriminação altera o desenvol-
vimento dos indivíduos, impedindo-os que atinjam a sua plenitu-
de. Combinando todos esses efeitos, teremos as alterações das re-
lações intergrupais, as quais, conseqüentemente, acarretarão dis-
túrbios de ordem econômica, dentre outros165.    

Outro aspecto da sociedade brasileira que não pode deixar 
de ser considerado já que se trata de um fenômeno nacional, é o 
tão conhecido “jeitinho brasileiro”. Mériti  de Souza acredita “en-
contrar disseminada junto à sociedade brasileira a representação 
do ‘jeitinho’ vinculada à resolução de problemas e situações, en-
volvendo a transgressão da lei,  da mesma forma que encontramos 
sua representação como forma criativa de lidar com situações 
burocráticas e complexas, que não envolvem a transgressão da 
lei  universal.”166 

Um dos motivos da existência do “jeitinho brasileiro”  de-
corre, provavelmente, da anomia que caracteriza a sociedade bra-
sileira.  

Em uma pesquisa realizada com vinte pessoas escolhidas 
de forma aleatória, Clóvis Abreu Vieira e outros tentaram vis-
lumbrar em que consiste o jeitinho brasileiro. Nesta pesquisa, a 
maioria dos entrevistados respondeu que o jeitinho brasileiro “é 
uma maneira especial, eficiente, rápida e criativa de agir para: 
controlar e facilitar situações, conseguir e resolver coisas, con-
tornar dificuldades, conseguir favores, buscar amigos, fugir à 
burocracia, solucionar problemas, acomodar-se, sair de uma si-

                                                 
165 Programa Nacional de Direitos  Humanos.  Brasil :  gênero e raça: to-
dos pela igualdade de oportunidades:  teoria e  prát ica.  Brasí l ia:  MTb, 
Assessoria Internacional ,  1998,  p.19/20.  
166 SOUZA, Mérit i  de. A experiência da lei  e  a lei  da experiência – 
Ensaios sobre práticas sociais  e subjetividades no Brasil .  Rio de Ja-
neiro:  Editora Revan, 1999, p. 94. 



 

 

 

 

tuação e burlar a fiscalização, util izando-se de simpatia pessoal,  
influência de terceiros, um bom papo, um agrado financeiro, ar-
ranjo técnico, etc. Em geral,  aplica-se ao relacionamento entre o 
usuário e a burocracia, mas é também util izado em outros tipos 
de situações do contexto social.”  167 

Prosseguindo na entrevista, indagou-se a essas pessoas por 
que este mecanismo existe no Brasil . Foi respondido que em ra-
zão da “defasagem, rigidez,  ou desconhecimento das normas; tra-
dição cultural;  falta de previsão; impossibilidade de atendimento 
a todos; subdesenvolvimento; erros cometidos no passado; inte-
resse da burocracia; falta de fiscalização; dificuldades impostas 
pela burocracia; característica do povo; convivência social e 
psicológica do brasileiro.”168 

Em razão do método de pesquisa utilizado, tais respostas 
podem não refletir  a sociedade brasileira como um todo, porém, é 
capaz de nos trazer uma visão genérica sobre o entendimento do 
que é este mecanismo e por que ele existe no Brasil .  

As relações de poder existentes e a impossibilidade de se 
atender a todos faz com que o jeitinho brasileiro venha a suprir,  
ou melhor, tentar contornar e amenizar as desigualdades existen-
tes.  

Jurandir Freire Costa entende que esta característica do 
brasileiro não deve ser vista somente pelo seu aspecto negativo, 
mas também pelo seu aspecto positivo. Ao expor suas idéias, de-
fende que não devemos nos inspirar nos modelos europeu ou nor-
te-americano, que, apesar de serem considerados as relações ide-
ais de cidadania, na realidade apresentam como característ ica um 
igualitarismo funcional,  onde as relações humanas são um reflexo 
das relações de produção. Dentro desta ótica, o jeitinho brasileiro 
passa a ser considerado pelo autor como uma prova tanto de ma-
turidade pessoal como social , pois apresenta uma relação de cor-
dialidade, onde temos a idéia de que o outro, potencialmente, é 
alguém que vai participar conosco de uma empresa humana, sendo 

                                                 
167 VIEIRA, Clóvis Abreu et ali i .  O “jeit inho” brasileiro como um re-
curso de poder.  Revista de Administração Pública.  Rio de Janeiro, a-
br/jul ,  1982,  p.21. 
168 Op. ci t . ,  p.  21. 



 

 

 

 

agradável para os dois lados. O lado negativo atribuído ao jeiti-
nho brasileiro, onde encontramos a corrupção, a propina, este de-
ve ser combatido. Porém, não por se tratar do jeitinho brasileiro, 
mas por serem estas formas nocivas para a sociedade. É necessá-
rio desvincular a idéia de jeitinho brasileiro de corrupção ou pro-
pina, pois,  se analisarmos diversos países, podemos encontrar al-
tos níveis de corrupção, em que não encontramos o jeitinho brasi-
leiro .169  

Este entendimento de que a corrupção e a propina não fa-
zem parte do jeitinho brasileiro também é compartilhada por Fer-
nando C. Prestes Motta e Rafael Alcadipani,  pois apesar de nor-
malmente a corrupção vir sob o manto do jei tinho brasileiro  é 
preciso estar atento, pois,  “diferentemente da corrupção, a con-
cessão do jeitinho não é incentivada por nenhum ganho monetá-
rio ou pecuniário: a pessoa que dá o jeitinho não recebe nenhum 
ganho material ao concedê-lo”170.  

Desta forma, no jeitinho brasileiro,  quem vai concedê-lo 
analisa a justiça das leis e normas, considerando-a inadequada e 
impositora, e ainda se sente fortalecido, pois passa de um execu-
tor e cumpridor mecânico da lei para uma pessoa capaz de valorar 
se aquela norma é pertinente ou não, determinando, assim, a sua 
aplicabilidade ou não. 

 Outro mecanismo que faz parte da sociedade brasileira é 
o favor ,  “caracterizado pela troca de benesses e baseado na re-
lação de poder pessoal,  o favor acompanha o transcorrer da his-
tória brasileira.”171 E o favor  é tido como uma fórmula mágica 
capaz de igualar o favorecido e o favorecedor. Como a ânsia pela 
igualdade é um traço característico da cultura brasileira, o meca-
nismo do favor  passa a ser uma forma de equalizador social172.  

                                                 
169 Entrevista realizada pela Revis ta  Democracia – Polí t icas Governamen-
tais .  O lado bom do jeit inho brasileiro .  Abri/maio 1994, p. 20-23. 
170 MOTTA, Fernando C. Prestes e ALCADIPANI, Rafael .  Jeit inho 
Brasileiro,  controle social e competição.  São Paulo: Revista de Admi-
nistração de Empresas.  Jan/mar 1999 p.6-12. 
171 SOUZA, Mérit i  de. A experiência da lei  e  a lei  da experiência – 
Ensaios sobre práticas sociais  e subjetividades no Brasil .  Rio de Ja-
neiro:  Editora Revan, 1999, p. 109. 
172 Op.  ci t . ,  p.  112. 



 

 

 

 

Se a sociedade brasileira já se utilizada de diversos meca-
nismos para se atingir a igualdade – mesmo quando essa igualda-
de é uma igualdade individual – a possibilidade de se utilizar as 
ações afirmativas é a forma mais correta e justa para se atingir 
esta igualdade sonhada. 

 

2.5.1 O Mito173 da Não-Violência no Brasil 

 

Por mais que vejamos estampada nos noticiários e nas 
manchetes de jornais a violência cotidiana, a sociedade brasileira 
tem a imagem de si mesma como sendo de um povo generoso, a-
legre, sensual,  solidário, desconhecendo o racismo, o machismo, 
o preconceito sexual,  que respeita as diferenças étnicas, religio-
sas e políticas, bem como não discrimina as pessoas por suas es-
colhas sexuais.   

Podemos nos questionar como é que a sociedade brasileira 
não percebe o que a cerca, não percebe que está inserida num 
contexto de violência, de discriminação e preconceito, tendo em 
vista as manchetes diárias de violência em todos os meios de co-
municação. Como é possível manter-se intocada por essa realida-
de? 

É justamente neste aspecto que o mito se concretiza, pois 
a forma como é interpretada a violência a torna distante e irreal.  
Vejamos, como exemplo, o vocabulário empregado pela mídia, de 
onde poderemos perceber que as palavras apresentam-se de forma 
sistemática: 

•  Chacina e massacre: é a definição empregada para o as-
sassinato em massa de pessoas indefesas; 

•  Indistinção entre crime e polícia: refere-se à participa-
ção das forças policiais no crime organizado; 

•  Guerra civil  tácita: refere-se ao MST174,  às disputas en-
tre índios e garimpeiros, narcotraficantes e policiais.  E, 

                                                 
173 A terminologia "mito" deste i tem refere-se ao conceito uti l izado por 
Marilena Chauí no ensaio Ética Violência,  publicado na revista trimes-
tral  da Fundação  Perseu Abramo -  Teoria  & Debate nº  39 - 
out/nov/dez/98, p. 35/36.  
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ainda, aos saques aos supermercados, ao aumento de 
desemprego e aos acidentes de carro; 

•  Debilidade das insti tuições políticas: diz respeito à 
corrupção existente nos poderes, à lentidão do Judiciá-
rio; à falta de modernidade política; 

•  Fraqueza da sociedade civil:  é a ausência das entidades 
e organizações sociais que articulem demandas, reivin-
dicações, críticas e fiscalização dos poderes públicos; 

•  Crise ética: é o crime imotivado, a ausência de decoro 
político.175 

Com essas expressões cria-se uma imagem dist inta e 
fragmentada, ou seja: chacina, massacre, guerra civil  tácita e in-
distinção entre polícia e crime passam a ser vistos como o lugar 
em que a violência ocorre, enquanto que as fraquezas da socieda-
de civil ,  debilidade das instituições e crise ética são apresentadas 
como impotentes para coibir a violência e encontram-se em lugar 
diverso. 

Neste contexto, é possível  visualizar como ocorre a for-
mação do mito da não-violência através dos seguintes mecanis-
mos: 

•  Exclusão: parte-se do pressuposto que a sociedade bra-
sileira não é violenta, e caso ocorra alguma violência, é 
praticada por alguém que não faz parte da nação mesmo 
quando ocorre com um cidadão brasileiro, fazemos uma 
leitura de que nós cidadãos-brasileiros não-violentos  
e eles não-brasileiros-violentos  são distintos de nós e  
não pertencem à mesma sociedade brasileira. Distinção: 
como a sociedade brasileira não é violenta, o que ocor-
re é uma violência acidental, um acontecimento passa-
geiro que não afeta a nossa característica de não-
violência, mesmo quando essas ocorrências são diárias. 

                                                                                                                                               
174 MST é a s igla do Movimento dos Sem-Terra,  que tem por objetivo o 
assentamento de famílias  na zona rural,  promovendo passeatas e inva-
sões visando a chamar a atenção para o problema de seus integrantes.  
175 CHAUÍ, Marilena. Ética Violência .  São Paulo: Editora Fundação  
Perseu Abramo,  Teoria  & Debate nº  39 -  out/nov/dez/98,  p.  36.  
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•  Jurídico: quando visualizamos a violência, esta se en-
contra restrita aos aspectos da criminalidade, e o assas-
sinato policial,  na maioria das vezes, é considerado 
normal e até esperado, já que se trata de nos proteger 
contra eles, os perigosos bandidos.  

•  Sociológico: a violência ocorre em um momento tem-
poral específico, causado pela migração do campo para 
as grandes cidades, causando a anomia176 177.  

•  Inversão do Real: neste ponto, retratamos a criação das 
máscaras que visam a dissimular o comportamento, as 
idéias e valores violentos, transformando-os em não-
violentos. Exemplificando, temos a repressão contra os 
homossexuais em razão da proteção à família, aos bons 
costumes e, ainda, à saúde e à vida de todos em razão 
da transmissão do vírus da AIDS.  

Desta forma, a violência não é encarada como violência 
em razão da dissimulação dos fatos. Para dificultar a desmistifi-
cação da não-violência, temos como barreira a própria organiza-
ção e estrutura social do estado brasileiro que está solidificada no 
mito da não-violência, conservando em sua estrutura característi-
cas marcantes do modelo escravagista colonial.  

Não podemos esquecer, também, que grande parte dos 
problemas de desigualdade no país deve-se ao fato de que existem 

                                                 
176 Durkheim util izou esta palavra pela primeira vez no seu sentido e-
t imológico,  ou seja, "a" que representa ausência,  inexistência, enquan-
to que "nomos" significa norma,  lei ,  desta forma anomia s ignifica "fal-
ta ou ausência de norma".   
177 Diversos autores  têm-se uti l izado do termo, porém com variações  no 
seu conteúdo, acarretando assim, uma ambigüidade e imprecisão.  Para 
Robert  Bierstedt,  anomia apresenta três s ignificados diferentes,  quais 
sejam: a)  "desorganização pessoal  do t ipo que resulta em um indivíduo 
desorientado ou fora da lei ,  com reduzida vinculação à r igidez da es-
trutura social  ou à natureza de suas normas; b) "si tuações sociais em 
que as  normas estão,  elas próprias ,  em confli to,  e o indivíduo encontra 
dificuldades em seus esforços para se conformar às exigências contra-
ditórias";  c)  "uma situação social  que,  em seus  casos  l imítrofes,  não 
contém normas e que é,  em conseqüência,  o contrário da sociedade, 
como "anarquia" é o contrário de "governo"" apud   ROSA, F.A. de Mi-
randa. Sociologia do Direi to -  O fenômeno jurídico como fato social .  
Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar Editor , 1996, p.95/96.  



 

 

 

 

diferenças educacionais que com o passar do tempo transformam-
se em grandes abismos de salário .178  

A educação e a cidadania caminham de braços dados, já 
que quanto maior for o conhecimento de seus direitos e obriga-
ções, mais fácil  é para o cidadão cumpri-los e fazê-los cumprir.   

Porém, a população brasileira, na sua grande maioria, é 
analfabeta funcional ou literal,  constituindo assim, um grande 
obstáculo para a busca da cidadania brasileira em sua plenitude. 

  

 2.6 Autorização Constitucional para a utilização das A-
ções Afirmativas. 

 

Até este presente momento apresentamos os aspectos que 
demonstram a necessidade da utilização das ações afirmativas. 
Como a sociedade brasileira anseia pela igualdade, mas ao mesmo 
tempo como é profundamente preconceituosa e racista.  Depois de 
termos trilhado este caminho resta-nos saber se o nosso ordena-
mento jurídico comporta as políticas públicas das ações afirmati-
vas. 

Ao analisarmos o preâmbulo de nossa Lei Maior ficou as-
sentado que buscamos um Estado Democrático, cujo escopo é “ 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, . . .  a i-
gualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos.. .”. Desta forma, podemos 
concluir que se busca construir ou reconstruir as instituições de 
forma que elas atendam ao ideal democrático, assegurando dentro 
outras coisas o direito à igualdade, que se apresenta como a pró-
pria essência de nosso ordenamento jurídico.179 

O princípio da igualdade conforme se encontra em nossa 
Lei Fundamental,  sofreu uma grande transformação comparando 
com o princípio da igualdade inserido nas constituições anterio-

                                                 
178 CRUANHES, Maria Cris tina dos Santos .  Cidadania: Educação e ex-
clusão social .  Porto Alegre:  Editora Sérgio Antonio Fabris  Editor ,  
2000, p. 83. 
179 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes.  Ação afirmativa -  o conteúdo de-
mocrático da igualdade jurídica.  -  Revista de Informação Legislativa.  
Brasí l ia:  Editora Senado Federal ,  1996,  julho/setembro,  p.  288/289.  



 

 

 

 

res. É possível perceber, de forma nítida essa transformação 
quando nos deparamos com o art . 3º,  I ,  III e IV. Ao fazer uma a-
nálise deste artigo e incisos percebemos que  contém ao mesmo 
tempo uma declaração, uma afirmação e uma determinação.  

Este artigo declara que a República Federativa do Brasil  
não é livre, não é justa e não é solidária. Pois se fosse livre, justa 
e solidária não haveria nenhuma necessidade de serem considera-
dos como objetivos fundamentais.  Desta forma contém uma afir-
mação de quais são os objetivos fundamentais,  e ainda, a deter-
minação de se construir uma nova sociedade brasileira com base 
nas premissas traças no texto constitucional180.  

Sendo um dos objetivos fundamentais da República Fede-
rativa do Brasil  “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de dis-
criminação”  encontramos aqui o respaldo para a utilização das 
ações afirmativas. Já que se busca promover o bem de todos então 
temos uma determinação para que possamos nos utilizar as ações 
afirmativas. Afinal, somente através de uma ação positiva, afir-
mativa é possível alcançar a transformação social almejada e de-
terminada em nossa Carta Magna. 181 

Ao lado deste objetivo fundamental encontramos outro, 
que é a redução das desigualdades sociais,  que é um fundamento 
da própria República Federativa do Brasil ,  sendo assim devemos 
considerá-la como um princípio constitucional.  Ou seja é preciso 
reestruturar a sociedade de forma a reduzir com as desigualdades 
sociais.  E novamente questiona-se, como fazer isso sem utilizar 
as ações afirmativas ?  Como podemos reduzir as desigualdades 
conforme determinação constitucional sem propiciar aqueles que 
estão desigualados mecanismos para que possamos igualá-los ?  

No discurso do Ministro Marco Aurélio presidente do Su-
premo Tribunal Federal  no seminário Discriminação e Sistema 
Legal Brasileiro  promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho 
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em 20 de novembro de 2001182,  ao analisar o artigo 3º  da Consti-
tuição Cidadã, afirma conter a autorização constitucional para a 
util ização das ações afirmativas, pois  

“neste preceito são considerados como objetivos funda-
mentais de nossa República: primeiro, construir – prestem aten-
ção a esse verbo – uma sociedade livre, justa e solidária; segun-
do, garantir o desenvolvimento nacional – novamente temos aqui 
o verbo a conduzir,  não a uma atitude simplesmente estática, mas 
a uma posição ativa; erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; e,  por último, no 
que nos interessa, promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de dis-
criminação. Posso assegurar, sem receio de equívoco, que se 
passou de uma igualização estática, meramente negativa, no que 
se proibia a discriminação, para uma igualização eficaz, dinâmi-
ca, já que os verbos “construir”, “garantir”, “erradicar” e 
“promover” implicam, em si,  mudança de óptica, ao denotar “ 
ação”. Não basta não discriminar. É preciso viabilizar – e en-
contramos, na Carta da República, base para faze-lo – as mesmas 
oportunidades. Há deter-se como página virada o sistema sim-
plesmente principiológico. A postura deve ser, acima de tudo, a-
firmativa. E é necessário que essa seja a posição adotada pelos 
nossos legisladores. Qual é o f im almejados por esses dois arti-
gos da Carta Federal,  senão a transformação social ,  com o obje-
tivo de erradicar a pobreza, que é uma das formas de discrimina-
ção, visando-se, acima de tudo, ao bem de todos, e não apenas 
daqueles nascidos em berços de ouro ?”183 

                                                 
182 Discurso proferido pelo Ministro Marco Aurélio – presidente do Supremo Tribunal 
Federal no seminário Discriminação e Sistema Legal Brasileiro, promovido pelo Tri-
bunal Superior do Trabalho 
http:// www.gemini.stf.gov.br/netahtml/discursos/ma_palestra_TST.htm acessada em 
27 de novembro de 2001, p. 3. 
183 Discurso proferido pelo Ministro Marco Aurélio – presidente do Supremo Tribunal 
Federal no seminário Discriminação e Sistema Legal Brasileiro, promovido pelo Tri-
bunal Superior do Trabalho 
http:// www.gemini.stf.gov.br/netahtml/discursos/ma_palestra_TST.htm acessada em 
27 de novembro de 2001, p. 3. 



 

 

 

 

Como se não bastasse esses dois objetivos fundamentais 
que autorizassem a util ização das ações afirmativas, temos ainda 
a igualdade de todos prevista no art. 5º ,  caput  da Constituição 
Federal de 1988, que é um princípio fundamental de nosso orde-
namento jurídico, conforme visto anteriormente. 

Desta feita,  somando-se os dois objetivos fundamentais ao 
princípio da igualdade, os três deverão agir de forma integrada, 
possibilitando assim, que as atividades públicas sejam norteadas 
por eles, orientando-se em suas condutas de forma a possibilitar a 
util ização das ações afirmativas. 

Como já salientamos, em outro momento, a Constituição 
brasileira carrega em seu bojo várias determinações que são situ-
ações típicas de ações afirmativas.  

Sendo assim, não somente temos a possibilidade de criar-
mos ações afirmativas plenamente autorizadas por nossa Lei Mai-
or, com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e de pro-
mover o bem de todos, como ainda podemos localizar em seu pró-
prio corpo situações características das discriminações positivas.  

Como as ações afirmativas desempenham um papel fun-
damental na proposta democrática, que é a de assegurar,  possibi-
litar e resgatar a diversidade e a pluralidade social,  somente elas 
têm o condão de fazer com que esses três disposit ivos constitu-
cionais sejam alcançados.  

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCEIRO 

AS AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL ATUAL 

 

3.1 Discriminação Racial.  3.2 Dis-
criminação contra a Mulher. 3.2.1 As mu-
lheres e a Constituição Federal de 1988. 3.3 
Discriminação contra os Portadores de De-
ficiência. 

 

A necessidade de aplicação das ações afirmativas no Bra-
sil ,  como políticas públicas, encontram-se em diversos segmentos 
da população, em diversos grupos sociais,  porém para o presente 
trabalho, buscamos desenvolver o tema de forma a abordar três 
grandes “minorias” a saber: os negros, as mulheres e as pessoas 
portadoras de deficiência. Porém, existem diversos outros grupos 
que não foram elencados no presente trabalho, tais como as crian-
ças, os idosos, etc, e que às vezes são beneficiados com as ações 
afirmativas, e,  quando não, deveriam sê-los.   

 Antes de adentrarmos ao tema proposto, é imprescindível 
fazer uma pausa e apresentarmos os conceitos e entendimentos 
das expressões racismo ,  preconceito ,  gênero ,  estereótipo ,  etnia,  
principalmente porque tais expressões, inclusive no texto consti-
tucional,  apresentam-se de forma confusa. É preciso que a defini-
ção e compreensão de cada um destes termos estejam especifica-
das para que saibamos identificar e,  com isso, combater as diver-
sas ideologias que defendem a idéia de hierarquização entre as 
pessoas. 

 

a) Preconceito 

 

A palavra preconceito origina-se do latim praeconceptu  e 
tem como definição aquele conceito ou opinião formados anteci-
padamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos; i-
déia preconcebida. Julgamento ou opinião formada sem se levar 



 

 

 

 

em conta o fato que os conteste.184 O preconceito pode ser positi-
vo ou negativo, embora nas relações étnicas e raciais o que vis-
lumbramos é o preconceito negativo. Normalmente decorre de in-
formações incorretas ou incompletas a respeito de um grupo.185 

Desta forma, o preconceito racial vem a ser uma idéia 
preconcebida dirigida a um determinado grupo racial sem levar 
em conta os fatos reais,  baseando-se meramente em conclusões 
precipitadas. Gera, com isso, práticas discriminatórias que, por 
vezes, orientam as políticas públicas. Porém, não só temos os 
preconceito racial,  mas diversos outros, vejamos, a seguir um e-
xemplo de preconceito que orientou um posicionamento da Admi-
nistração Pública do Distrito Federal,  mas que foi sanado por de-
cisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal  e Territórios. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO 
POLICIAL NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA 
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE 
CANDIDATO. TATUAGEM CONSIDERADA OBSCENA OU 
OFENSIVA. NORMA EDITALÍCIA DE CARÁTER SUBJETIVO: 
INADMISSIBILIDADE. LIMITES DO PODER DISCRICIONÁ-
RIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE (PROPORCIONALIDADE), ISONOMIA E 
AMPLA DEFESA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. REMESSA EX OFFICIO. SENTENÇA 
MANTIDA. 
I – O ato administrativo que, em concurso público,  conclui pela 
inaptidão de candidato, por ser este portador de tatuagem, con-
siderada obscena e ofensiva, deve ser repelido, em face do alto 
grau de subjetividade que evidencia. 
II – A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas no senti-
do de que o princípio da razoabilidade é elemento componente da 
juridicidade cometida à Administração Pública, cuja liberdade de 
atuação não demonstre razão suficiente, justa e adequada, fun-
dada em norma jurídica e amparada em necessidade social  espe-
cífica. 
III -  Na aplicação de toda e qualquer norma de edital,  para que 
seja esta considerada legal e juridicamente escorreita, impres-
cindível a observância de adequação racional,  reta e justa, a fim 

                                                 
184 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Lín-
gua Portuguesa .  Rio de Janeiro:  Editora Nova Fronteira,  1986,  p.1380. 
185 CASHMORE, Ell is .  Dicionário de relações étnicas  e raciais .  São 
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de se evitar que, sob o pálio da subjetividade desarrazoada, ava-
lize-se conduta arbitrária e injusta do administrador. 
IV - O ato que impossibil ita o acesso do candidato ao cargo pú-
blico com fundamento na ausência de seu enquadramento em es-
tereótipo criado hipoteticamente, sem critério científico e com 
alta dose de subjetividade ,  pela Administração ou por seus entes 
delegados, bem assim não previsto em lei,  constitui,  insofisma-
velmente, patente afronta ao arts.  5°, II, e 37 da Carta Magna. 
V - Malfere o princípio constitucional da ampla defesa a norma 
editalícia que elastece a margem de discricionariedade da Admi-
nistração a tal ponto que até mesmo a possibilidade do controle 
judicial pode ficar comprometida. 
VI – Resta, igualmente, atingido o princípio da isonomia o ato 
administrativo fulcrado em conclusão teoricamente passível do 
arbítrio, capricho e preconceito. 
VII – Recurso conhecido e desprovido, também em razão do ree-
xame necessário. ( 1999 01 1 030509-4 – TJDFT – 3ª Turma Cí-
vel  – Relator Wellington Medeiros).  
 

b) Racismo 

 

Na conceituação corrente, racismo vem a ser uma corrente 
doutrinária onde os seus adeptos - os racistas - defendem a supe-
rioridade de determinada raça.186 

Mais preciso na sua conceituação, Sérgio Abreu afirma 
que "o racismo é o conjunto de idéias que classifica a humanida-
de em coletividades distintas, segundo atributos naturais ou cul-
turais,  estabelecendo critérios de hierarquização. A classificação 
baseada em critérios de superioridade racial é descrita como ra-
cista".187 

No Dicionário de Política de Norberto Bobbio e outros,  
podemos constatar por racismo “ se entende, não a descrição da 
diversidade das raças ou dos grupos étnicos humanos, realizada 
pela antropologia física ou pela biologia, mas a referência do 
comportamento do indivíduo à raça a que pertence e, principal-
mente, o uso político de alguns resultados aparentemente cientí-
ficos, para levar à crença da superioridade de uma raça sobre as 
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demais. Este uso visa justificar e consentir atitudes de discrimi-
nação e perseguição contra as raças que se consideram inferio-
res". 188 E estes mesmos autores apresentam uma classificação do 
racismo: 

•  Um racismo forte e um racismo fraco, de acordo com o 
peso que se tem ao apelo da raça ou ainda, a um maior 
ou menor determinismo racial;  e 

•  Um racismo no plano teórico baseado na ideologia e, 
em contraponto, um racismo baseado em políticas go-
vernamentais ou em comportamentos da coletividade. 

É correta a afirmação de que o racismo é tão antigo quan-
to a própria polít ica e chega a ser a própria defesa da identidade 
étnica. Desta forma, é capaz de fortalecer um grupo em detrimen-
to de outro.  

O francês Joseph-Auguste de Gobineau189,  no entanto, a-
través de seu Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas 
(1853/1855), o alemão Richard Wagner e o inglês Houston Ste-
wart Chamberlain190,  com os Fundamentos do século XIX  de 1899, 
podem ser apontados como os responsáveis pela cristalização das 
teorias racistas entre os séculos XIX e XX.  

 

c)       Etnia 

 

Podemos localizar a origem da palavra etnia  no grego e-
thnikos ,  adjetivo de ethos ,  que significa povo ou nação. Atual-

                                                 
188 BOBBIO, Norberto et ali i i .  Dicionário de Polí t ica. Brasíl ia:  Editora 
Unb, 1995, p.1059.  
189 Em seu l ivro,  faz uma dis tinção entre três  raças fundamentais,  sen-
do que cada uma desenvolveu uma civil ização própria.  Defende que a 
raça explica a  história do mundo e o que irá acontecer.  Tem como ob-
jetivo combater  poli t icamente a degeneração da raça branca,  que está 
sendo ameaçada pelas duas outras , inferiores.  (BOBBIO, Norberto et  
al i i i .  Dicionário de Polít ica.  Brasíl ia:  Editora Unb,  1995,  p.1061).  
190 Através de uma reflexão filosófica, defendia que a raça germânica 
era descendente dos  gregos e romanos e que somente ela poderia sal-
var  o mundo, em confronto com o crist ianismo católico e principal-
mente o judaísmo, que era considerado por este autor  como sendo a 
própria encarnação do mal.  (BOBBIO, Norberto et al i i i .  Dicionário de 
Polí t ica.  Brasíl ia:  Editora Unb, 1995, p.1061).  
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mente, ainda se mantém o seu significado originário, de maneira 
em que se descreve um grupo que possui algum grau de coerência 
e solidariedade, cujos membros possuem consciência de terem a 
mesma origem e interesses comuns.191 

Mesmo sendo baseado numa percepção comum e numa ex-
periência de circunstâncias materiais desfavoráveis (como por e-
xemplo, quando um grupo é submetido à dominação parcial  ou to-
tal), o grupo étnico é um fenômeno cultural.  

Alguns doutrinadores preferem utilizar a expressão raça  
ao invés de grupo étnico ,  porém Ellis Cashmore prefere fazer es-
sa distinção, já que pode acarretar uma confusão de significados. 
Defende que o termo raça  refere-se aos atributos dados a um de-
terminado grupo, enquanto que grupo étnico  diz respeito à forma 
que um povo marginalizado responde. 

Desta forma, o grupo étnico  é  uma característica de um 
grupo que se reconhece de forma distinta dos outros. Esta consci-
ência passa a ser autoperpetuada, sendo transferida de geração em 
geração. Com isso, a língua, a crença religiosa e as instituições 
políticas passam a integrar a bagagem étnica, que é repassada pa-
ra as crianças. 

Pode ocorrer da etnia  vir a perder a sua força, diante do 
questionamento das sucessivas gerações sobre a sua validade ou 
não. Porém, não é possível abandoná-la como se fosse uma mera 
opção cultural,  já que se encontra arraigada na consciência das 
pessoas. Desta forma, atravessar a fronteira étnica é extremamen-
te difícil.  

Como, em contrapartida, pode ocorrer da consciência étni-
ca ser ativada para atender a propósitos imediatos. 

d) Gênero 

 

Gênero é um conceito que se refere ao conjunto de atribu-
tos negativos ou positivos que se aplicam diferencialmente a ho-
mens e mulheres, inclusive desde o momento do nascimento, e 
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determinam as funções, papéis,  ocupações e as relações que ho-
mens e mulheres desempenham na sociedade e entre eles. Esses 
papéis e relações não são determinados pela biologia, mas, sim, 
pelo contexto social,  cultural , político, religioso e econômico de 
cada organização humana passados de uma geração a outra.192 

Assim, as mulheres são consideradas pessoas destinadas 
precipuamente à vida privada e à dependência econômica: ao ca-
samento, à geração de filhos e aos cuidados com a família. Em 
seguida, podem ser profissionais que se ocupam com atividades 
extensivas da vida privada, quais sejam: professoras, pois cuidam 
de crianças e adolescentes, refletindo assim, o aspecto maternal;  
enfermeiras e outras profissionais da área de saúde. 

Desta maneira, o ingresso da mulher no mercado de traba-
lho é reflexo ou extensão de sua vida doméstica, enquanto que ao 
homem é reservado o papel de provedor da família.  O seu papel 
no mercado de trabalho raramente se refere ou se condiciona à 
vida doméstica. 

e) Estereótipo 

 

 A palavra estereótipo surgiu da derivação do termo de 
pintores de pratos de um molde (do grego stereos  para sólido), re-
ferindo-se, assim, a uma “ impressão mental fixa” .193 Desta forma, 
ele não passa de um clichê, um chavão194,  sem necessidade de 
qualquer fundamento. Age como um carimbo, onde aquelas pes-
soas que são "carimbadas" passam a ser possuidoras de determi-
nados atributos, sem serem avaliadas por suas reais qualidades e 
passam a ser julgadas pelo carimbo ou tarja que carregam. 

No âmbito das relações raciais e étnicas, estereótipo vem 
a ser definido como uma forma de generalização excessiva diante 
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do aspecto comportamental ou de outros aspectos dos membros de 
determinado grupo. 

Os estereótipos podem ser positivos ou negativos:  

•  Estereótipo positivo: é aquele que generaliza deter-
minado grupo ressaltando qualidades; 

•  Estereótipo negativo: é aquele que atribui a deter-
minado grupo aspectos negativos. 

Porém, mesmo o estereótipo positivo acaba carregando uma 
conotação negativa, pois ao dizer que os negros possuem uma a-
finidade maior com a música e uma maior facilidade para o ri tmo, 
transpassa a idéia de que eles são infantis,  felizes, etc.195 

 

 

 

  

3.1 Discriminação Racial196 

 

A discriminação racial  ou racialismo é o reflexo compor-
tamental do racismo, definido por nós anteriormente. Tem como 
objetivo negar aos membros de um grupo específico um acesso 
igualitário aos recursos escassos e valiosos. É mais do que sim-
plesmente pensar negativamente a respeito de determinado grupo, 
pois vale-se de colocar essas idéias em ação. Com isso a discri-
minação racial e o racismo reafirmam-se, já que ao negar o aces-

                                                 
195 CASHMORE, Ell is .  Dicionário das  relações  étnicas e raciais .  São 
Paulo: Selo Negro Edições,  2000, p.  194. 
196 Segundo a Convenção da ONU de 1996 sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Racial ,  discriminação racial  "s ignifica 
qualquer dist inção, exclusão, res trição ou preferência baseados em 
raça,  cor , descendência ou origem nacional  ou étnica, que tenha por 
objeto ou efei to anular ou restringir  o reconhecimento,  o gozo ou o 
exercício,  em condições  de igualdade, dos direitos humanos e l iberda-
des fundamentais  no domínio polít ico,  econômico, social  e  cultural ou 
em qualquer outro domínio da vida pública."(  Programa Nacional  de 
Direitos  Humanos.  Brasil :  gênero e raça: todos pela igualdade de opor-
tunidades:  teoria e prática. Brasí lia:  MTb, Assessoria Internacional ,  
1998, p.15.)  



 

 

 

 

so aos recursos e serviços, passam a existir  condições para refor-
çar os estereótipos que originaram a crença originária.  

A discriminação racial baseia-se em uma série de fatores, 
pois ela funciona de acordo com os atributos existentes e, ainda, 
com relação às deficiências do grupo. Menospreza, assim, as ca-
racterísticas individualizadas, pessoais,  dos integrantes do grupo. 
Desta forma, os componentes deste grupo, acabam tendo negadas 
oportunidades e recompensas, não em razão de sua capacidade in-
dividual,  mas sim por pertencer ao grupo discriminado197.   

Em termos históricos, a abolição da escravatura é recente 
e, apesar de o negro ter alcançado a igualdade jurídica com a abo-
lição, a desigualdade econômica e social entre os brancos e ne-
gros se manteve; além disso, a ideologia existente à época da 
abolição, que separava os brancos dos negros, permanece até os 
nossos dias, reservando ao negro uma posição de submissão. Sen-
do assim, o preconceito foi mantido, exteriorizado de forma dis-
creta e branda, porém constante.  

Com o advento da abolição, após o efeito festivo e a co-
memoração, os negros ficaram sem abrigo, trabalho e meios de 
subsistência. Esse foi o primeiro passo para a marginalização. 
Aqueles negros que moravam nas cidades encontravam-se peram-
bulando pelas ruas tal qual mendigos e começaram a habitar cor-
tiços que deram origem às favelas. Os que viviam no campo, co-
meçaram a emigrar para as cidades, já que não podiam ficar nas 
antigas fazendas em que eram escravos, pois as terras não lhes 
pertenciam, impossibilitando, assim, a sua fixação no campo.  

No capitalismo, o negro fica à margem do processo ou é 
util izado em trabalhos pesados ou naqueles que não exigem qual-
quer tipo de qualificação, o que originou o desnível  econômico 
dos negros em relação aos brancos, ocasionando um processo de 
marginalização social.  No extremo oposto, encontramos os senho-

                                                 
197 CASHMORE, Ell is .  Dicionário de relações étnicas e raciais .São 
Paulo: Editora Selo Negro,  2000, p.  171/172. 



 

 

 

 

res brancos dispostos a manter sua estrutura de privilégios, pelo 
preconceito e discriminação198. 

O reflexo dessa "evolução" histórica é claramente de-
monstrado quando, em 1995, foi realizada uma pesquisa pela Fo-
lha de São Paulo, em parceria com o Instituto de Pesquisas Data-
folha, de cunho científico-jornalístico sobre o preconceito de cor 
no Brasil .  Vários dados surgiram de forma até previsível,  mas 
que causou espanto diante da frieza dos números apresentados. 
Em especial,  três dados foram extraídos dos mais de cinco mil en-
trevistados, quais sejam: 

•  89% afirmaram existir preconceito de cor contra os ne-
gros no Brasil;  

•  10% admitiram ter preconceito de cor contra os negros 
(seja pouco ou muito); 

•  87% revelaram alguma forma de preconceito, sendo 
que de forma indireta, ao concordar ou, até mesmo, 
pronunciar afirmativas de cunho racista,  ou, ainda, ad-
mitir comportamentos de conteúdo racista.199 

Diante desses dados é certo e correto afirmar que o brasi-
leiro de modo geral é racista, porém, na maioria das vezes, o nega 
verbalmente mesmo que os seus atos não sejam condizentes com 
as suas afirmativas.  

Nesta mesma pesquisa foi ressaltada aos entrevistados 
uma questão relativa ao sistema de cotas, com a seguinte redação: 
"Você concorda com a reserva de vagas de estudo e trabalho para 
os negros?" Neste contexto, 40% dos negros responderam que 
sim, enquanto que 15% responderam que apenas de forma parcial,  
totalizando 55% dos negros que acreditam que o sistema de cotas 
possa ser uma saída para a discriminação que normalmente so-
frem. Entre os brancos, 46% responderam que concordam, ou in-

                                                 
198 O racismo no Brasi l  -  As dificuldades  do negro no mercado de tra-
balho -  jus tificativa. 
www.margarida.infohouse.com.br/fera/homeinicio/racismo.htm 
199 RODRIGUES, Fernando. Racismo Cordial .  São Paulo:  Editora Áti-
ca,  1999,  p.  45.  



 

 

 

 

tegralmente ou parcialmente, sendo que entre os pardos o percen-
tual sobe para 49%.200 

Como era de se esperar, à medida que a renda do entrevis-
tado diminui,  aumenta o interesse e o apoio ao sistema de cotas. 

Se a sociedade brasileira é racista, ainda que seja de for-
ma sutil  e na surdina, é preciso enfrentar o fato e buscar provi-
dências no sentido de combater o racismo, tanto pelo Estado co-
mo pela sociedade organizada, pois sem a determinação polít ica e 
a conscientização da sociedade, torna-se impossível lutar contra o 
racismo existente no Brasil .201 

Januário Garcia, do Instituto de Pesquisas Negras – RJ, 
em entrevista ao jornal Estado de Minas, defende que um dos as-
pectos mais graves do preconceito racial  no país é a crença ge-
neralizada de que ele não existe”.202 

Para melhor demonstração do racismo no Brasil , utiliza-
remos o sistema apresentado por Maria de Lourdes Teodoro, em 
seu artigo Elementos básicos das políticas de combate ao racismo 
brasileiro203, vejamos: 

Em primeiro lugar elencamos a autoria,  ou melhor, como a 
ideologia racial,  possuindo conotação científica, vem a ser criada 
e elaborada pelas elites econômicas, intelectuais, políticas, cien-
tíficas, artísticas e militares, ou seja, todos aqueles que detêm al-
guma forma de "poder" externado de forma ampla.   Temos assim: 
a) o poder material,  onde encaixaríamos os empresários, banquei-
ros, industriais,  legisladores, governantes, etc.;  b) o poder simbó-
lico, representado pelas autoridades religiosas, proprietários de 
escolas, creches, faculdades, donos das emissoras de rádio e tele-
visão, proprietários e diretores das editoras de livros, etc. Desta 
maneira, a elite é representada tanto pelo presidente, parlamentar,  
ministro, embaixador, cardeal, como também pelo professor, che-
fe, patrão, médico, coronel,  etc.  e não somente por aqueles que 

                                                 
200  Op. ci t . ,  p.  45.  
201 TEODORO, Maria de Lourdes. Elementos básicos  das polí t icas de 
combate ao racismo brasileiro ,  p.102/103. 
202 Declaração publicada no jornal  Estado de Minas.  13 de maio de 
1999, p. 34.  
203 TEODORO, Maria de Lourdes. Elementos básicos  das polí t icas de 
combate ao racismo brasileiro ,  p.  104. 



 

 

 

 

dominam os meios de produção dos bens, mas também pelos de-
tentores dos meios de reprodução e preservação da espécie huma-
na. Não está com isso se afirmando que os profissionais das di-
versas áreas são racistas, mas sim que eles refletem o ideal,  o 
modelo e o padrão dos valores culturais,  da beleza física, da reli-
gião e do comportamento estabelecidos pela elite.  Quanto maior 
for o afastamento do indivíduo desse padrão, definido pela eli te 
branca, maior será a violência que este indivíduo sofrerá.  

Em um segundo momento, descobre a ambigüidade, que é 
uma característica comportamental que resulta de atitudes, idéias,  
discursos paradoxais.  A ambigüidade tem respaldo principalmente 
nos meios de comunicação social e é praticada tanto nos espaços 
públicos, quanto nos privados. Podemos entender porque o brasi-
leiro não consegue saber se é branco ou negro, apresentando defi-
nições como a morenidade embranquecida, negrice embranquecí-
vel.  E dentro deste universo conturbado é difícil  saber a que ca-
tegoria cada cidadão brasileiro pertence, sendo que em pesquisa 
realizada pela PNAD204,  no ano de 1976, foram auto-atribuídas 
135 cores diferentes.205 O brasileiro, segundo a classificação do 

                                                 
204 Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicíl ios.  
205 As 135 cores auto-atribuídas  foram: 
acastanhada, agalegada, alva,  alva-escura, alvarenta, alvarinta, alva-
rosada,  alvinha,  amarela, amarelada,  amarela queimada, amarelosa, 
amorenada, azul,  azul-marinho, baiano, bem branca, bem clara,  bem 
morena, branca, branca avermelhada, branca melada, branca morena, 
branca pálida,  branca queimada, branca sardenta,  branca suja,  bran-
quiça,  branquinha, bronze,  bronzeada, bugrezinha escura,  burro quan-
do foge, cabocla,  cabo-verde, café, café com lei te,  canela,  canelada,  
cardão,  castanha,  castanha clara,  castanha escura,  chocolate,  clara,  
clar inha, cobre,  corada, cor  de café,  cor de canela,  cor de cuia,  cor  de 
leite,  cor  de rosa,  cor firma, crioula,  encerada,  enxofrada,  esbranque-
cimento, escura,  escurinha,  fogoio, galega, galegada, jambo, laranja,  
l i lás,  loira, loira clara, loura,  lourinha, malaia,  marinheira,  marrom, 
meio amarela,  meio branca, meio morena, meio preta,  melada,  mestiça,  
miscigenação, mista,  morena, morena bem chegada, morena bronzeada, 
morena canelada,  morena castanha, morena clara, morena cor de cane-
la, morena jambo, morenada,  morena escura,  morena fechada,  more-
não, morena parda,  morena roxa, morena ruiva,  morena tr igueira, mo-
reninha, mulata,  mulat inha, negra,  negrota, pálida, paraíba,  parda, 
parda clara,  polaca,  pouco clara,  pouco morena, preta,  pretinha,  puxa 
para branca,  quase negra,  queimada,  queimada de praia,  queimada de 
sol ,  regular ,  ret inta,  rosa, rosada, rosa queimada, roxa, ruiva,  russo,  
sapecada,  sarará,  saraúba,  tostada,  t r igo, t r igueira, turva,  verde,  ver-
melha.  (RODRIGUES, Francisco.  Racismo Cordial .  São Paulo: Editora 
Ática,  1999,  p.  33/34). 



 

 

 

 

IBGE, pode ter apenas cinco cores, quais sejam: branca, parda,  
negra, indígena e amarela. Sendo que os pardos são todos aqueles 
não-brancos, que não são negros, nem índios e nem amarelos. 

Como terceiro aspecto, temos a irresponsabil idade, onde 
encontramos a ofensa e a negação dos direitos humanos, a violên-
cia policial,  a agressão física, verbal e visual.  Ou seja, a irres-
ponsabilidade decorre das políticas institucionais e em compor-
tamento social de todos os grupos, inclusive contra a própria ví-
tima, contra o grupo objeto da ideologia racista.  

Como pilar do sistema racista brasileiro temos a oralida-
de. A oralidade é util izada para desacreditar a vítima do racismo, 
bem como garantir  a impunidade do agressor. A comunicação o-
ral,  de forma sutil ,  astuta e utilizando-se de estratégias, visa a 
manter o racismo brasileiro. Pode ocorrer através de simples 
brincadeiras, como as piadas sobre os negros, como "causos" con-
tados sobre "negros de alma branca", que são pessoas muito boas, 
mas deve-se tomar cuidado com os negros, pois “se eles não su-
jam na entrada, sujam na saída”, e outras crendices populares que 
são enfatizadas e propagadas oralmente. 

Diante disto,  a primeira providência a se tomar é a união 
da sociedade organizada com o Estado, visando demonstrar a e-
xistência do racismo a fim de poder combatê-lo de forma eficaz. 
Não só os pequenos grupos considerados minorias, mas a socie-
dade como um todo deve ser convocada a reavaliar a sua postura 
racista.  É preciso deixar de lado os estereótipos e passar a traba-
lhar com a real sociedade brasileira, e não aquela sociedade idea-
lizada pela elite.  

Um dos mais importantes reflexos de uma sociedade é a 
sua produção cultural,  em especial o teatro, posto que através de-
le podemos ver refletido tanto o imaginário coletivo como a rea-
lidade existente.  

Foi realizada uma pesquisa em São Paulo – capital,  enfo-
cando o período de 1970 a 1976, visando a analisar a dramaturgia 
infantil ,  em específico as obras apresentadas por autores brasilei-
ros. Desta pesquisa, foram excluídas as encenações dos contos 
mágicos tradicionais, as adaptações de original  estrangeiro e a-
quelas representadas através da mímica ou exclusivamente atra-



 

 

 

 

vés de bonecos206.  Sua autora, Maria Lúcia de Souza B. Pupo 
constatou que com relação à etnia e a cor, as personagens apre-
sentam uma “brancura“ normal, sendo que as personagens decla-
radas de cor negra representam um percentual inferior a um por 
cento. Quando aparecem em cena, normalmente são animais an-
tropomorfizados e apresentam aspectos negativos nas peças.207 

Essa pesquisa, como várias outras, demonstra que a dis-
criminação e o preconceito estão arraigados em nossa sociedade, 
precisando ser combatidos de diversas formas. 

A telenovela brasileira,  importante formadora de opinião 
de massa, desde a sua criação, sempre esteve questionada sobre o 
papel destinado aos atores negros. Na maioria das vezes, repre-
sentam papéis estereotipados, como domésticos, bandidos ou es-
cravos. Sendo que, somente em 1995, com a novela de Sérgio de 
Abreu, A Próxima Vítima, foi transmitida a primeira novela a a-
presentar um núcleo de atores negros formados por personalida-
des negras em papéis não estereotipados.208  

Só para exemplificar,  no período de 1993 a 1997, foram 
exibidas na TV Globo 25 novelas209,  com um total de 830 atores, 
sendo que destes somente 66 eram negros, perfazendo um percen-
tual inferior a 8% (oito por cento)210.   

Visando a coibir a discriminação racial, um importante 
movimento na sociedade brasileira para a construção da cidadania 
do povo afro-brasileiro no país,  o Grupo de Trabalho para Valori-
zação da População Negra, oriundo de diversos setores do Movi-
mento Social Negro, é um dos maiores defensores das políticas de 

                                                 
206 PUPO, Maria Lúcia de Souza B. No reino da desigualdade.  São 
Paulo: Editora Perspectiva: FAPESP, 1991. (Debates , v. 244), p. 
23/26. 
207 Op.  ci t . ,  p.  118. 
208 Estado de Minas.  Domingo TV. 19 de novembro de 2000, p. 3.  
209 As novelas  exibidas foram: Mulheres de areia , O mapa da mina,  Re-
nascer ,  Sonho meu, Olho no olho, Fera ferida, Tropicaliente,  A via-
gem, Pátr ia minha, Quatro por quatro, Irmãos coragem, A próxima ví-
t ima, História de amor,  Cara e coroa,  Explode coração, Quem é você,  
O rei  do gado, Anjo de mim, Salsa e merengue, A indomada,  O amor 
está no ar ,  Zazá,  Por amor, Anjo meu. 
210 Fonte:  Centro Brasileiro de Informação e  Documentação do Artista 
Negro (CIDAN). 



 

 

 

 

ação afirmativa, ou discriminação posit iva, afirmando que estas 
servem para possibilitar a igualdade de oportunidades.  

O Movimento Negro vem denunciando de forma constante 
a ausência de altos oficiais nas Forças Armadas, de embaixado-
res, de ministros e outros altos postos de comando de raça negra.  
Pelo fato de a população brasileira ser composta de um elevado 
percentual de pessoas de raça negra, a discriminação racial  no 
emprego, na escola etc. é uma realidade. Apesar do respaldo jurí-
dico, inicialmente com a Lei Afonso Arinos e posteriormente a-
través da Constituição Federal,  especificamente em seu artigo 5º,  
inciso XLII211,  e a Lei 7716 de 05 de janeiro de 1989 do ex-
deputado Carlos Alberto Caó, que define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor,  alterada pela Lei 9459 de 15 de 
maio de 1997212,  que possibilitou a denúncia do crime de racismo, 
ainda assim são raras às vezes em que o negro apresenta sua de-
núncia contra os brancos racistas.213  

Para exemplificar fizemos uma pesquisa junto ao Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul,  e constatamos que somente fo-
ram julgados 08 processos referentes ao racismo, sendo que a 
grande maioria foi julgada improcedente por falta de comprova-
ção da discriminação e preconceito racial sofrido. Já que é inegá-
vel que o racismo existe na sociedade brasileira, tais números 
somente podem refletir  que aqueles que foram vítimas não conse-
guem, ou não querem iniciar uma batalha judicial.   

O Movimento Negro defende que em razão do momento 
histórico-cultural que a sociedade brasileira se encontra, com 
uma grande barreira econômica a dificultar o acesso das minorias 
às camadas sociais mais elevadas, tais medidas deveriam ser to-
madas de forma a equilibrar o quadro social,  atingindo assim a 

                                                 
211 Art.  5º  -  ( . . . )  
XLII – a prática do racismo consti tui  crime inafiançável  e imprescri-
t ível ,  sujei to à pena de reclusão, nos termos da lei .  
212 Art.  1º  (. . . )  
 
Art .  1º  Serão punidos,  na forma desta lei ,  os crimes resultantes de 
discr iminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou proce-
dência nacional .  
213 FALEIROS, Vicente de Paula.  Liberdade e Igualdade numa Socie-
dade Plural .  -  Caderno CEAC/UnB -  Consti tuinte:  Questões Polêmi-
cas .  Brasíl ia:  Editora Univers idade de Brasíl ia ,  p. 161. 



 

 

 

 

igualdade pretendida pela Carta Magna. Encontram respaldo na 
interpretação extensiva do Princípio da Igualdade: para podermos 
tratar todos de forma igual,  é preciso favorecer alguns a fim de 
que todos tenham a mesma possibilidade de igualdade. 

Em 1995, o Movimento Negro, entregou, oficialmente, ao 
presidente Fernando Henrique Cardoso o documento Por uma po-
lítica nacional de combate ao racismo e à desigualdade social ,  
onde, podemos constatar que no centro dos objetivos políticos e 
culturais está a busca pela valorização da imagem do negro. Ou 
seja, dentre as diversas propostas elencadas temos que o “fomento 
à cultura, a preservação da memória do povo negro brasileiro e a 
valorização dos cultos de origem africana”, são imprescindíveis 
para a elevação e melhora da auto-estima desta minoria.214 

Em setembro de 1999, foi realizado o primeiro desfile de 
modas só com manequins e modelos negros no Brasil ,  denomina-
do de “Black Beautilful Fashion” .  Segundo Adriana Ferreira, 
uma das coordenadoras do evento, a intenção não é a segregação, 
mas sim integrar com a sociedade, demonstrando o potencial exis-
tente, já que nos desfiles,  o negro é apenas um “pano de fundo” 
para os outros manequins. Além do que os negros não desejam 
mais ser vistos pelo lado exótico, mas pela capacidade intelectu-
al, cultural e empreendedora .215 

Diante da inegável discriminação dos negros, ao ser cria-
do o Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH), o então 
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, estipulou 
metas buscando acabar com a discriminação existente. Dentre es-
tas metas estava o apoio e a criação de dois grupos distintos, um 
junto ao Ministério do Trabalho (GTEDEO216) e outro junto ao 
Ministério da Justiça (GTI217).  O primeiro tem como principais 
objetivos: a) definir quais são as ações de combate à discrimina-
ção e estabelecer um cronograma para a sua execução; b) propor 

                                                 
214 ADESKY, Jacques  d´.  Pluralismo Ético e Mult iculturalismo – Ra-
cismo e Anti-racismo no Brasi l .  Rio de Janeiro:  Editora Pallas,  2001, 
p. 195. 
215 Declaração publicada no jornal  Estado de Minas.  Comportamento. 
Passarela .  21 de setembro de 1999,  p.  12.  
216 GTEDEO significa Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discri-
minação no Emprego e na Ocupação. 
217 GTI é a s igla para Grupo de Trabalho Interministerial.  



 

 

 

 

estratégias de implementação de ações contra a discriminação no 
emprego e na ocupação; entre outras. O segundo grupo, o GTI, 
tem como objetivo promover políticas que visam a valorizar a po-
pulação negra, especificamente na área de educação, trabalho e 
comunicação. Este grupo é composto por representantes da socie-
dade civil e ainda representantes dos seguintes Ministérios: dos 
Esportes, Planejamento e Orçamento, Relações Exteriores, Saúde, 
Trabalho, Justiça, Comunicação e Educação.218 

Porém, não é só no âmbito do executivo que podemos en-
contrar a preocupação com a extirpação da discriminação, tam-
bém no âmbito legislativo podemos encontrar diversos projetos 
neste sentido. 

Cogitou-se, recentemente, na Câmara dos Deputados,  o 
projeto de lei do Deputado Federal Luiz Alfredo Salomão, que 
disporia sobre medidas de ação compensatória para a implemen-
tação do princípio da isonomia social do negro. O artigo primeiro 
determina que todos os órgãos da administração pública direta e 
indireta, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista da União, Estados, Distrito Federal  e Municípios contarão, 
no prazo de vinte anos a contar da publicação desta Lei,  com 20% 
(vinte por cento) de homens negros e 20% (vinte por cento) de 
mulheres negras, em todos os postos de trabalho e de direção nos 
seus respectivos quadros de servidores. Conforme a redação dada 
à proposta do projeto de lei,  40% (quarenta por cento) das vagas 
de concurso público serão destinadas a candidatos negros. E ain-
da encontra-se tramitando o Projeto de Lei 1239/95 de autoria do 
Deputado Paulo Paim que visa garantir a reparação com indeniza-
ção para os descendentes escravos no Brasil.  

Podemos constatar diversos movimentos que visam a com-
bater a discriminação contra o negro, ajudando-os a se enquadrar 
na sociedade brasileira e facilitando para que atinjam, inclusive,  
o respeito próprio. O que esses movimentos têm em comum é a 
busca pela igualdade. 

 

                                                 
218 Programa Nacional de Direitos Humanos – Fernando Henrique Car-
doso.  Brasí l ia:  Presidência da República, Secretaria de Comunicação 
Social ,  Ministério da Justiça,  1996, p.  29 



 

 

 

 

PRECONCEITO DE COR – AGENTE QUE, AO SER PRESO, 
CHAMA POLICIAL DE “NEGRO SAFADO E NEGRO SEM 
VERGONHA” – CONDENAÇÃO POR INFRIGÊNCIA DOS 
ARTIGOS 331 DO CP E 20 DA LEI 7.716/89, C/C ART. 70 DO 
CP – APELO DA DEFESA – ALEGADA INOCORRÊNCIA DO 
“ANIMUS” DE DESACATAR OU DE DISCRIMINAR – PLEITO 
PELA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – TIPOS 
PENAIS ORIGINADOS, NO ENTANTO, DA MESMA CONDUTA 
– PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – APLICAÇÃO – ABSORÇÃO 
DA CONDUTA MENOS GRAVOSA PELA MAIS ONEROSA – 
EXTIRPAÇÃO DA REPRIMENDA RELATIVA AO DESACATO 
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
Se ambos os tipos penais se aperfeiçoam, pela prática da mesma 
conduta, exercitada pelo mesmo agente, em um só momento con-
tra a mesma vítima, aplica-se o princípio da consunção, pelo que 
a conduta mais grave absorve a penalmente menos onerosa 
(2000.000103-1 – TJPB – Relator Raphael Carneiro Arnaud – 
julgamento em 06/04/2000).    

  
 APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 7.716/89. RACISMO. 
PRECONCEITO RACIAL. ANEDOTA PUBLICADA EM 
JORNAL. INEXISTÊNCIA DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. 
Para configuração do delito previsto no artigo 20, § 2º Lei 
7.716/89, mister se faz a presença do elemento  subjetivo  con-
substanciado na intenção direcionada de praticar ou estimular a 
discriminação ou preconceito  racial.  Inexiste o dolo específico 
se a pretensão do agente foi de apenas publicar uma anedota 
preconceituosa, por simples brincadeira e gozação, sem qualquer 
propósito de denegrir a raça negra. Apelação improvida para 
manter a sentença absolutória". (Apelação Criminal n 21250-
0/213 – TJGO – Publicado no DJ em 27/08/2001 p. 16278 – Rela-
tor Roldão Oliveira de Carvalho).   
 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SHOPPING 
CENTER. LOCATÁRIA NEGRA COM ALUGUERES EM 
ATRASO. PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA. INSULTO 
VERBAL EM LOCAL PÚBLICO. PRECONCEITO E DISCRI-
MINAÇÃO RACIAL. OFENSA À HONRA CARACTERIZADA. 
COMPENSAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA.  
1. Insultos verbais,  proferidos pelo gerente de shopping center 
em local público, a locatária negra com alugueres em atraso, 
consubstanciam a prática de preconceito ou discriminação em 
razão da raça e da cor, que não são toleráveis pelo ordenamento 
constitucional brasileiro (art . 3º . ,  inc. IV, art.  4º, inc. VIII, e art.  
5º. ,  caput e incisos XLI e XLII).   
2.  O racismo afeta a dignidade da pessoa humana, gerando cons-
trangimentos e humilhações que, além de ilícito penal (art.  20,  
da Lei 9.459/97), podem caracterizar a ofensa à honra, que é 



 

 

 

 

uma das hipóteses de dano moral suscetível de compensação pe-
cuniária (art.  5º.,  inciso X, CF).  
3. Na fixação do quantum debeatur, o juiz deve pautar-se pelo 
critério da razoabilidade, a fim de que a compensação dos danos 
morais seja, ao mesmo tempo, suficiente para amenizar a dor so-
frida e dissuadir a prática reiterada da ilicitude bem como pro-
porcional à intensidade, à gravidade e à repercussão da ofensa e 
às condições sócio-econômicas do ofensor e do ofendido, não 
dando, assim, ensejo ao enriquecimento sem causa.  
4. O valor da causa, nas ações de compensação por danos morais 
puros, é meramente estimativo; por isso, sendo reconhecido inte-
gralmente o an debeatur, a fixação de valor inferior àquele pedi-
do na inicial  não implica a sucumbência recíproca, não se apli-
cando ao caso o artigo 21, do C.P.Civil.  (Apelação Cível 87.180-
5 – TJ Paraná – Relator: Accácio Cambi).  
 
 

3.2 Discriminação contra a Mulher219 

 

Paralelamente à discriminação racial,  outra forma bastante 
comum de discriminação é aquela exercida contra a mulher, onde 
as mulheres representam o elo mais fraco, sendo exploradas tanto 
no núcleo familiar quanto nas demais relações. 

Talvez seja uma das mais antigas formas de discriminação 
de que já temos notícia,  sendo encontrada nas mais antigas civili-
zações. A exceção encontra-se no sistema babilônico, onde seus 
direitos já eram equiparados aos do homem, garantindo-lhe o ple-
no exercício da sua capacidade jurídica. Era-lhe permitido exer-
cer atividades tidas em outras civilizações como exclusivamente 
masculinas como, por exemplo, as funções de escriba, sacerdotisa 

                                                 
219 Conforme a convenção da ONU de 1979 sobre a Eliminação de to-
das as formas de Discriminação contra a mulher ,  Discriminação con-
tra a  mulher significa toda  distinção, exclusão ou restrição baseada 
no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar  ou anular o 
reconhecimento,  gozo ou o exercício pela mulher ,  independentemente 
de seu es tado civi l ,  com base na igualdade do homem e da mulher,  dos  
direitos humanos e l iberdades fundamentais  nos campos polít ico,  eco-
nômico, social ,  cul tural  e  civi l  ou em qualquer  outro campo."  Progra-
ma Nacional de Direitos  Humanos.  Brasi l :  gênero e raça:  todos pela 
igualdade de oportunidades:  teoria e prát ica. Brasí l ia:  MTb, Assesso-
ria  Internacional,  1998, p.15/16. 



 

 

 

 

e profetisa, além de exercer profissões ligadas ao comércio, in-
dústria e agricultura220.   

Transpondo vários séculos de quase total negação quanto 
aos direitos políticos e sociais da mulher - tanto no mundo oci-
dental,  quanto no mundo oriental -  ,  chegamos à época da Revo-
lução Francesa. Aí surge, ao lado da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, o projeto de Declaração dos Direitos da 
Mulher e da Cidadã, de autoria de Olympe de Gouges, que fazia 
constar dentre os diversos pleitos o direito de voto às mulheres e 
o direito de exercer um ofício. Porém, este documento acabou a-
carretando à sua autora a condenação à pena de morte pela gui-
lhotina. Desta forma, este importante documento foi relegado ao 
esquecimento e ao ostracismo, somente vindo a ser recuperado 
por historiadoras na comemoração dos duzentos anos da morte de 
Olympe de Gouges,221 cujo conteúdo, assim se expressava: 

"A mulher nasce livre e mantém-se igual ao homem, no di-
reito. O princípio da soberania reside na nação, ou seja, na reu-
nião dos homens e das mulheres. Todas as cidadãs e todos os ci-
dadãos - iguais diante da lei -  devem ser igualmente admitidos 
em todos os cargos, em todos os postos e empregos públicos, se-
gundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja a sua 
virtude ou seu talento. A mulher tem direito de subir ao cadafal-
so; deve ter o direito de subir à tribuna".  222 

A importância desse documento decorre do fato não só de 
demonstrar que já naquela época as mulheres buscavam a igual-
dade, como também por revelar que a Revolução Francesa ocorreu 
com grande participação das mulheres envolvidas, apesar de não 
obterem o reconhecimento devido. 

O certo é que o acesso da mulher às funções públicas e a 
sua autonomia como cidadã ocorreu de forma lenta, sendo que 

                                                 
220 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de História do Direi to .    
Rio de Janeiro: Editora Forense,  1995,  p.23/24. 
221 VERUCCI, Florisa.  O direito da mulher em mutação .  Belo Horizon-
te:  Del Rey, 1999, p. 17.  
222 Declaração dos direitos da mulher e da cidadã de Olympe Gouges 
apud BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no emprego por mo-
t ivo de sexo.  Livro Discriminação.  Coordenadores:  VIANA, Márcio 
Tulio e RENAULT, Luiz Otávio Linhares.  Discriminação. São Paulo: 
Editora LTr,  2000,  p.  37.  



 

 

 

 

somente no século XX a igualdade entre os sexos deixou de ser,  
juridicamente, contestada. Porém, no campo fático ainda é possí-
vel observar a discriminação existente. 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano do ano 
de 1995 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to223,  podemos constatar que: 

•  As mulheres representam 70% dos miseráveis do mun-
do, sendo ainda mais pobres que os homens; 

•  As mulheres que trabalham tem uma carga horária su-
perior à dos homens, sendo que ganham salários meno-
res; 

•  Representam mais de 50% da mão-de-obra agrária do 
planeta. Porém recebem menos de 10% do crédito rural 
disponível; 

•  O trabalho feminino é mal-remunerado, por não ter o 
reconhecimento adequado. 

Nenhum dos dados apresentados causam qualquer estra-
nheza. É uma simples constatação. São poucas as pessoas que se 
mostram revoltadas e preocupadas com as conseqüências desses 
dados. Pois a cultura brasileira assimilou de tal forma a discrimi-
nação contra as mulheres, que os dados obtidos passam a ser irre-
levantes, mera constatação. 

A discriminação das mulheres ocorre de forma direta ou 
de forma indireta, quais sejam: 

•  Discriminação Direta:  refere-se propriamente às des-
vantagens de ser mulher no momento de ingressar no 
mercado de trabalho. "A situação familiar, o casamento 
ou a gravidez da trabalhadora são consideradas fontes 
de discriminações diretas porque atuam diretamente na 
preferência pelo sexo masculino na contratação". 224  

                                                 
223 SANTORO, José Jayme de Souza. A Mulher e a deficiência. Rio de 
Janeiro: Editora Lúmen Júris ,  1999, p.95/96 – MRS – Série Direitos 
Especiais .  
224 CAPPELIN, Paola. Ações af irmativas -  uma estratégia para corrigir 
as desigualdades entre homens e mulheres. -  Discriminação posit iva 
Ações Afirmativas:  Em busca de igualdade. São Paulo:  Editora 
CFEMEA/ELAS, 1996, p.  22.  
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•  Discriminação Indireta: apresenta-se sob a forma de 
ações, comportamentos e padrões estabelecidos que 
desmerecem um sexo em detrimento do outro, a partir 
de critérios e de requisitos exigidos para a contratação 
de determinados cargos. Para combater essa espécie de 
discriminação é preciso conhecer os preconceitos arrai-
gados na sociedade e refletidos nos vários mercados de 
trabalho e nas organizações empresariais.  225 

Utilizando, novamente, os dados coletados na pesquisa de Maria Lú-
cia de Souza B. Pupo sobre a dramaturgia infantil, observou-se que nas peças 
apresentadas ocorria tanto a discriminação direta como a indireta, reforçando 
assim o padrão cultural vigente. Vejamos os dados: 

•  Com relação aos protagonistas, as personagens do sexo 
masculino representam 41,5% (quarenta e um vírgula 
cinco por cento) da amostra, sendo que os protagonis-
tas do sexo feminino (individual e em grupo) represen-
tam apenas 27,1% (vinte e sete vírgula um por cento); 

•  No campo profissional,  as mulheres foram vistas atu-
ando somente 25,5% (vinte e cinco vírgula cinco por 
cento) das vezes, enquanto que para os homens este 
percentual aumentou para 56,4% (cinqüenta e seis vír-
gula quatro por cento).  

•  O trabalho feminino normalmente está voltado para á-
reas de pouco ou nenhum prestígio social,  bem como 
aquelas consideradas típicas do sexo feminino, tais co-
mo: professora, enfermeira, empregada doméstica, la-
vadeira, caixa de loja, etc.  Quando ocorre de exercer 
uma atividade profissional considerada como masculina 
pela sociedade, geralmente o texto vem explicando e 
justificando o motivo desta escolha; 

•  A vida familiar faz parte da personagem feminina. Ela 
está sempre cercada por pais,  irmãos, filhos ou marido. 
Caso a personagem não seja casada, é apresentada de 

                                                 
225 Op. ci t . ,  p.  23. 



 

 

 

 

forma negativa – tal como a tia solteirona e amarga – 
reforçando ainda mais o estereótipo existente.226 

A discriminação em razão do sexo ocorre mundialmente e, 
normalmente, não ocorre de maneira ostensiva, mas sim de forma 
sutil . . .  

Em uma pesquisa realizada pelos guias Zagat – nos Esta-
dos Unidos - através de um questionário respondido por 100 mil  
pessoas entre 1998 e 1999, 83% (oitenta e três por cento) das mu-
lheres afirmam que os homens recebem tratamento diferenciado 
nos restaurantes. 90% (noventa por cento) das pessoas consulta-
das em São Francisco – EUA, responderam que os homens são 
tratados de forma melhor do que as mulheres. Em Nova York o 
índice apresentado foi  de 80% (oitenta por cento).   

Essa pesquisa demonstrou, ainda, que os restaurantes não 
demonstram preocupação em servir bem as mulheres, principal-
mente quando estão sozinhas ou em companhia de outras mulhe-
res, considerando-as “cidadãs de segunda classe”.227   

Mesmo sendo vital  para o estabelecimento comercial que 
mulheres (sozinhas ou acompanhadas de outras mulheres) utili-
zem seus serviços, a discriminação ainda assim ocorre.  

Nossos Tribunais têm tentado reverter situações discrimi-
natórias algumas praticadas pela própria Administração Pública, 
vejamos alguns exemplos: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CI-
RURGIÃO-DENTISTA – POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO 
FEDERAL – NOMEAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO 
FEMININO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – 
RECURSO IMPROVIDO – UNÂNIME. 
Pode haver a discriminação por sexo em concurso público, con-
tando que guarde pertinência lógica entre o fato discriminante e 
a função a ser desempenhada. No entanto, não há justif icativa 
para embasar tal distinção, pois inexiste incompatibilidade entre 
o sexo feminino e a função a ser desempenhada. O pleito ofende o 
princípio da isonomia consagrado pela Constituição Federal.  

                                                 
226 PUPO, Maria Lúcia de Souza B. No reino da desigualdade.  São 
Paulo: Editora Perspectiva: FAPESP, 1991. (Debates , v. 244), p. 
114/117. 
227 Estado de Minas,  Caderno Comportamento,  12 de setembro de 2000, 
Cardápio Indigesto ,  p.  12 



 

 

 

 

(APC 1998 01 1 020368-4 – TJDFT – 4ª  Turma – Relator: Lecir 
Manoel da Luz – Julgamento 21/02/2000). 
 
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SEXO FEMININO 
IMPOSSIBILITADO DE COMPARECER A EXAME DE APTI-
DÃO FÍSICA EM FACE DE AVANÇADO ESTADO DE 
GRAVIDEZ – ILEGAL E AFRONTOSA À CONSTITUIÇÃO O 
ATO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE NEGA-SE A 
OPORTUNIZAR À CANDIDATA NOVA OPORTUNIDADE 
PARA OS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA – DISCRIMINAÇÃO 
DE SEXO E DESCONSIDERAÇÃO À MATERNIDADE – SE-
GURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES: APCV Nº 20.568 E 
26.780. (APC 2685391 DF – TJDFT – 1ª Turma Cível – Relator: 
Edmundo Minervino – Julgamento 28/09/92 – Publicado mo DJU 
em 24/03/93 pág. 9.944). 

 
 

3.2.1 As Mulheres e a Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 apresenta em seu corpo 
três si tuações que se pode afirmar que beneficiam as mulheres228. 
São elas: 

•  A licença-gestante, que lhes concede um período de 
120 dias, sendo que a licença-paternidade corresponde 
a um período bem menor; 

•  O prazo para a concessão de aposentadoria por tempo 
de serviço da mulher é inferior ao do homem; e 

•  A determinação de criação de mecanismos de proteção 
do mercado de trabalho para a mulher. 

Na primeira hipótese, a criação da norma decorreu das di-
ferenças biológicas existentes entre o homem e a mulher e, espe-
cialmente, em razão da gravidez e do parto, quando a mulher pre-
cisa restabelecer-se fisicamente, não por estar adoentada, mas por 
ter passado por várias transformações decorrentes da gravidez e,  
não menos importante, da necessidade por parte da criança do a-
leitamento materno.  

                                                 
228 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Isonomia entre os sexos no sis-
tema jurídico nacional.  São Paulo: Editora Revista dos tribunais ,  
1993, p. 26-31. 
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Já a segunda hipótese reflete a conscientização do legisla-
dor da dupla jornada imposta à mulher que trabalha fora, haja vis-
ta que é público e notório em nossa sociedade que o homem pou-
co ou nada contribui com os afazeres domésticos e com a criação 
dos filhos. 

Na terceira hipótese, a determinação de criação dos meca-
nismos de proteção do mercado de trabalho para a  mulher decor-
re de duas situações: primeiro a social,  onde se acredita que o 
homem é basicamente mais competente para exercer as funções 
profissionais e tem a função de manter a família,  duas afirmações 
arraigadas na sociedade brasileira,  que não possuem vinculação 
com a realidade; a segunda situação refere-se ao aspecto biológi-
co e visa a proibir práticas abusivas e discriminatórias, como o 
exame de sangue admissional para constatar a existência ou não 
da gravidez. 

Apesar de a Consti tuição Federal de 1988 adotar a isono-
mia entre os sexos, através destas três situações podemos obser-
var que a própria Lei Magna reconhece que existem desigualdades 
entre eles, advindas dos aspectos físico-psicológicos e culturais. 
Desta forma, com o objetivo de equilibrar as desigualdades exis-
tentes, a Carta Magna nos apresenta essas três situações, porém 
abre duas importantes brechas, quais sejam: primeiramente, de-
vemos buscar a igualdade entre os sexos, orientação formal extra-
ída literalmente do texto consti tucional; um segundo aspecto, po-
rém, não menos importante, é que onde houver impossibilidade de 
se equiparar os sexos, em razão das características próprias e das 
circunstâncias culturais,  devemos adotar mecanismos de nivela-
mento com o objetivo específico de se atingir a igualdade.  

Podemos observar que, apesar de não constarem literal-
mente do texto consti tucional, as ações afirmativas fazem parte 
do próprio contexto constitucional.  

 

3.3 Discriminação contra os Portadores de Deficiência 

 

Desde a mais remota Antigüidade as pessoas portadoras de 
deficiência são discriminadas.  



 

 

 

 

Aristóteles, ao tratar sobre a regulamentação dos casamen-
tos e dos nascimentos, se manifesta sobre o destino das crianças 
recém-nascidas, afirmando que aquelas que venham a nascer mu-
tiladas, faltando algum membro, deveriam ser proibidas de criar, 
sendo que a lei deveria determinar que fossem expostas.229 

Segundo a Lei das XII Tábuas, que possivelmente foi  uma 
“redução a escrito de costumes, sob a forma de fórmulas lapida-
res”230.  Apesar de sua existência ter sido contestada por alguns 
doutrinadores, já que o texto original  se perdeu, podemos recons-
truí-lo através de citações e comentários.231 Desta forma, foi pos-
sível localizar na Tabula IV, item 1 ,  a referência ao deficiente, 
onde determinava que aquela criança monstruosa deveria ser mor-
ta.232 

Estes são apenas alguns exemplos do tratamento jurídico 
que as pessoas portadoras de deficiência foram submetidas ao 
longo do tempo.  

Porém, com o advento da Segunda Guerra Mundial e gra-
ças às novas técnicas da medicina, foi possível que muitos jovens 
sobrevivessem, porém, carregando consigo várias formas de muti-
lação. E estas mutilações, que antes eram consideradas maldições 
ou punições, foram consideradas como atos de bravura e heroísmo 
por terem sido adquiridas lutando pela pátria.233 

Mas, o que hoje entendemos por deficiência ? 

No entender de Elida Séguin234,  o portador de deficiência é 
aquela pessoa que possui uma l imitação física e/ou mental , no 
campo real ou imaginário, que a desvie do modelo determinado 
pela sociedade em que ela se encontra inserida, de forma que ve-

                                                 
229 Aristóteles.  A polí t ica .  São Paulo:  Editora Martins Fontes,  2000, p. 
73. 
230 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direi to .  Lisboa:  Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1995, p. 87. 
231 Op. ci t . ,  p.  86. 
232 Op.  cit . ,  p.93/94. 
233 SANTORO, José Jayme S..  A discriminação e o fracasso das polít i-
cas públicas.  O Direito do deficiente.  Organização ROBERT, Cínthia.  
Rio de Janeiro:  Editora Lumen juris ,  1999, p.20.  
234 SÉGUIN, Elida.  Justiça é Diferente de Direito -  A vi t imização do 
portador de necessidades especiais .  O Direito do Deficiente. Org. 
Cinthia Robert .  Rio de Janeiro: Editora Lumen Yuris ,  1999,  MRS -  Sé-
rie Direitos Especiais ,  p.16.  



 

 

 

 

nha a dificultar a sua vida, tanto no âmbito social quanto no emo-
cional.  Essas dificuldades passam a ser elementos que impossibi-
litam a integração e o pleno exercício da cidadania. 

A ONU, através da Resolução 3447 de 9 de dezembro de 
1975, define o deficiente como "qualquer pessoa incapaz de asse-
gurar por si mesma, total  ou parcialmente, as necessidades de 
uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma de-
ficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou men-
tais".  235 

 A Convenção Interamericana para a eliminação de to-
das as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de 
deficiência, reafirmando que as pessoas portadoras de deficiên-
cia têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais 
que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não 
ser submetidas a discriminação com base na deficiência, emanam 
da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser huma-
no, em seu artigo primeiro estabelece a definição de deficiência, 
nos seguintes termos: 

 

“1. Deficiência 

O termo “deficiência” significa uma restrição física, men-
tal ou sensorial,  de natureza permanente ou transitória, que limi-
ta a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da 
vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e so-
cial.”·  

E apresenta como ressalva aquelas formas de diferencia-
ção ou preferência adotada pelos Estados com o objetivo de pro-
mover a integração social ou o desenvolvimento pessoal,  com a 
devida observação de que tais diferenciações não imponham limi-
tes ao direito à igualdade, bem como as pessoas não sejam obri-
gadas a aceitar tais preferências. 

Inserido neste conceito, Elgin Séguin236 elenca algumas 
categorias, tais como: 

                                                 
235 Op. ci t . ,  p.  17. 
236 Op. ci t . ,  p.  17/18.  



 

 

 

 

•  Os idosos, já que em decorrência da própria velhice há 
uma restrição natural de várias capacidades físicas, 
passando assim a serem inseridos no grupo de pessoas 
vulneráveis; 

•  Os deficientes jovens, principalmente em decorrência 
de acidentes de trânsito; 

•  Os obesos, já que a obesidade é considerada como do-
ença, pois pode acarretar limitações em várias ativida-
des, inclusive de locomoção; 

•  Os deficientes auditivos, por apresentar em dificulda-
des de comunicação e solidão; 

•  Os deficientes deambular,  que pode ser provisório ou 
permanente. A dificuldade de locomoção, mesmo com a 
util ização dos equipamentos necessários, algumas ve-
zes, é inviabilizada pelos projetos urbanísticos, que ra-
ramente consideram a existência desse segmento social ,  
apesar de existir  uma legislação que os ampara. 

Ângela Maria Moreira Martins237 classifica as formas de 
deficiência da seguinte forma: 

•  Deficiência ambulatória total:  nos casos em que a pes-
soa é obrigada a utilizar-se de cadeira de rodas, seja de 
forma permanente ou temporária; 

•  Deficiência ambulatória parcial:  enquadra-se nesta 
classificação aquelas pessoas que apresentam dificul-
dade ou insegurança para se movimentar,  utilizando ou 
não aparelhos ortopédicos ou próteses; 

•  Deficiência sensorial  visual,  total ou parcial:  caso es-
pecífico em que ocorre insegurança ou desorientação à 
pessoa; 

•  Deficiência sensorial  auditiva, total ou parcial:  apre-
senta também insegurança ou desorientação à pessoa. 

                                                 
237 MARTINS, Ângela Maria Moreira. O espaço arquitetônico e o defi-
ciente f ís ico:  um olhar especial na legislação atual .  O direito do defi-
ciente.  Rio de Janeiro:  Editora Lúmen Yuris ,  1999,  MRS – Série Direi-
tos Especiais ,  p.  56.  
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Apesar de a classificação apresentar uma importância do 
ponto de vista médico, no campo da discriminação é indiferente,  
pois qualquer que seja a forma da deficiência, são as dificuldades 
oriundas dela que geram a discriminação.  

No âmbito interno, desde o advento da Constituição Fede-
ral de 1988, já temos diversas leis e normas que visam a propiciar 
que os portadores de deficiência venham a exercer sua cidadania.  

No entanto, tanto na administração pública quanto na pri-
vada, a maioria dessas normas não estão sendo cumpridas, ou por 
descaso ou por desconhecimento. 

Com o intuito de facilitar a locomoção dos portadores de 
deficiência, a ABNT editou a Norma NBR 9050 (origem NB 833), 
que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de defi-
ciências a edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urba-
nos238.  Apesar de até então não possuir um caráter coercitivo, de-
veria estar sendo seguida para que o portador de deficiência possa 
atingir um mínimo de dignidade e cidadania. 

Seguindo esse posicionamento e a orientação no plano in-
ternacional,  foi sancionada pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, publicada no 
Diário Oficial da União em 20 de dezembro de 2000, que estabe-
lece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessi-
bilidade239 de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade re-
duzida240,  mediante a supressão de barreiras241 e de obstáculos nas 

                                                 
238 Associação Brasileira  de Normas Técnicas.  Acessibil idade de pes-
soas portadoras de deficiências a edif icações,  espaços, mobiliário e 
equipamentos  urbanos.  Rio de Janeiro: ABNT, 1994. (NBR 9050 -
origem NB 833.)  
239 Art .  2o  Para os fins desta Lei  são estabelecidas as seguintes  defini-
ções: 
I  – acessibi l idade:  possibil idade e condição de alcance para ut il ização,  
com segurança e autonomia, dos  espaços,  mobil iários e equipamentos  
urbanos,  das edificações, dos transportes  e dos s is temas e meios  de 
comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobil idade 
reduzida;  
240 Art .  2° ( . . . )  
III  – pessoa portadora de deficiência ou com mobil idade reduzida: a  
que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de 
relacionar-se com o meio e de uti l izá-lo;  
241 Art .  2° ( . . . )  



 

 

 

 

vias e espaços públicos, no mobiliário urbano242,  na construção e 
reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

O Decreto n° 3.298/99 – Estatuto das Pessoas com Defici-
ência, publicado no Diário Oficial da União em 21 de dezembro 
de 1999, vem regulamentar a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 
1989, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Considera a deficiência como 
sendo “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, f isiológica ou anatômica que gere incapacidade para 
o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal 
para o ser humano”.243 

Porém, a legislação específica é só o primeiro passo para 
que haja a integração da pessoa portadora de deficiência na soci-
edade brasileira,  pois,  relembrando os ensinamentos do latim, on-
de os romanos da antigüidade utilizavam como sendo sinônimas 
as expressões “viver” e “estar entre os homens” – inter homines 
esse  e  em contrapartida “morrer” e “deixar de estar entre os ho-
mens” – inter homines esse desinere .  Desta maneira, é preciso 
que haja a inclusão e a efetiva integração das pessoas portadoras 

                                                                                                                                               
II  – barreiras:  qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o  
acesso, a  l iberdade de movimento e a circulação com segurança das  
pessoas,  class ificadas em: 
a)  barreiras  arquitetônicas urbanís ticas:  as exis tentes nas vias  públicas 
e nos espaços de uso público;  
b) barreiras arquitetônicas na edificação:  as  existentes  no interior  dos 
edifícios públicos e  privados;  
c)  barreiras  arquitetônicas nos transportes :  as  existentes nos  meios de 
transportes;  
d) barreiras  nas comunicações:  qualquer entrave ou obstáculo que difi-
culte ou impossibi l i te a expressão ou o recebimento de mensagens por 
intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa;  
242 Art .  2° ( . . . )  
V – mobiliár io urbano: o conjunto de objetos exis tentes nas vias e es-
paços públicos ,  superpostos  ou adicionados aos elementos  da urbani-
zação ou da edificação,  de forma que sua modificação ou tras lado não 
provoque al terações substanciais nestes  elementos , tais como semáfo-
ros , postes de sinalização e similares,  cabines  telefônicas,  fontes  pú-
blicas,  l ixeiras,  toldos,  marquises,  quiosques e quaisquer outros de na-
tureza análoga;  
243 Decreto n° 3.298 de dezembro de 1999. Estatuto das Pessoas com 
Deficiência.  
ht tp:/ /www.entreamigos.com.br/ temas/direi tos /espedef.htm 



 

 

 

 

de deficiência aos processos inerentes à vida humana e à vida em 
sociedade.244 

Nos Estados Unidos da América, no início da década de 
70, surgiu um movimento liderado pelas pessoas portadoras de 
deficiência cujo objetivo era o de atingir uma autonomia própria 
desvinculada do poder estatal e da unidade familiar.  Esse movi-
mento passou a ser conhecido internacionalmente como Vida In-
dependente.  

Na década seguinte, surgiu outro movimento, também de 
âmbito internacional,  que teve por objetivo a luta pelos direitos 
das pessoas portadoras de deficiência. O ano de 1981 foi declara-
do o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. 

Esses dois movimentos foram o marco inicial para que 
surgisse uma conscientização da necessidade de implementação 
dos direitos dos portadores de deficiência, tendo como um dos 
mais recentes resultados a Lei 10.098/2000 e a Lei 
10.048/2000245.  

Porém, é preciso lembrar que até mesmo a idéia de acessi-
bilidade para todos, seja através das modificações arquitetônicas 
dos logradouros e outros projetos de forma que a cidade, com su-
as ruas, parques, praças e edifícios deva atender a todos e não a-
penas a uma parcela da população. Todo e qualquer cidadão, seja 
gestante, obeso, deficiente, idoso, criança, etc. , deve ter o direito 
de locomover-se em qualquer cidade, usufruindo dela, participan-
do e cooperando para o seu desenvolvimento. 

José Almeida Lopes Filho, arquiteto especialista em aces-
sibilidade, entende que não são as pessoas portadoras de defici-
ência, mas são as cidades, com suas edificações, transportes, etc. , 

                                                 
244 MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Inclusão e Integração ou 
chaves da vida humana. 
http:/ /www.entreamigos.com.br/ temas/educa/edu9.htm 
245 A Lei 10.048 de 08 de novembro de 2000 dá prioridade de atendi-
mento às pessoas portadoras de deficiência fís ica,  os idosos  com idade 
igual  ou superior a 65 anos,  as  lactantes e  as  pessoas  acompanhadas 
por cr ianças  de colo.  (art .  1º) .  



 

 

 

 

que foram projetadas com base em conceitos ultrapassados, sendo 
assim ineficientes para que o homem possa utilizá-las.246  

Esse entendimento, que para alguns pode parecer absurdo, 
é verdadeiro, pois somente agora estamos tendo preocupação e 
cuidado de adaptar e fabricar nossos utensílios de forma a serem 
eficazes e cômodos para o ser humano. Após a invenção da cadei-
ra, cuja origem histórica deve estar,  provavelmente,  em alguma 
pedra ou tronco de árvore, e a sua integração no cotidiano da hu-
manidade, é que se repensa a cadeira de forma  que ela, além de 
servir a seu propósito inicial ,  passa a ser adequada à utilização do 
ser humano, com a criação dos móveis ergométricos. Passamos 
por um momento inicial de criar, de fazer funcionar, e agora vi-
samos a adequar ao ser humano as facilidades que criamos. 

A Lei n° 8.213/91, regulada pelo Decreto n° 3.298/99, es-
tabelece que, nas empresas de 100 a 200 empregados, 2% (dois 
por cento) das vagas devem ser destinadas às pessoas portadoras 
de deficiência. Caso a empresa possua um número de empregados 
entre 201 a 500, este percentual sobe para 3% (três por cento). Se 
o número de empregados estiver contido entre 501 a 1000, o per-
centual é de 4% (quatro por cento),  sendo que o percentual passa 
a ser de 5% (cinco por cento) para aquelas empresas que ultrapas-
sem 1000 empregados. 

Para não cumprir esta determinação legal,  as empresas uti-
lizam os mais variados argumentos – sendo que todos eles acabam 
por deixar transparecer o grau de discriminação existente. Para 
exemplificar,  vejamos alguns dos argumentos utilizados por estas 
empresas: 

•  Se a empresa tem que contratar x% de pessoas portado-
ras de deficiência, por conseguinte teria que demitir 
x% de pessoas que trabalham normalmente na empresa 
e que não são portadoras de deficiência. Esse argumen-
to é falho, já que normalmente a contratação e demis-
são de funcionários são constantes no mercado de tra-
balho. Bastando, portanto, efetuar a contratação, tendo 
em vista a determinação legal. 

                                                 
246 LOPES Filho,  José Almeida. O direito de ir  e  vir  com independên-
cia. http: //www.entreamigos.com.br/temas/acessibi /dir irvir .htm 



 

 

 

 

•  Ausência de transporte e acesso adequado para atender 
aos portadores de deficiência. O transporte urbano, 
principalmente nas grandes cidades, é caótico, e nem 
por isso o empregador deixa de contratar alguém que 
terá que levantar às cinco horas para pegar dois ônibus 
e um trem para chegar na empresa às oito horas, pontu-
almente. Logo, o problema de transporte não atinge só 
a pessoa portadora de deficiência, pois se trata de um 
problema generalizado, sendo assim um argumento fa-
lacioso. 

•  Outro argumento seria que as empresas que optassem 
por não contratar pessoas deficientes pagariam uma ta-
xa – contribuição, para poderem discriminar à vonta-
de.247  

A idéia de que os portadores de deficiência venham a tra-
balhar, contribuindo para o seu próprio sustento e para o enrique-
cimento da sociedade, não é nova, nem original,  pois já Aristóte-
les entendia que era mais fácil ensinar um deficiente físico a de-
sempenhar uma tarefa considerada útil ,  do que ficar sustentando-
o como indigente.  

Encontra-se tramitando no Senado Federal um Projeto de 
Lei nº  2222 de 1999, da Câmara Federal que dispõe sobre o apoio 
às pessoas portadoras de deficiência em específico sobre a sua in-
serção no mercado de trabalho, acrescentando novos dispositivos 
à Lei 7853 de 24 de outubro de 1989.  

É preciso derrubar o preconceito existente com relação às 
pessoas portadoras de deficiência, permitindo que elas interajam 
e participem ativamente da sociedade. Pois, se algumas já nasce-
ram dessa forma, e não é possível reverter a situação, inúmeras 
outras adquiriram esta condição em razão do inesperado. E este 
evento pode ocorrer com qualquer cidadão. 

Em nossos tribunais já é possível vislumbrar o reconheci-
mento e aplicação do dispositivo constitucional contido no artigo 
37, VIII,  conforme a jurisprudência a seguir colacionada:  

                                                 
247 MAZZILLI, Hugo Nigro.  A pessoa portadora de deficiência e o 
mercado de trabalho. 
http:/ /www.entreamigos.com.br/ temas/direi tos /apessoa.htm 



 

 

 

 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FISICO. 
CONSTITUIÇÃO. ART. 37, INCISO VIII. REGULAMENTA-
ÇÃO. LEI N. 8112/90, ART. 5.,  PARAG. 2. 
I -  sendo o artigo 37, VIII,  da constituição federal,  norma de efi-
cácia contida, surgiu o artigo 5.,  parag. 2.,  do novel estatuto dos 
servidores públicos federais,  a toda evidencia, para regulamentar 
o citado dispositivo constitucional,  a fim de lhe proporcionar a 
plenitude eficacial. 
II  -  verifica-se, com toda a facilidade, que o dispositivo da lei  
ordinária definiu os contornos do comando constitucional,  asse-
gurando o direito aos portadores de deficiência de se inscreve-
rem em concurso publico, ditando que os cargos providos tenham 
atribuições compatíveis com a deficiência de que são portadores 
e, finalmente, estabelecendo um percentual Maximo de vagas a 
serem a eles reservadas. 
III -  dentro desses parâmetros, f ica o administrador com plena 
liberdade para regular o acesso dos deficientes aprovados no 
concurso para provimento de cargos públicos, não cabendo pre-
valecer, diante da garantia consti tucional, o alijamento do 
deficiente por não ter logrado classificação, muito menos por re-
cusar o decisum afrontado que não tenha a norma constitucional 
sido regulamentada pelo dispositivo da lei ordinária, tão-só, por 
considerar não ter ela definido critérios suficientes. 
IV  - recurso provido com a concessão da segurança, a fim de que 
seja oferecida a recorrente vaga, dentro do percentual que for fi-
xado para os deficientes,  obedecida, entre os deficientes  aprova-
dos, a ordem de classificação, se for o caso. (ROMS 3113/DF STJ 
- Relator Ministro Pedro Acioli  -  Sexta Turma - Publicado no Di-
ário de Justiça em 27/03/95, página 7195). 

 
 
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSES COLETIVOS OU 
DIFUSOS. AÇÃO CIVIL PUBLICA. 
Legitimidade ativa do Ministério Público. Indiscutibilidade da a-
firmação, mormente se proposta a ação em defesa de favoreci-
mento constitucional dirigido, dentre outras, as pessoas portado-
ras de deficiência. Lei  7.347/85, a que faz remissão a Lei 
7.853/89. (RESP 74235/RS – STJ – Min. Relator José Dantas – 5ª 
Turma – Decisão de 06/08/1996 - Publicado no Diário de Justiça  
em 26/08/1996 p. 29708). 
 
RMS - CONCURSO PÚBLICO - DEFICIENTE FISICO - 
RESERVA DE VAGAS - OBRIGATORIEDADE .  
Deve o administrador reservar percentual das vagas destinadas a 
concurso público, as pessoas portadoras de deficiência, nos limi-
tes estabelecidos em lei ,  regulando o acesso quanto a compatibi-
lidade das atribuições do cargo e as deficiências de que são por-
tadoras (CF/1988, Art.  37, III e Lei 8.112/1990, Art.  5.,  Par. 2.).  



 

 

 

 

- RECURSOS IMPROVIDOS. (ROMS 2480/DF – STJ – Min. Rela-
tor Cid Flaquer Scartezzini – 5ª Turma – Decisão de 05/08/1997 
– Publicado no Diário de Justiça em 15/09/1997 p. 44395). 
 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
DO DISTRITO FEDERAL: CONCURSO PÚBLICO PARA 
AGENTE DE EDUCAÇÃO; ESPECIALIDADE SERVIÇOS DE 
COZINHA. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍ-
SICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DEFICIÊNCIA COMPATÍVEL 
COM AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO: DIREITO DE 
PROSSEGUIMENTO NO CERTAME .   
I  -  A ordem jurídica volta-se preferencialmente à proteção dos 
interesses dos hipossuficientes, aí considerados os cidadãos que, 
por qualquer motivo, sejam objeto de discriminação ou portado-
res de qualquer deficiência. E, no caso dos deficientes físicos, tal 
proteção encontra-se, no que tange especialmente à tutela de seu 
direito de acesso a cargos e empregos públicos, consubstanciada 
no art.  37, inciso VIII,  da Constituição Federal: ‘a lei reservará 
percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas porta-
doras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão’. 
II – Se o edital  convocatório do concurso previu expressamente a 
possibilidade da participação de deficiente físico no certame, 
não pode a Administração reprová-lo sob o argumento de inapti-
dão física para o exercício do cargo, o que configuraria verda-
deira deslealdade para com o cidadão deficiente, que ingressa no 
concurso, com a garantia de sua participação, na forma da lei, e 
depois é surpreendido com a inabilitação exatamente por ser de-
ficiente físico, mormente quando a deficiência que possui não é 
incompatível  com as atividades que possa vir a desenvolver no 
desempenho da função para a qual se candidatou. 
III – O portador de deficiência física terá sempre uma limitação 
para qualquer trabalho que venha a realizar, mas o que determi-
na a lei é exatamente que cabe ao Poder Público propiciar-lhe 
condições para o exercício de tarefas que sejam compatíveis com 
sua capacidade, o que, no caso em tela, é perfeitamente possível.  
IV – Recurso conhecido e desprovido. (2000 01 5 004191-6 – 
TJDFT – 3ª Turma Cível – Relator Lécio Resende.) 
 



 

 

 

 

 
CONCLUSÃO 

 

 

Partindo do pressuposto de que todas as pessoas são úni-
cas, logo, a igualdade absoluta não existe,  nem na própria nature-
za dos seres humanos, tampouco na sociedade em que se inserem. 
As desigualdades são necessárias para que a sociedade possa so-
breviver e,  principalmente, para que o próprio homem sobreviva. 

Desta forma, a busca pela igualdade absoluta é utópica, 
sendo impossível de ser alcançada, haja vista  que é necessária a 
desigualdade para que se possa falar,  inclusive, na própria exis-
tência da espécie humana, já que é imprescindível para o seu pró-
prio desenvolvimento. 

Então, o que se almeja é a igualdade relativa, onde aque-
les que são iguais devem ser tratados de forma igual e aqueles 
que são desiguais devem ser tratados de forma desigual,  igualan-
do no que for possível e respeitando no que for desigual.  Desta 
forma, temos que tanto a desigualdade quanto a igualdade são 
ficções criadas através das normas e regras da sociedade. É preci-
so que o  ordenamento sócio-jurídico leve em consideração tanto 
as igualdades existentes entre os homens, ao estipular os direitos 
e impor os deveres, bem como, deve, também, estar atento às de-
sigualdades existentes. 

Logo, se num primeiro instante parece incongruente que 
seja necessário que se discrimine para que se possa atingir a i-
gualdade e com isso a cidadania, num segundo momento basta a-
nalisar a sociedade brasileira, com as suas diferenças sócio-
culturais e em especial os preconceitos nela existentes, para vis-
lumbrar que, para se atingir a tão sonhada igualdade e que o está-
gio em princípio da igualdade deixe de ser privilégio de uns pou-
cos, é necessário que se crie mecanismos que venham a resgatar 
as pessoas que se encontram excluídas. 

Apesar da igualdade estar sedimentada nos textos legais,  
precisa ser aplicada na realidade, pois a não-discriminação por si 
só não é suficiente. É preciso que venham a ser criadas possibili-



 

 

 

 

dades e instrumentos para gerar a igualdade fática, denominada 
por ações afirmativas ou discriminação positiva.248 

Diante da proposta do projeto de lei  em trâmite no Con-
gresso Nacional,  do posicionamento dos diversos movimentos li-
derados pelas minorias bem como das entidades voltadas para o 
bem-estar do cidadão, pode-se constatar o interesse da sociedade 
em se criar as políticas de ações positivas.  

Pela interpretação do princípio da igualdade, no âmbito 
dos direitos fundamentais,  as ações positivas encontram respaldo 
em nosso ordenamento jurídico, visando a nossa própria cidada-
nia defendida como um bem jurídico maior. Nossa Constituição 
Federal ao determinar quais os objetivos fundamentais da Repú-
blica Federativa do Brasil,  determinando a promoção do bem de 
todos e da redução das desigualdades sociais e ainda a igualdade 
de todos permite e determina que sejam criadas ações afirmativas 
que venham a transformar esses objetivos e princípios básicos 
constitucionais em realidade fática. 

Porém, a igualdade jurídica, que é uma igualdade relativa, 
apresenta como característica principal a igualdade de situação; e 
esta, por sua vez, pressupõe que haja igualdade de condições e 
circunstâncias. A legislação também deveria assegurar a igualda-
de de oportunidades, pois a igualdade jurídica visa à regulação 
das desigualdades sociais.249 

Para que haja realmente um direito à igualdade, é preciso 
combater a discriminação de forma urgente. Somente a luta contra 
a discriminação não é suficiente. É preciso combinar essa luta 
com políticas compensatórias que visem a acelerar a igualdade. 
Ou seja, para que possamos garantir  e assegurar a igualdade, não 
basta simplesmente dizer "não à discriminação", mas sim preciso 

                                                 
248 MELO, Mônica, O Princípio da Igualdade à Luz das Ações Afirma-
t ivas:  O Enforque da Discriminação Positiva .  Cadernos de Direito 
Constitucional e Ciência Polí t ica.  Insti tuto Brasi leiro de Direi to Cons-
t i tucional .  São Paulo: Revista dos  Tribunais ,  ano 6, nº  25,  out/dez,  
1998, p. 100. 
249 JACQUES, Paulino. Da igualdade perante a lei .  Rio de Janeiro: 
Revis ta Forense, 1957, p.235/237.  



 

 

 

 

criar estratégias para propiciar a inclusão dos grupos discrimina-
dos nos espaços sociais.250 

Tendo em vista o combate à discriminação e o favoreci-
mento da igualdade, temos como instrumento as ações afirmati-
vas, que são medidas especiais e temporárias que têm por objeti-
vo acelerar a igualdade naquelas si tuações em que a discrimina-
ção é um traço marcante. 

Como as ações afirmativas são uma forma de política 
compensatória,  que tem por objetivo específico transformar as 
condições resultantes de um passado social  e histórico discrimi-
natório, encontram-se revestidas de um caráter público que visa a 
atingir a democracia no sentido de assegurar a diversidade e a 
pluralidade social.  

Os fi lósofos da democracia – Locke a Rousseau e Tocque-
ville – já sabiam que ela não se contentava em criar uma igualda-
de abstrata de direitos. Mas, que para se atingir a democracia é 
preciso combater as desigualdades fáticas e, em especial,  de aces-
so às decisões públicas. Caso os princípios democráticos não fos-
sem utilizados como forma de se combater as desigualdades, não 
possuíam qualquer efeito, devendo ser, portanto, considerados hi-
pócritas.251 

É preciso conceder a todas as pessoas condições materiais 
para que seja possível a existência digna, onde as potencialidades 
individuais venham a florescer. Desta forma, é necessário que ha-
ja uma certa desigualdade para que a própria liberdade seja pre-
servada.252 

E, fazendo nosso o pensamento de Flávia Piovesan, enten-
demos que: 

“Ações afirmativas, igualdade e democracia compõem um 
trinômio indissociável,  em que as primeiras levam à igualdade 
que, por sua vez, assegura a democracia. Vale dizer, a democra-

                                                 
250 PIOVESAN, Flávia.  Temas de Direitos  Humanos .  São Paulo: Edito-
ra Max Limonad, 1998, p. 134. 
251 TOURAINE, Alain. O que é a democracia ? Petrópolis:  Editora Vo-
zes , 1996, p. 38. 
252 RAMOS, Elival da Silva. O direito à igualdade formal e real.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais  Nº  651, Janeiro de 1990,  p.  54.  



 

 

 

 

cia requer o exercício, em igualdade de condições, dos direitos 
fundamentais básicos, estando a busca democrática diretamente 
relacionada com a capacidade/possibilidade de representa-
ção/participação de grupos sociais vulneráveis nas instituições 
públicas e privadas. 

Se a igualdade não é um dado, mas um construto, uma in-
venção histórica (como dizia Hannah Arendt),  que possamos for-
mular alternativas reais que sejam capazes de transformar a pai-
sagem brasileira, convertendo a igualdade formal em igualdade 
real.”253 
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