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RESUMO 

 

O princípio constitucional da igualdade constitui um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito e é essencial para a democracia contemporânea e à 
participação de todos nos procedimentos discursivos de criação autônoma e legitima 
do Direito. Assim, a igualdade deve ser vista como uma igualdade formal/material ou 
deve ser condizente com o paradigma procedimentalista do Estado Democrático de 
Direito? É legítimo o uso das ações afirmativas como meio de se promover a 
inclusão dos negros nos procedimentos democráticos de criação legítima do Direito 
para possibilitar o exercício da autonomia política e da emancipação dos cidadãos 
de forma a se superar o nefasto mito da democracia racial no Brasil? A presente 
pesquisa pretende, com base na teoria discursiva do Direito de Jürgen Habermas, 
responder a estas indagações, de maneira a reconstruir o princípio da igualdade e a 
legitimar a adoção das políticas de ações afirmativas no paradigma do Estado 
Democrático de Direito, superando o mito da democracia racial que ainda se faz 
presente na realidade brasileira. Deste modo, é importante destacar a igualdade ao 
longo dos séculos como forma de se compreender um princípio que muito tem 
influenciado a organização social humana. Nesse aspecto há uma preocupação 
central para com a experiência dos Estados Unidos em relação à igualdade, as 
ações afirmativas e as questões raciais. Aqui é de se destacar a valiosa contribuição 
da Suprema Corte na interpretação e aplicação do Direito Constitucional, seja 
através de avanços e/ou retrocessos na construção de uma sociedade democrática. 
Quanto ao Brasil, vê-se que a Lei Áurea em 1888 não provocou fortes mudanças na 
estrutura social do país, pois não possibilitou uma inclusão e uma igualdade efetiva 
aos negros. Ainda hoje, em pleno século XXI, há uma enorme diferença entre ser 
negro e ser branco na sociedade brasileira. Estas desigualdades são ocultadas pelo 
mito da democracia racial que se constitui numa grande barreira para a inclusão dos 
negros e para a realização de políticas como as ações afirmativas. Mas, no 
paradigma do Estado Democrático de Direito a igualdade procedimental e o uso das 
ações afirmativas promovem a superação destes obstáculos, porque possibilitam a 
participação e a inclusão de todos nos procedimentos democráticos de formação 
discursiva e legítima do Direito. Por conseguinte, o cidadão deixa de ser apenas um 
mero destinatário das normas estatais para se tornar autor e um participante ativo da 
criação do Direito que vai reger sua vida. E as ações afirmativas são fundamentais, 
pois buscam incluir os negros, possibilitando-lhes o exercício da autonomia em 
igualdade com todos os atores sociais, nos mais diversos setores da sociedade e do 
Estado, em especial, nas universidades públicas brasileiras, uma vez que a 
educação ocupa uma importante função na emancipação e na autodeterminação 
dos cidadãos para o exercício da autonomia e da livre manifestação da opinião e da 
vontade numa sociedade democrática e participativa. 
 
 
Palavras-chave: Ações Afirmativas; Casa-Grande & Senzala; Discriminação Racial; 
Igualdade; Negros; Teoria Discursiva; Racismo. 
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ABSTRACT 

 

The constitutional principle of equality is one of the pillars of the Democratic State of 
Law and it is essential for the contemporary democracy and everybody’s participation 
in the discursive procedures of autonomous and legitimate creation of Law. In this 
way, should equality be viewed as a formal/material equality or should it be 
consistent with the proceduralist paradigm of the Democratic State of Law? Is lawful 
the use of affirmative action as a mean to promote inclusion of blacks in the 
democratic procedures for the creation of legitimate law to permit the exercise of 
political autonomy and empowerment of citizens, in order to overcome the damaging 
racial democracy myth in Brazil? This research aims, based on the Jürgen 
Habermas’ discourse theory of Law, at answering these questions in order to rebuild 
the principle of equality and legitimize the adoption of affirmative actions policies in 
the Democratic State of Law paradigm, overcoming the myth of racial democracy still 
present in the Brazilian reality. Thus, it is important to emphasize the equality over 
the centuries as a way to understand a principle that has influenced the human social 
organization. In this respect there is a central concern with the United States 
experience in relation to equality, affirmative action and racial issues. Here it is 
important to highlight the Supreme Court valuable contribution in interpretation and 
application of Constitutional Law, either through advances and/or setbacks in building 
a democratic society. In respect to Brazil, the Golden Act in 1888 did not cause 
drastic changes in the social structure of the country, because it did not allow 
inclusion and effective equality for blacks. Even today, in the twenty-first century, 
there is a huge difference between being black and being white in Brazilian society. 
These inequalities are hidden by the racial democracy myth which is a major barrier 
to the inclusion of blacks and to the achievement of policies such as affirmative 
actions. But in the Democratic State of Law paradigm, the procedural equality and 
the use of affirmative action promote the overcoming of these obstacles as they 
enable the participation and inclusion of all people in the democratic procedures of 
discourse creating and legitimating the Law. Consequently, the citizen is not anymore 
considered a mere recipient of the state standards and becomes author and an 
active participant in creating the Law that will govern his/her life. And the affirmative 
actions are fundamental because they seek to include blacks by providing them with 
the equality exercise of autonomy with all social actors, in the most diverse sectors of 
society and the State, particularly in Brazilian public universities once education 
occupies an important role in the emancipation and self-determination of the citizens 
for the exercise of autonomy and freedom of opinion and expression of the will in a 
democratic and participative society. 
 
 
Keywords: Affirmative Action; Casa-Grande & Senzala; Racial Discrimination; 
Equality; Negros; Discursive Theory; Racism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O princípio constitucional da igualdade constitui um dos pilares do Estado 

Democrático de Direito e é essencial para a democracia contemporânea. A 

igualdade entre os cidadãos é um fator de extrema importância e necessária à 

participação democrática de todos nos procedimentos discursivos de criação 

autônoma e legítima do Direito. 

Desse modo, a igualdade deve ser vista tão-somente como uma igualdade 

formal/material ou deve ser condizente com o paradigma procedimentalista do 

Estado Democrático de Direito? É legítimo o uso das ações afirmativas como meio 

de se promover a inclusão dos negros nos procedimentos democráticos de criação 

legítima do Direito para possibilitar o exercício da autonomia política e da 

emancipação dos cidadãos de forma a se superar o nefasto mito da democracia 

racial no Brasil? 

A presente pesquisa pretende, com base na teoria discursiva do Direito, 

responder a estas indagações, de modo a reconstruir o princípio da igualdade e a 

legitimar a adoção das políticas de ações afirmativas no paradigma do Estado 

Democrático de Direito, rompendo com o mito da democracia racial. 

Assim, no segundo capítulo, procura-se contextualizar e discorrer sobre o 

princípio da igualdade nos diferentes precedentes do constitucionalismo, desde a 

Grécia Antiga, passando pelos paradigmas do Estado Liberal e Social, até os dias 

de hoje, com o paradigma do Estado Democrático de Direito e com a igualdade 

procedimental, como forma de se buscar uma compreensão global de um princípio 

que muito tem influenciado o homem em toda a sua história. 

No terceiro capítulo, há uma preocupação central com a formação dos 

Estados Unidos da América, seu processo de independência e a 

constitucionalização da igualdade por meio da Décima Quarta Emenda à 

Constituição de 1787. Essa análise é importante para a compreensão da escravidão 

como um fator da divisão de interesses na Federação e do processo histórico de 

exclusão dos negros nos Estados Unidos. Nesse aspecto, a abordagem do caso 

Scott v. Sandford 60 U.S. 393 (1856) é indispensável, pois ele foi decisivo para a 

eclosão da Guerra de Secessão. 
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No quarto capítulo, a igualdade entre brancos é enfatizada no trabalho 

hermenêutico-interpretativo da Suprema Corte dos Estados Unidos. A análise dos 

casos Cumming v. Board of Education of Richmond County, 175 U.S. 528 (1899); 

Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908); Sipuel v. Board of Regents of 

University of Oklahoma, 332 U.S. 631 (1948); Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950) 

e McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950) é determinante para se 

entender a evolução do conceito de igualdade entre brancos e negros na Suprema 

Corte e para a nova configuração que este princípio adquiriu nos anos de 1950 com 

o fim da segregação racial nos estabelecimentos educacionais. 

Uma das discussões mais importantes deste trabalho se dá no quinto capítulo 

com o estudo das ações afirmativas nos Estados Unidos. Procura-se ainda salientar 

a Corte de Warren como um dos períodos mais significativos da história do Direito 

Constitucional e da própria Suprema Corte estadunidense, pelas mudanças 

profundas que aconteceram na realidade social em prol da igualdade entre brancos 

e negros. E o que dizer da famosa decisão no caso Brown v. Board of Education of 

Topeka, 347 U.S. 483 (1954), a de maior destaque no período de Earl Warren? 

A partir do caso Brown, diversas decisões procuraram garantir a igualdade 

entre brancos e negros nos Estados Unidos. As transformações aconteceram não só 

na educação, mas em outras áreas da vida. Aqui se destaca a contribuição da 

prática judiciária da Suprema Corte, principalmente através do ativismo judicial das 

Cortes de Warren e Burguer em prol da dessegregação racial. 

Todavia, o fim da doutrina “separados mas iguais” foi incapaz de alterar 

expressivamente a realidade social. As ações afirmativas foram a solução 

encontrada para a necessária inclusão dos negros, pois somente “proibir a 

discriminação não era bastante para se ter a efetividade do princípio da igualdade 

jurídica.” (ROCHA, 1996, p.86). 

O uso das ações afirmativas nos Estados Unidos permitiu aos negros 

começarem a visualizar possibilidades participativas, de forma a superar os males 

da discriminação e do racismo. Entretanto, as alterações de ordem política no 

começo dos anos de 1980, com a chegada dos conservadores ao poder, causaram 

mudanças na interpretação e na aplicação do Direito Constitucional, e, em especial, 

no princípio da igualdade e nas ações afirmativas. 

Avanços e retrocessos quanto à constitucionalidade das ações afirmativas 

têm marcado a atuação da Suprema Corte no final do século XX e no começo do 
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século XXI, num processo de aprendizagem na identificação e configuração do 

sujeito constitucional. 

O sexto capítulo deste trabalho pretende demonstrar a problemática racial na 

realidade brasileira, e as conseqüências sociais da escravidão e da abolição na 

realização de um Estado Democrático de Direito. 

Na primeira parte analisa-se a colonização e a história do negro no Brasil, 

com ênfase especial a alguns aspectos do modelo colonial brasileiro e na forma 

violenta e opressiva do sistema escravista então existente. Na segunda parte são 

apresentadas as terríveis conseqüências da exclusão social após a Abolição em 

1888, as quais foram ainda maiores quando conjugadas com o racismo e com as 

teorias pseudo-científicas que proclamavam a superioridade dos brancos frente aos 

negros. A terceira parte é dedicada à análise de dados da realidade do negro na 

sociedade brasileira como forma de se demonstrar, na prática, as enormes 

desigualdades e disparidades existentes entre ser branco e ser negro no Brasil. Já o 

último tópico, um dos pontos centrais deste trabalho, é dedicado ao estudo de 

“Casa-Grande & Senzala” e a afirmação do mito da democracia racial como 

elemento formador e estruturante da nação brasileira, mito ainda presente no 

imaginário coletivo nacional e que é expresso na obra de Freyre (2002).1 

No sétimo capítulo há um enfoque para as ações afirmativas no Brasil e para 

alguns acontecimentos importantes no cenário nacional e internacional que 

propiciaram a propagação do debate em torno do racismo, da discriminação racial e 

das políticas de ações afirmativas como mecanismo de inclusão dos negros. A 

análise das ações afirmativas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

e a atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) em questões 

raciais tornam-se imprescindíveis para a compreensão e o reconhecimento das 

desigualdades entre brancos e negros no Brasil. 

Posteriormente, procede-se à verificação da participação do Poder Legislativo 

Federal no que diz respeito às ações afirmativas e à inclusão social dos negros. O 

foco aqui são os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional e que 

buscam a construção de uma nova realidade entre brancos e negros. O mesmo 

                                                 
1 “A idéia de que o Brasil era uma sociedade sem ‘linha de cor’, ou seja, uma sociedade sem barreiras 
legais que impedissem a ascensão social de pessoas de cor a cargos oficiais ou a posições de 
riqueza ou prestígio, era já uma idéia bastante difundida no mundo, principalmente nos Estados 
Unidos e na Europa, bem antes do nascimento da sociologia. Tal idéia, no Brasil moderno, deu lugar 
à construção mítica de uma sociedade sem preconceitos e discriminações raciais.” (GUIMARÃES, 
2002, p.139). 
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também acontece com a participação do Poder Executivo Federal, com as políticas 

já implementadas, seja no âmbito interno do Poder, seja através de projetos e 

programas em andamento. 

Destacam-se na segunda parte desse capítulo algumas considerações sobre 

o plano de metas da Universidade de Brasília (UnB), a Lei Estadual 15.259/2004 e 

as ações afirmativas na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e na 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) no Estado de Minas Gerais e, 

também, diversas outras ações afirmativas em universidades públicas federais e 

estaduais pelo Brasil, além da participação da sociedade civil em prol da inclusão 

dos negros. 

Por fim, o oitavo e último capítulo é dedicado ao estudo da teoria discursiva 

do Direito e da legitimidade às ações afirmativas no Brasil por meio de uma 

construção procedimental do princípio da igualdade no Estado Democrático de 

Direito. Primeiramente, serão observadas as contribuições do marxismo e do 

neoliberalismo na análise do problema racial brasileiro para depois se considerarem 

as teorias compensatórias e distributivas que buscam legitimar e demonstrar a 

necessidade das ações afirmativas em realidades que convivem com a 

discriminação e o racismo. 

Na terceira parte desse último capítulo, busca-se reconstruir o princípio da 

igualdade no Estado Democrático de Direito, de forma a garantir a legitimidade e a 

necessidade das ações afirmativas neste novo paradigma de Estado. 

Feitas essas breves considerações e buscando responder aos 

questionamentos levantados, inicia-se então a exposição do presente trabalho a 

partir do princípio da igualdade ao longo dos séculos. 
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2 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE AO LONGO DOS SÉCULOS 
 

 

2.1 A igualdade na Grécia Antiga 
 

 

A igualdade é um dos temas mais controvertidos no Direito. Ao longo da 

história, diferentes formas de sociedade e de Estado foram organizadas em função 

desse princípio e diversas foram as concepções de igualdade nas mais diferentes 

sociedades humanas.  

A igualdade é fruto de uma constante evolução que possibilita o alargamento 

de seu conteúdo e a criação de distintos conceitos do que ela vem a ser. O sentido 

de igualdade pode variar, da mesma forma que o seu correspondente, a 

desigualdade. Esses dois conceitos sempre foram preocupações do ser humano, 

pois ser igual ou ser diferente, ainda hoje, atormenta e divide a humanidade. 

Nos primórdios da civilização, em especial na Antiguidade Clássica, a 

igualdade entre os homens esteve no centro das discussões. Pode-se perceber que, 

sob um ponto de vista moderno, na Grécia Antiga não existia uma real igualdade 

entre todos. Em Atenas, principal centro político da época, somente aqueles 

considerados cidadãos poderiam participar da vida política na polis, ou seja, apenas 

os homens atenienses livres e maiores de 20 anos possuíam a cidadania ativa, 

podendo administrar a coisa pública e ser membro das assembléias. Estavam 

excluídos os estrangeiros, os escravos, as mulheres e as crianças. 

O mais importante para os gregos antigos era a política e a vida social em 

torno da polis. O que importava para o ateniense era a vida em comunidade e a 

concepção coletiva era o que prevalecia na democracia antiga, uma vez que o 

público superava o privado. O homem só existia e só era livre de forma plena como 

cidadão se pertencesse a uma comunidade política e se exercesse diretamente o 

poder político nas decisões que eram tomadas.2 

A obra do filósofo Platão (2004) foi de grande importância para a filosofia e 

para o Direito. Uma de suas preocupações fundamentais ocorreu em torno do 

mundo supra sensível e das idéias que o compõem. O eterno e o imutável são 

                                                 
2 “O ideal comum impunha-se a todos, e o indivíduo era visto sobretudo como parte do órgão coletivo, 
do corpo social.” (VILANI, 2000, p.20). 
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características do mundo inteligível, já que o sensível nada mais é do que uma cópia 

imperfeita do primeiro. 

 

As Idéias de que falava Platão não são, portanto, simples conceitos ou 
representações puramente mentais (só muito mais tarde o termo assumiria 
esse significado), mas são “entidades”, “substâncias”. As Idéias, em suma, 
não são simples pensamentos, mas aquilo que o pensamento pensa 
quando liberto do sensível: constituem o “verdadeiro ser”, “o ser por 
excelência”. (REALE; ANTISERI, 2003a, p.140). 

 

Platão (2004) estabeleceu, em sua clássica obra “A República”, a constituição 

de um Estado Ideal. O Estado nascia exatamente na interdependência do ser 

humano, “uma cidade tem a sua origem, segundo creio, no fato de cada um de nós 

não ser auto-suficiente, mas sim necessitado de muita coisa.” (PLATÃO, 2004, p.55-

56). 

Platão (2004) ainda mostrou a necessidade de diferentes profissões no 

Estado Ideal, guardiões, guerreiros, camponeses, artesãos, comerciantes e os 

governantes, os filósofos. “Com efeito, cada homem não nasce em tudo semelhante 

aos outros, mas com diferenças naturais e apto a fazer trabalhos diferentes.” 

(REALE, 2002, p.245). 

 

Cada um deve fazer somente aquilo que por natureza e, portanto, por lei, é 
chamado a fazer. Quando cada cidadão e cada classe atende às próprias 
funções do melhor modo, então a vida do Estado se desenrola de maneira 
perfeita e temos exatamente o Estado justo. (REALE, 2002, p.248). 

 

A igualdade em Platão (2004) assumiu contornos surpreendentes para a 

época, embora ainda a escravidão fosse uma realidade em seus escritos. Para ele, 

homens e mulheres eram iguais e deviam inclusive receber a mesma educação do 

Estado. Nas “Leis”, ele afirmou uma igualdade proporcional, a justa medida. 

 

Os servos e senhores nunca serão amigos e nem mesmo homens de pouca 
valia e homens de valor se a lei lhes conferir as mesmas honras; com efeito, 
a igualdade entre desiguais torna-se desigualdade se falta a medida justa; e 
é justamente em razão da igualdade e da desigualdade que as sedições 
tornam-se freqüentes nos Estados. Realmente o antigo provérbio de que a 
igualdade produz amizade, sendo verdadeiro, diz algo muito justo e que 
corresponde à boa ordem; no entanto, como não está bem claro qual seja a 
igualdade capaz de produzir tal efeito, isso nos embaraça bastante. Há, com 
efeito, duas espécies de igualdade que levam o mesmo nome, mas que, de 
fato, em numerosos casos, são quase opostas: uma consiste na igualdade 
da medida, de peso e de número e qualquer Estado ou qualquer legislador 
pode introduzi-la na distribuição das honras, bastando utilizar a sorte; mas 
há outra que é a verdadeira e perfeita igualdade e que não é facilmente 
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conhecida por qualquer um. Ela é o julgamento de Zeus e, de ordinário, dela 
bem pouco se encontra entre os homens, mas esse pouco que dela se 
encontra, seja na administração pública, seja entre os particulares, produz 
toda espécie de bem. Com efeito, ela concebe mais ao maior, menos ao 
menor, dando a um e a outro em medida correspondente à sua natureza; e, 
assim confere honras sempre maiores aos que possuem maior virtude, mas 
aos que, quanto à virtude e à educação, se encontram no caso oposto, 
concede proporcionalmente o que a eles pode caber. (PLATÃO apud 
REALE, 2002, p.283-284). 

 

Por outro lado, a igualdade na polis foi muito bem retratada por Aristóteles 

(2003) em duas formas, a igualdade geométrica e a igualdade aritmética. Mas, antes 

de se analisar estas formas de igualdade, é importante se refletir sobre a idéia de 

justiça que permeou o pensamento aristotélico, pois é através desta que se 

constituiu o entendimento da concepção de igualdade para os atenienses. Da 

mesma forma que em Platão (2004), Aristóteles (2003) também admitia a existência 

da escravidão na sociedade ateniense. 

Segundo Aristóteles (2003, p.103) “a justiça é aquela disposição de caráter 

que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e 

a desejar o que é justo.” A justiça era a maior das virtudes e podia ser dividida em 

duas modalidades: a justiça distributiva e a corretiva. Para a primeira, agir com 

justiça era dar a cada um segundo o seu valor, o seu mérito. Esta também era uma 

forma de se manter uma sociedade totalmente hierarquizada. Já “a justiça corretiva 

será o meio-termo entre perda e ganho” (ARISTÓTELES, 2003, p.111), um fator 

intermediário, equânime. 

Da justiça distributiva é que se depreende a igualdade geométrica que, 

conforme Galuppo (2002, p.48), “seria, da ótica moderna, um critério de exclusão 

social”, pois confere diferentes valores e direitos às pessoas, tratando-as de maneira 

diversificada. Isso foi essencial para a existência da polis grega. Neste tipo de 

igualdade os homens se distinguem, proporcionalmente, uns dos outros pelo valor 

de cada um. 

A igualdade aritmética era aquela que advinha da justiça corretiva e era a 

menos importante em Atenas, mas, mesmo assim, ela existia dentro da igualdade 

geométrica, ou seja, ela formava a igualdade entre os diferentes na polis. Entre os 

cidadãos atenienses havia um tratamento igualitário, o que não se percebe entre 

estes e os outros grupos. “Para o ateniense, o homem só podia exercer a política em 

liberdade e só podia ser livre entre seus pares.” (VILANI, 2000, p.19). 
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Isso tudo faz que a Antiguidade e a Idade Média, por influência de 
Aristóteles, tomem a palavra “igualdade”, primariamente, como igualdade 
geométrica (se bem que sem excluir, dentro da igualdade geométrica, uma 
igualdade aritmética, pois entre os integrantes do demos em especial entre 
os aristoi, ou seja, os melhores, é possível concebê-la, assim como entre os 
escravos também é possível concebermos uma igualdade aritmética). 
Então, a polis é concebida como a harmonia de desiguais. (GALUPPO, 
2002, p.48). 

 

Esta última forma, a igualdade aritmética, será a preponderante e a 

determinante para os ideais de igualdade que influenciaram as revoluções 

burguesas dos séculos XVII e XVIII e a Décima Quarta Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos em 1868. 

 

 

2.2 A igualdade em Roma 
 

 

A importância da civilização romana para o Direito é surpreendente. Ela 

constitui um dos alicerces do sistema jurídico ocidental, haja vista que diversos 

institutos jurídicos foram criados pelos romanos, os quais até hoje influenciam 

enormemente nossas vidas. Com relação ao conceito de igualdade, não se percebe 

profundas diferenças entre Roma e a Grécia Antiga, pois também não havia uma 

efetiva igualdade entre os romanos. 

A base da sociedade era familiar, sendo a família uma entidade política na 

qual o poder era exercido unicamente e de modo incontestável e supremo pelo pater 

familias, poder este inclusive de vida e morte. 

A desigualdade e a escravidão eram um dos fundamentos da Roma Antiga. 

Os direitos existentes na sociedade eram distribuídos de forma diferenciada entre 

patrícios e plebeus. 

Os patrícios formavam a elite da época, possuíam o poder político, e 

detinham mais direitos e privilégios do que os plebeus que estavam excluídos de 

muitos destes e se encontravam em posição inferior, não participando da vida 

política romana. Mas, ao longo da história, a situação foi se alterando e os direitos 

foram estendidos a outros substratos sociais, inclusive aos povos dominados, não 

permanecendo unicamente para as elites dominantes.  

Durante o reinado de Sérvio Túlio (578 a.C a 534 a.C.) a estrutura social 

romana foi alvo de reformas que beneficiaram os plebeus com mais direitos. 
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Sérvio Túlio luta por incorporar a plebe à cidade. Para isso, ordena o 
primeiro recenseamento de que se tem notícia na história. Deixando de lado 
as origens, toma a riqueza de cada um como base para a distinção entre as 
pessoas. Desse modo, formam a classis todos os que têm meios para pagar 
impostos e que, agora, têm o direito de prestar o serviço militar, honra 
máxima para o povo romano. Em compensação, ao dever de pagar 
impostos, adquirem ainda o direito de praticar o comércio. É uma reforma 
militar e financeira. No entanto, a reforma tem conseqüências de ordem 
política. Participam agora os plebeus da feitura das leis, em novas 
assembléias, reunidas no Campo de Marte, as centúrias. Votam os plebeus 
contribuintes nos comícios centuriatos. (CRETELLA JÚNIOR, 2000, p.27). 

 

Por volta do ano de 493 a.C., na Roma republicana, os plebeus conquistaram 

o direito político à participação no Senado através da criação do tribuno da plebe 

que era o representante do povo junto ao Senado. 

A Lei das XII Tábuas representou uma importante conquista, pois ampliou e 

garantiu direitos. Nela já se encontra na tábua nona, do Direito Público, uma 

afirmação de igualdade: “1. Que não se estabeleçam privilégios em leis (Ou: que não 

se façam leis contra indivíduos).” (LIMA, 1983, p.51). 

Mas os patrícios romanos, e até mesmo os plebeus, possuíam mais direitos 

do que qualquer um que não fosse cidadão, os estrangeiros e os povos dominados. 

Todavia, esta situação desigual sofreria mudanças no ano de 212 com o Edito de 

Caracala que teve um caráter universalizante ao conceder a cidadania a todos os 

habitantes do Império Romano, afirmando a igualdade e a liberdade entre os povos 

dominantes e dominados. 

 

Um trecho de Ulpiano se refere ao edito, nos termos seguintes: Pela 
constituição do imperador Antonino todos os que se acham no orbe romano 
se tornaram cidadãos romanos (“In orbe romano omnes qui sunt ex 
constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt”. Digesto, I, 5, 20, 
17). (CRETELLA JÚNIOR, 2000, p.76). 

 

O Cristianismo também exerceu forte inspiração na busca da igualdade entre 

os romanos. A doutrina Cristã consagra a igualdade de todos os homens perante 

Deus, não havendo qualquer diferença entre as pessoas. Esse entendimento é o 

que se depreende do livro de I Coríntios: “Pois todos nós fomos batizados em um 

Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e 

todos temos bebido de um Espírito.” (12, 13). E também na Epístola de Paulo aos 

Romanos: “Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas.” (2, 11). 
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O Edito de Milão, do ano de 313, ao proclamar a liberdade de culto no Império 

Romano, estabeleceu a igualdade ao acabar com as diferenças existentes entre o 

Cristianismo e as outras religiões. 

 

 

2.3 A Idade Média 
 

 

A Idade Média constituiu, com toda certeza, um daqueles momentos mais 

controvertidos da história da humanidade. Foi uma fase de grande instabilidade 

política e social, além de ser marcada pela existência de uma pluralidade de ordens 

normativas. Seu marco inicial foi o fim do Império Romano do Ocidente no ano de 

476, após a invasão de diversos povos bárbaros, como os visigodos, os vândalos, os 

burgúndios, os suevos, os saxões, ao ostrogodos e os hunos, o que coincide 

também com o próprio início de desenvolvimento do feudalismo. 

A desigualdade, a imobilidade social e os laços de servidão e vassalagem 

foram marcas essenciais da sociedade estamental feudal que era rigorosamente 

dividida entre nobres, clérigos e servos. 

A sociedade medieval, como na Grécia Antiga, valorizava o coletivo em vez 

de se focar no sujeito, tendo a igualdade geométrica como concepção dominante no 

período, uma vez que diferentes valores eram concebidos às pessoas pertencentes 

a cada um dos estamentos. Conforme Vilani (2000, p.20) 

 

enquanto para os modernos o ser humano particular, com seus interesses e 
suas necessidades, tornou-se o valor supremo na constituição das 
instituições sociais, para os antigos, o ideal comum impunha-se a todos, e o 
indivíduo era visto sobretudo como parte do órgão coletivo, do corpo social. 
Nesta perspectiva, a virtude cívica significava subordinação dos interesses 
pessoais aos ideais coletivos. 

 

O Cristianismo foi um fator de mudanças, principalmente diante da profunda 

valorização do homem que era visto, naquele momento, como fruto da mais sublime 

criação de Deus na Terra. “Com o advento do cristianismo, houve uma tendência 

para se conceber a humanidade como a totalidade dos seres humanos” (GALUPPO, 

2002, p.53), com a inclusão de todos no Reino de Deus. Para Galuppo (2002, p.55) 
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a igualdade aritmética começa a ganhar importância no pensamento jurídico 
e político ocidental e, apesar de a sociedade continuar a se organizar de 
forma estamental [...], essa noção de igualdade, que já prenunciava, pela 
escatologia cristã, a mudança na concepção da organização social que 
ocorreria na sociedade durante a Modernidade, provocará alterações na 
cosmovisão no final da Idade Média. 

 

Entretanto, na prática, os princípios cristãos não chegaram a ser realmente 

concretizados no mundo físico, pois as desigualdades, as injustiças e uma enorme 

repressão por parte da nobreza e do clero sobre os servos foram marcas 

constitutivas da ordem social feudal. 

 

Essa igualdade universal dos filhos de Deus só valia, efetivamente, no plano 
sobrenatural, pois o cristianismo continuou admitindo, durante muitos 
séculos, a legitimidade da escravidão, a inferioridade natural da mulher em 
relação ao homem, bem como a dos povos americanos, africanos e 
asiáticos colonizados, em relação aos colonizadores europeus. 
(COMPARATO, 2003, p.18). 

 

Neste período, a Igreja Católica se consolidou como a instituição mais 

poderosa de toda a Idade Média, exercendo uma forte influência na vida social dos 

diversos feudos existentes. Essa importância da Igreja e o aumento do poder político 

centralizado levaram ao aparecimento de grandes pensadores e filósofos cristãos. 

Agostinho de Hipona (354-430), representante máximo da Patrística, 

amparado na doutrina da graça do apóstolo Paulo, cristianizou o pensamento de 

Platão (2004), trazendo para o Cristianismo os dualismos entre corpo e alma, entre a 

Cidade terrena e a Cidade de Deus, além da preocupação com o transcendente. “O 

pensamento do bispo de Hipona é marcado por uma perspectiva escatológica, 

holística, hierárquica e fortemente dualista.” (VILANI, 2000, p.31). 

A Cidade de Deus foi a tradução cristã do mundo ideal, do Estado Ideal 

platônico, sendo formada por todos aqueles que amam, adoram e vivem para Deus, 

buscando-o com todas as suas forças. Coube a Agostinho a conciliação entre fé e 

razão, com a fé desempenhando o papel de guia pela salvação no juízo final. 

A valorização do ser humano é um dado importante em Agostinho. O homem 

era um ser criado à imagem e semelhança de Deus, tendo um valor especial por 

isso. 

A liberdade é uma característica da filosofia e teologia agostiniana, marcada 

pelo livre arbítrio do ser humano na escolha pela vida eterna na Cidade de Deus ou 

pela condenação no juízo final. 
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O objetivo da vida em sociedade é a realização da paz e a ordem é o meio 
de alcançá-la. O ordenamento pressupõe a definição do lugar e da função 
de cada coisa. Cada homem, assim como cada instituição, deve ocupar o 
lugar que lhe é destinado, de acordo com a vontade divina. (VILANI, 2000, 
p.34). 

 

Tomás de Aquino (1224-1274) é o mais importante padre da Escolástica, 

sendo ainda considerado como aquele que cristianizou a filosofia aristotélica. Ele 

“surgiu exatamente nesse contexto de contestação ao poder do Papado e da 

autoridade do Direito Canônico.” (CRUZ, 2004, p.47). Esse contexto foi 

caracterizado por movimentos de precursores da Reforma como John Wyclif e Jan 

Hus, num momento de revolta contra os abusos de poder da Igreja e da Inquisição 

que ceifava vidas a todo o momento. 

Ele conciliou fé e razão, afirmando que as duas não se contrapunham, mas 

seriam complementares. “Ao contrário de Santo Agostinho, que hierarquizava a alma 

e o corpo, Tomás de Aquino sustentava, apoiado em Aristóteles, a tese de sua 

unidade sendo a alma a inteligência.” (CRUZ, 2004, p.48). 

No Direito, o Doctor Angelicus estabeleceu uma hierarquia entre diferentes 

ordens normativas. A lex aeterna era responsável pela ordem do universo e 

espelhava a mais pura razão de Deus. A lei natural era a parte conhecida, para o 

homem, da lei eterna, pois o ser humano não tería acesso direto à razão divina. Para 

Reale e Antiseri (2003b, p.227) a essência dessa espécie legal era assim reduzida: 

“deve-se fazer o bem e evitar o mal, e o bem é aquilo que tende à conservação e o 

mal à destruição de si.” A lei humana era a ordem normativa criada pelo próprio ser 

humano. E por último a lei divina que era a lei revelada por Deus aos homens. 

A hierarquia das leis se espelhava necessariamente na sociedade, a qual era 

desigual segundo os desígnios de Deus. O homem era portador do livre arbítrio e 

devia se dirigir a um fim, Deus e sua verdade, o bem supremo. O conceito de 

homem para o Doctor Communis era o de animal social.  

“Dizer que o homem é um animal social significa tão-somente que o homem 

possui naturalmente uma tendência para a vida gregária em sociedade [...], com São 

Tomás de Aquino a dignidade de ‘Homem’ é definitivamente estendida a todos.” 

(GALUPPO, 2002, p.55). 
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A desigualdade social era embasada na igualdade geométrica e na justiça 

distributiva aristotélica, o dar a cada um segundo o seu valor, critérios de uma 

igualdade proporcional entre os homens. 

 

Curioso observar que Tomás de Aquino começava a distinguir a Moral e o 
Direito, ao afirmar que não cabe à lei humana coibir todos os vícios, 
devendo restringir-se aos mais graves. Mas ia além, reforçando o poder do 
Papado e da Igreja, como única Instituição responsável e capacitada à 
interpretação da lei divina. (CRUZ, 2004, p.49). 

 

Mas, em meio a uma vida caracterizada pela imutabilidade social, pelo 

domínio de poucos sobre muitos e de grandes injustiças, a Idade Média foi ainda 

marcada pelo surgimento da Magna Carta, do Rei John Lackland, em 1215 na 

Inglaterra. A origem deste documento, que foi sem dúvida o primeiro texto legal a 

delimitar o poder real frente à nobreza e ao clero e que abriu caminho para a 

consolidação de uma monarquia constitucional inglesa, estava relacionada aos 

abusos do poder de tributar do rei para a manutenção e financiamento das forças 

bélicas inglesas. 

Contudo, a Magna Carta “não traduz qualquer idéia efetiva de abolição das 

desigualdades entre as pessoas, mas da manutenção pelos nobres e contra 

qualquer tentativa em contrário do rei de seus privilégios.” (ROCHA, 1990, p.52-53). 

Este texto legal teve como finalidade precípua a garantia dos direitos de uma 

pequena parcela da população frente à limitação da soberania real, com a 

conseqüente sujeição dos atos reais à legalidade, muito embora a sua importância 

seja fundamental para a afirmação histórica dos Direitos Humanos. 

O fim da Idade Média ainda foi marcado pela queda do Império Romano do 

Oriente com a tomada de Constantinopla em 1453, pelo ressurgimento do comércio, 

pela migração do homem para as cidades, pelo impulso das grandes navegações e 

pela emergência dos valores individuais. Todos estes novos fatores proporcionaram 

a derrocada do feudalismo e o enfraquecimento do poder da Igreja Católica com a 

conseqüente formação dos Estados Nacionais na Europa Ocidental e o surgimento 

de um novo conceito de igualdade que pôde romper com as tradições e com os 

valores feudais não mais condizentes aos anseios do homem moderno. 
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2.4 A Idade Moderna 
 

 

A Idade Moderna foi um período de profundas transformações e rupturas. 

Essas transformações, seja na ordem jurídica, política, econômica e social, foram 

fundamentais para o desenvolvimento de um novo conceito de igualdade e 

liberdade. Foi, também, uma fase de transição do feudalismo para o capitalismo, o 

que levou à convivência conflituosa entre duas diferentes ordens sociais. 

Diante desta situação peculiar, o homem adquiriu uma importância 

significativa no meio social. Para Galuppo (2002), a Modernidade é uma época 

marcada por descentramentos, os quais foram causados por uma série de fatores: o 

valor do indivíduo, o ressurgimento do comércio e das navegações, a formação dos 

Estados Nacionais, o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução 

Científica. Todos esses foram essenciais para a eclosão de um novo conceito de 

igualdade, a igualdade formal (aritmética), que começou a se formar na Modernidade 

e se consolidou com a Revolução Francesa, com o liberalismo do século XVIII e com 

a Décima Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos em 1868. 

Os valores individuais foram determinantes na Modernidade. O sujeito 

adquiriu importância no meio social, diferentemente do que ocorria na Antiguidade e 

na Idade Média, em que os valores coletivos eram predominantes e qualquer 

tentativa de se pensar o indivíduo fracassaria. Na Modernidade, primeiro pensava-se 

o sujeito com suas particularidades e anseios para depois se pensar no coletivo 

social que nada mais era do que a junção dos interesses individuais. O privado 

superava o público e o indivíduo prevalecia sobre o corpo social. 

Se, para os antigos, “a virtude cívica significava subordinação dos interesses 

pessoais aos ideais coletivos. Entre os modernos, o ordenamento das questões 

públicas deve respeitar e refletir as preferências individuais.” (VILANI, 2000, p.20). 

Descartes (1996), considerado o pai da filosofia moderna, foi um dos grandes 

expoentes da modernidade. Para ele toda fonte do conhecimento seguro estava na 

razão humana, tudo podia ser provado por ela, até mesmo a existência de Deus. 

Na obra “O discurso do método”, Descartes (1996) buscou preparar o 

caminho e explicar de forma clara e precisa as conclusões expostas em “O tratado 

da luz”. Seguindo os conselhos do Padre Merseune, seu amigo e confidente, 

Descartes (1996) esperou um momento adequado para a publicação deste livro, ele 
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tinha notícia de que o físico italiano Galileu Galilei tinha sido obrigado a se retratar 

perante a Inquisição por duvidar e negar verdades absolutas para a Igreja, verdades 

estas que também seriam combatidas em sua obra. 

Descartes (1996) chegou, neste tratado, a conclusões similares às de Galileu 

sobre a física. Esse caminho preparatório tinha como objetivo contornar qualquer 

possível represália ou perseguição por parte da Inquisição, uma vez que a obra em 

destaque minava todo o sistema filosófico aristotélico adotado como verdade 

absoluta pela Igreja Católica. 

A dúvida e um método ordenado são pontos fundamentais na filosofia 

cartesiana. Descartes (1996) não admitia uma ciência marcada pela incerteza, pois 

todo o conhecimento deveria ser cientificamente provado e a verdade só poderia ser 

alcançada por meio de regras precisas e seguras, através de um método que não 

fosse imperfeito. 

Assim, Descartes (1996, p.23) encontrou o melhor caminho e a melhor forma 

de se chegar à verdade com as quatro regras racionais de seu método: a primeira 

“nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem que a conhecesse evidentemente 

como tal”, a segunda “dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas 

parcelas quantas fosse possível e necessário para melhor resolvê-las”, a terceira 

“conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e 

mais fáceis de conhecer” e a quarta e última “fazer tudo em enumerações tão 

completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de nada omitir”. 

A partir das regras do método, Descartes (1996) buscou reconstruir todo o 

saber. Qualquer conhecimento que fosse marcado pela dúvida não seria aceito 

como verdadeiro. A dúvida era o caminho para a verdade. E foi duvidando de tudo 

que Descartes (1996, p.38) atentou-se para o fato de que 

 

enquanto queria pensar assim que tudo era falso, era necessariamente 
preciso que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta 
verdade – penso, logo existo – era tão firme e tão certa que todas as mais 
extravagantes suposições dos cépticos não eram capazes de abalar, julguei 
que podia admiti-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que 
buscava. 

 

A razão era a fonte segura de todo conhecimento e que garantiria a existência 

do ser humano. Já os sentidos não eram fontes seguras de qualquer conhecimento, 
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pois eles muitas vezes enganam e não permitem ao homem alcançar as verdades 

da ciência. 

O homem, centro de todo o saber, é um ser dual, possuindo tanto corpo e 

alma, é um ser que pensa e que é pura razão, res cogitans. A função da alma era a 

de ser a razão humana. Mas, a razão humana não surgia do nada, ela vinha de 

Deus, eis que “Deus é ou existe, e é um ser perfeito e tudo o que existe em nós vem 

dele.” (DESCARTES, 1996, p.44). Deus era o criador e a fonte segura de toda a 

razão, era ainda o responsável pela existência e pela capacidade pensante do ser 

humano, Ele existia independentemente de qualquer coisa. 

Para Descartes (1996), o mundo era uma grande máquina e funcionava 

segundo os princípios da mecânica. Ele reduziu todos os seres a máquinas, o corpo 

de todos os seres vivos funcionava exatamente como máquinas independentes um 

do outro. Mas também, em Descartes (1996), o ser humano adquiriu um grande 

valor, ele se tornou o centro de todas as coisas, o Antropocentrismo era o fator 

determinante de tudo. 

O ressurgimento do comércio ocorreu com o fim das invasões bárbaras na 

Europa e com o “descobrimento” das especiarias no Oriente, conseqüência direta 

das Cruzadas e do comércio nas cidades italianas. Uma nova elite, os burgueses, 

emergiu, no entanto, apesar de possuírem capital, não possuíam o domínio das 

terras e o poder político, ambos nas mãos do clero e da nobreza. 

A intensificação do comércio pelos burgueses foi dificultada pela pluralidade 

de ordens normativas, moedas, impostos e barreiras alfandegárias existentes entre 

os mais diversos feudos e cidades. A solução desse impasse passava pela 

centralização do poder político na figura de um rei e na formação dos Estados 

Nacionais, os quais receberam apoio da nobreza que buscava a manutenção do seu 

poder político, dos burgueses que tinham fortes interesses econômicos nos 

processos expansionistas e do clero na difusão da fé e no aumento do número de 

fiéis. Esta centralização propiciou o surgimento do absolutismo monárquico e a 

fundamentação divina do poder real. 

O Renascimento das artes e das ciências mudou a mentalidade e a maneira 

de se enxergar e de entender o mundo. Esta nova concepção colocou o homem e a 

sua individualidade no centro de todas as coisas, em contraposição à visão 

teocêntrica da Idade Média, na qual todas as perspectivas se centravam em Deus. O 

antropocentrismo inaugurou uma preocupação e valorização com o homem, com o 
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ser individual e não mais com o coletivo. O importante era o homem crítico e 

questionador da realidade, com a razão e a ciência explicando tudo e tornando-se 

fonte segura do saber. Assim, a razão estimulou as mais diversas pesquisas levando 

a uma evolução das artes, das ciências e da literatura. 

A Reforma Protestante, iniciada por Lutero em 1517, foi de extrema 

importância, pois além das questões relacionadas à ordem religiosa, ela contestou o 

poder supremo e absoluto exercido pelo Papa e pela Igreja Católica que traduzia as 

antigas imagens de uma sociedade medieval desigual e teocêntrica. 

 

O reconhecimento da liberdade religiosa significa o reconhecimento da 
existência de projetos de vida múltiplos na sociedade, que não pode mais 
pretender se ater a um único esquema de explicação religiosa do mundo. O 
pluralismo de concepções religiosas cristãs significa o reconhecimento da 
existência de um pluralismo de projetos de vida emergentes na nova 
sociedade moderna. (GALUPPO, 2002, p.67). 

 

A Reforma Protestante afirmou a igualdade de todos perante Deus, acabando 

com as diferenças entre qualquer dos cristãos. 

 

Ao afirmar que não haveria diferença de condição entre os cristãos, e que 
tais diferenças eram criadas pelo homem pela lei (humana), Lutero repudia 
também a concepção aristotélica acerca da existência de lugares-naturais 
para os seres humanos na sociedade. (GALUPPO, 2002, p.67). 

 

Esses novos princípios condenavam a valorização dos clérigos católicos e 

“isso significa que, para Lutero, os homens são aritmeticamente iguais. Daí a sua 

revolta contra a diferença de tratamento, dispensada pelo direito pré-moderno, aos 

‘eclesiásticos’ e aos ‘seculares’.” (GALUPPO, 2002, p.66). 

A Revolução Científica acarretou mudanças na forma de se pensar o mundo e 

de se fazer ciência. As verdades universalmente aceitas de uma ciência aristotélica 

baseada nos sentidos foram questionadas e negadas, o que abriu novas 

possibilidades, quer seja nas ciências ou na própria transformação das estruturas da 

sociedade. 

 

Ora, o fato de no método científico e na sua explicação do mundo não mais 
se recorrer à qualidade, mas à quantidade revela uma mudança gradativa 
no conceito de igualdade predominante na sociedade, porque a igualdade 
geométrica é aquela que atenta, antes de mais nada, para a qualidade dos 
seres, enquanto a igualdade aritmética faz uma referência direta à sua 
quantidade. (GALUPPO, 2002, p.68). 
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O conhecimento científico da modernidade passou então a ser causal e 

constituído por leis universalmente aceitas e válidas. O homem deixava de ser 

sujeito passivo e se constituía como senhor da natureza. 

Uma concepção heliocêntrica de mundo advinda das idéias e importantes 

descobertas de Galileu e Descartes (1996), com o sol sendo o centro do universo e 

não mais a Terra, provocou mudanças na concepção de homem, nas verdades 

sobre a religião e na relação do homem com o mundo em que vive. 

A modernidade também foi marcada pelas idéias contratualistas de Hobbes 

(2003) e Rousseau (1999), além do jusnaturalismo de Locke (1999) e de 

Montesquieu (1996), todas fundamentais na configuração do princípio da igualdade. 

Hobbes (2003) iniciou sua análise a partir de um hipotético estado de 

natureza, um estado apolítico em que os indivíduos não estão associados a 

qualquer instituição política. Segundo Bobbio (1991, p.2) todos eles “são livres e 

iguais uns em relação aos outros, de modo que o estado de natureza é sempre 

figurado como um estado no qual reinam a liberdade e a igualdade.” 

O estado de natureza era um estado em que reinava a competição, o orgulho, 

a ameaça à vida e a desordem. A unidade do Estado e a dissolução do poder com a 

aproximação da anarquia eram preocupações que atormentavam Hobbes (2003). 

Para ele, a inexistência de um poder estatal gerava a insegurança e o perigo da 

guerra de todos contra todos. 

A formação do estado civil ocorreria por meio da união de todos em prol de 

um interesse maior que pudesse garantir a segurança e a vida das pessoas através 

do contrato social. 

O Estado civil, criado pelo contrato social e fruto da razão humana, era uma 

grande invenção do ser humano e necessário à manutenção da paz e à garantia da 

vida, como forma de se pôr um fim a todas as guerras. Nesse pacto todos os 

indivíduos se submetem a todos, dando ao soberano o poder que cada um deles 

possui como forma de se garantir um Estado organizado politicamente em unidade. 

O poder deveria ser centralizado e colocado nas mãos de uma só pessoa, o 

Leviatã, um homem artificial, soberano e autoridade inquestionável, não havendo 

qualquer divisão de funções no Estado. 

 

O Soberano não está sujeito às leis formuladas por ele próprio, ou seja, pelo 
Estado. Pois estar sujeito a Leis significa estar sujeito ao Estado, isto é, ao 



34 
 

Representante Soberano, quer dizer, a si próprio, o que não é sujeição, mas 
liberdade em relação às Leis. (HOBBES, 2003, p.28-29). 

 

Para Hobbes (2003), a igualdade no estado de natureza era capaz de causar 

a morte dos homens e de levá-los à busca pelo poder. “A igualdade faz surgir em 

cada um a esperança de realizar seu próprio objetivo.” (BOBBIO, 1991, p.34). 

 

O desejo de poder numa situação na qual todos são iguais na capacidade 
de se prejudicarem, na qual os bens são insuficientes para satisfazer as 
necessidades de cada um e onde cada um tem o direito natural a tudo, é 
um estado permanente de guerra. O estado de natureza é o estado de 
guerra de todos contra todos. (BOBBIO, 1991, p.35). 

 

Já no Estado civil, Hobbes (2003) buscava uma igualdade entre todos na 

administração da justiça, pois para ele 

 

a segurança do Povo requer, além disso, daquele ou daqueles que detêm o 
Soberano Poder, que a Justiça seja administrada com igualdade a todas as 
camadas da população, isto é, que seja feita Justiça tanto aos ricos e 
poderosos quanto às pessoas pobres e humildes, pelas injúrias contra elas 
praticadas. (HOBBES, 2003, p.245). 

 

A desigualdade para conservadores como Hobbes (2003) é fundamental na 

construção de uma sociedade, como forma de se garantir privilégios e até mesmo a 

própria existência do ser humano. 

 

Mas Hobbes, como todos os conservadores, tinha a firme convicção de que 
a sociedade só pode se sustentar sobre a desigualdade, principalmente 
sobre a desigualdade essencial, ineliminável, entre o soberano e os súditos, 
entre os que têm direito de mandar e os que têm apenas o dever de 
obedecer. Os homens nasceram iguais, mas devem – se querem sobreviver 
– tornar-se desiguais. Ou, em outras palavras: a igualdade existe por 
natureza, mas a desigualdade se dá por convenção; e o Estado racional 
para homens racionais é fundado numa convenção. (BOBBIO, 1991, p.62). 

 

Locke (1999) pode ser considerado como um dos mais importantes filósofos 

do Iluminismo. Sua contribuição e influência foram fundamentais para as Revoluções 

Inglesas, Americana e Francesa. 

 

A sociedade e o Estado nascem do direito natural, que coincide com a 
razão, a qual diz que, sendo todos os homens iguais e independentes, 
“ninguém deve prejudicar os outros na vida, na saúde, na liberdade e nas 
posses.” São portanto “direitos naturais” o direito à vida, o direito à 
liberdade, o direito à propriedade e direito à defesa desses direitos. (REALE; 
ANTISERI, 2005, 108). 
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Para Locke (1999), da mesma forma que em Hobbes (2003), o Estado surgia 

da superação do estado de natureza. Todavia, o estado de natureza lockeano era 

um estado de paz, em que a guerra não era uma constante, mas algo localizado, 

exatamente pela falta de um poder superior, o Estado civil. 

O estado de natureza ainda era marcado pela liberdade, igualdade e 

inexistência de subordinação entre os homens. O respeito mútuo era uma realidade 

entre todos. E neste modelo de absoluta liberdade e igualdade cada um podia punir 

o outro por qualquer mal porventura causado. 

Diante da mais ampla liberdade e igualdade, os homens visualizaram a 

possibilidade de conflitos inconvenientes que poderiam impedir o usufruto seguro do 

direito de propriedade. O surgimento do Estado político e a submissão de todos a 

um poder soberano era um fato necessário à preservação da propriedade, um dos 

mais importantes direitos individuais e inerente ao ser humano, segundo Locke 

(1999). 

 

Mas, embora os homens ao entrarem na sociedade renunciem à igualdade, 
à liberdade e ao poder executivo que possuíam no estado de natureza, que 
é então depositado nas mãos da sociedade, para que o legislativo deles 
disponha na medida em que o bem da sociedade assim o requeira, cada um 
age dessa forma apenas com o objetivo de melhor proteger sua liberdade e 
sua propriedade. (LOCKE, 1999, p.159). 

 

O Estado civil para a doutrina lockeana era organizado pelo consentimento de 

todos e instituía juízes imparciais para julgar todos os conflitos existentes entre os 

homens. Cada homem não seria mais juiz de sua própria causa como no estado de 

natureza. 

Locke (1999), tido como teórico do constitucionalismo liberal, é precursor de 

uma série de idéias do constitucionalismo contemporâneo. Ele era um defensor da 

liberdade de opinião e da tolerância religiosa. O Estado não tinha poder de 

ingerência nestas questões, da mesma forma que a monarquia não se 

fundamentava no direito divino, mas sim no poder político. 

No modelo de Estado Liberal lockeano, o poder estatal existia a partir do 

consentimento popular e todas as decisões eram pautadas no princípio da maioria. 

Locke (1999) foi ainda o primeiro a expressar a divisão de poderes em Legislativo, 

Executivo e Federativo. Este último responsável pelo trato das questões externas, 
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como declarar a guerra e celebrar a paz, além de ter competência para firmar 

tratados e convenções internacionais. 

Mesmo diante de grandes avanços Locke (1999) ainda era um defensor da 

escravidão. Sua doutrina floresceu e triunfou com o liberalismo político e com a 

supremacia do Parlamento na Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra. 

Montesquieu (1996) desenvolveu sua teoria política sob forte influência do 

constitucionalismo inglês, de suas instituições políticas e dos escritos liberais de 

Locke (1999). A divisão de poderes em sua obra tornou-se uma necessidade na 

constituição social do Estado como forma de se evitar a violência e o uso arbitrário 

da força. 

Era um defensor dos governos moderados, da liberdade e da separação de 

poderes num sistema de freios e contrapesos entre o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário. O primeiro seria exercido pelo rei, já o Legislativo seria composto de duas 

casas, a Câmara dos Comuns formada pelos representantes do povo e a Câmara 

dos Lordes formada por membros da nobreza. O Judiciário teria como competência 

o julgamento de todos através da aplicação das leis emanadas do Legislativo, mas 

com particularidades, pois, para Montesquieu (1996), um nobre jamais poderia ser 

julgado por um popular e “somente a imparcialidade promoveria a igualdade (formal) 

e a segurança/certeza nas relações jurídicas.” (CRUZ, 2004, p.73). 

A abstração e a universalidade das leis eram condições necessárias para a 

consolidação da igualdade de tratamento, mesmo não sendo Montesquieu (1996) 

um ferrenho defensor da igualdade entre todos. Para ele, a igualdade, nos Estados 

despóticos e nas monarquias, não era um objetivo a ser perseguido, o que se 

buscava era a ascensão para a nobreza e o clero, com todos os seus privilégios. 

Num governo democrático as distinções existem em função do princípio da 

igualdade. “Assim que os homens estão em sociedade, perdem o sentimento de sua 

fraqueza; a igualdade que existia entre eles finda, e o estado de guerra começa” 

(MONTESQUIEU, 1996, p.15), muito embora a vida em sociedade para Montesquieu 

(1996) seja um desejo de todo homem. 

 

O amor à igualdade, numa democracia, limita a ambição ao único desejo, à 
única felicidade, de prestar a pátria maiores serviços do que os outros 
cidadãos. Estes não podem prestar todos iguais serviços; mas devem, todos 
igualmente, prestar algum serviço. Ao nascermos, contraímos para com ela 
uma dívida imensa que nunca conseguimos quitar. (MONTESQUIEU, 1996, 
p.54). 
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Montesquieu (1996, p.59) concebeu a igualdade como um princípio difícil de 

ser alcançado numa democracia, de tal modo “não se pode estabelecer uma divisão 

igual das terras em todas as democracias.” 

Ele colocou ainda a possibilidade de duas fontes de conflitos nos Estados 

aristocráticos “a desigualdade extrema entre os que governam e os que são 

governados e a mesma desigualdade entre os diferentes membros do corpo que 

governa.” (MONTESQUIEU, 1996, p.63). 

O contratualista Rousseau (1999) deixou uma importante contribuição na 

configuração da igualdade. Diferentemente de Hobbes (2003), ele via o homem no 

estado de natureza como bom e pacífico e toda a maldade existente dentro dele 

vinha das influências da sociedade, do meio em que vivia. 

A igualdade entre todos era uma criação da natureza e toda desigualdade foi 

instituída pelos homens. Para Rousseau (1999), a primeira fonte de desigualdade 

era o conhecimento. “Como se conhecer a fonte da desigualdade entre os homens 

se não se começar por conhecer a eles mesmos?” (ROUSSEAU, 1999, p.149). 

 

O que há de mais cruel ainda é que, como todos os progressos da espécie 
humana a distanciam incessantemente de seu estado primitivo, quanto mais 
acumulamos novos conhecimentos, mais suprimimos os meios de adquirir o 
mais importante de todos; e que, num sentido, é à força de estudar o 
homem que nos tornamos incapazes de conhecê-lo. (ROUSSEAU, 1999, 
p.150). 

 

A desigualdade acontecia quando os homens adquiriam conhecimento 

diferentemente uns dos outros, com alguns ficando por mais tempo no estado 

original, enquanto outros se desenvolvendo, seja adquirindo qualidades boas ou 

más. 

 

A educação não só introduz diferença entre os espíritos cultos e aqueles 
que não o são, mas também aumenta a que existe entre os primeiros em 
proporção da cultura, pois, quando um gigante e um anão caminham na 
mesma estrada, cada passo que um e outro derem propiciará uma nova 
vantagem ao gigante. Ora, se compararmos a prodigiosa diversidade de 
educações e de gêneros de vida que reina nas diferentes ordens do estado 
civil com a simplicidade e a uniformidade da vida animal e selvagem, em 
que todos se nutrem com os mesmos alimentos, vivem da mesma maneira 
e fazem exatamente as mesmas coisas, compreenderemos quanto deve ser 
menor a diferença de homem para homem no estado de natureza do que no 
de sociedade e quanto deve ser aumentada a desigualdade natural na 
espécie humana pela desigualdade de instituição. (ROUSSEAU, 1999, 
p.198). 
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A desigualdade ainda poderia ser dividida em duas espécies diferentes, a 

natural ou física e a moral ou política que era uma criação humana e que concedia 

diferentes privilégios para uns em detrimento dos outros. 

A vida simples e a valorização da natureza constituíam objetivos na busca da 

paz social. Esta só seria alcançada com o homem retornando às suas origens, à 

vida em natureza, uma vez que o homem fora de seu habitat natural tornou-se um 

problema social ao longo da história. 

A idéia de justiça em Rousseau (1999) estava ligada ao exercício direto da 

soberania popular e à igualdade de direitos. A sociedade seria fruto da associação 

livre e consciente de todos os indivíduos e o contrato social rousseauniano era 

marcado pela igualdade, fraternidade e pela valorização da atividade política, uma 

cidadania inspirada na polis grega. O contrato social era a busca por liberdade e 

deveria ser firmado igualmente por todos, por um pacto de união que legitimaria 

todas as transformações sociais e o poder político por meio da vontade geral. 

A vontade geral era a união de todos em favor do coletivo, com a necessária 

renúncia aos interesses individuais. A busca pelo bem comum num novo modelo de 

estado civil proporcionaria a participação de todos na construção das leis e da 

sociedade. 

No estado de natureza a desigualdade era quase nula entre os indivíduos. A 

sua origem, de acordo com o filósofo genebrino, ocorreu com o estabelecimento da 

propriedade. A partir daí começou a história dos desvios, dos conflitos de interesse, 

das injustiças e da escravidão entre os homens. 

 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Isto é meu, e 
encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro 
fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, quantas 
misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, 
arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus 
semelhantes: “Evitai ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes 
que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém!” (ROUSSEAU, 
1999, p.203). 

 

O grande destaque de Rousseau (1999) em relação à igualdade está ligado à 

propriedade. Para ele, a propriedade foi o grande mal social que provocou a 

escravidão e a devastação dos campos e florestas diante da necessidade de 

riquezas e de bens econômicos. 
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A partir do instante em que um homem necessitou do auxílio do outro, 
desde que percebeu que era útil a um só ter provisões para dois, 
desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se 
necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que 
cumpria negar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão 
e a miséria germinarem e medrarem com as searas. (ROUSSEAU, 1999, 
p.213). 

 

Kant (2003) formulou a idéia de igualdade a partir de sua preocupação com a 

liberdade. Segundo ele, a liberdade era o fundamento do Direito3 e da moral, fonte 

de toda autonomia. “O ser livre é aquele que age autonomamente, ou seja, segundo 

as normas morais que sua Razão se lhe representa. A Razão é autônoma uma vez 

que é autora de suas próprias leis morais.” (GALUPPO, 2002, p.80). 

A liberdade para Kant (2003) consiste em agir segundo o dever que por outro 

lado tem fundamento numa lei moral universal4 e que tem origem na razão humana. 

“O universal é a expressão da igualdade, pois que, sem que haja igualdade entre as 

coisas, não é possível formular um conceito universal” (SALGADO, 1995, p.219) e o 

universal se realiza em Deus, ser supremo e perfeito. 

Kant (2003) também deteve sua análise no estado de natureza e afirmava 

que o homem deveria abandonar este estado e se unir com todos os outros para 

construir uma sociedade civil pautada por leis que exercessem a coação externa. 

Assim, todos os indivíduos passariam a ser cidadãos. O homem deixaria de ser 

senhor absoluto e se submeteria a um poder maior, o Estado civil constituído em três 

poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. 

A exigência de um Estado politicamente organizado para Kant (2003) é 

condição intrínseca para a garantia do direito de propriedade, da liberdade e da 

própria existência da igualdade. Para ele, a criação do Estado era uma exigência, 

um dever do ser humano. 

 

Os atributos de um cidadão, inseparáveis de sua essência (como cidadão), 
são: liberdade legal, o atributo de obedecer unicamente a lei à qual deu seu 
assentimento, igualdade civil, o atributo que lhe permite não reconhecer 
entre os membros do povo ninguém que lhe seja superior dotado da 
faculdade moral de obrigá-lo juridicamente de um modo que o impossibilite, 
por sua vez, de obrigar o outro e, em terceiro lugar, o atributo da 

                                                 
3 “O princípio de validade de todo direito se desdobra em liberdade e igualdade como seus momentos 
constitutivos e que, de resto, compõem a própria estrutura da razão na medida em que ela é universal 
e legisladora.” (SALGADO, 1995, p.304). 
4 “A representação de um dever só significa também a existência de um dever legítimo se este puder 
ser atribuído universalmente a qualquer ser racional.” (CRUZ, 2006, p.31). 
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independência civil, graças ao qual deve sua existência e preservação aos 
seus próprios direitos e poderes como membro da coisa pública (república) 
e não ao arbítrio de um outro indivíduo componente do povo. (KANT, 2003, 
p.156). 

 

Para Kant (2003), o ser humano é um fim em si mesmo, e como fim e não 

meio ele deve ser tratado de forma igual e “considerá-lo como fim em si mesmo é 

reconhecê-lo como ser livre.” (SALGADO, 1995, p.225). 

Salgado (1995) mostra que o modelo de sociedade civil construído por Kant 

(2003) teve como princípios fundamentais tanto a liberdade, quanto a igualdade e a 

auto-suficiência. Só se pode falar em igualdade na filosofia kantiana com a devida 

existência da liberdade. 

 

O exercício da liberdade de cada um deve compatibilizar-se com o da 
liberdade de todos os demais, segundo um princípio de igualdade que se 
mostra em duas faces: como direito de liberdade inato e igual para todo ser 
racional e como limitação igual para todos no sentido de possibilitar a 
sociedade civil, ou a vida em comum de seres que são fins em si mesmos 
(Estado). (SALGADO, 1995, p.245). 

 

Apesar de ter elaborado todo um desenvolvimento de uma igualdade formal 

livre de qualquer privilégio, Kant (2003) ainda não estava livre de injustas 

diferenciações existentes. Em suas considerações sobre o Direito Público, ele dividiu 

os cidadãos em duas categorias desiguais, aqueles ativos5 que tinham todas as 

condições de exercerem o direito de voto e os passivos aqueles que não podiam 

exercer plenamente a cidadania, entre estes estavam os aprendizes, os criados 

domésticos, os menores e as mulheres, todos sem personalidade civil. 

Contudo, mesmo diante de tantas transformações e de rupturas, a sociedade 

moderna ainda permanecia com as marcas da Idade Média. Na Inglaterra, por 

exemplo, a religião oficial do Estado, o Anglicanismo, era necessariamente a religião 

de todo o povo. Um só rei e uma só religião (cujus regio, ejus religio), liberdade 

religiosa para os reis e obrigação dos súditos em seguir a fé dos soberanos. A 

igualdade geométrica ainda se fazia presente na Europa da Modernidade e a divisão 

social entre clero, nobreza e povo era uma clara demonstração de que mudanças 

necessárias deveriam ocorrer em prol da afirmação da igualdade e do fim dos 

privilégios nobiliárquicos. 

                                                 
5 “A propriedade é posta por ele como instrumento de independência para o exercício da liberdade 
positiva (legiferante) do cidadão.” (SALGADO, 1995, p.291). 
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2.5 As revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, a consolidação da 
igualdade formal no Estado Liberal e a igualdade material no Estado Social de 
Direito 
 

 

A democracia na modernidade não conseguiu pôr fim aos privilégios, às 

desigualdades e às injustiças então dominantes. Por ser uma fase marcada pela 

transição do feudalismo para o capitalismo, a modernidade não estabeleceu 

definitivamente uma igualdade democrática entre todos. Mas os descentramentos 

que provocaram mudanças na construção de um novo mundo e de um novo ser 

humano foram fundamentais para a eclosão das revoluções burguesas dos séculos 

XVII e XVIII e para a consolidação do Estado Liberal e da igualdade formal.6 

As estruturas da Idade Moderna começaram a ser abaladas e questionadas 

na Inglaterra com as Revoluções Inglesas no século XVII. A busca da limitação do 

poder real frente ao Parlamento e a necessária observância do due process of law 

levaram à retomada (reconstrução) do instituto do habeas corpus, através do 

Habeas Corpus Act de 1679 que veio garantir a liberdade daqueles presos 

injustamente. 

As lutas e conflitos entre os reis absolutistas da dinastia Stuart e o Parlamento 

Inglês geraram grandes descontentamentos. Filho de James I que favorecera o 

anglicanismo na Inglaterra, Charles I era tido como defensor do direito divino dos 

reis e de tentar adotar um caminho muito próximo do catolicismo romano. Assim foi 

deposto e condenado à morte em 27 de janeiro de 1649 e executado três dias 

depois. 

Com a morte de Charles I, um golpe de Estado aboliu a monarquia inglesa. 

De 1649 a 1660, a Inglaterra viveu uma curta experiência republicana, período este 

conhecido como Interregnum (entre reinos) sob o governo de Oliver Cromwell e de 

Richard Cromwell. Em 1653, o Parlamento foi dissolvido e através do Instrument of 

Government, Cromwell tornou-se Lord Protector da Inglaterra, nada mais do que 

                                                 
6 “Ao Estado liberal, sempre juridicamente controlado, não cabe exercer mais do que as seguintes 
funções: manter a ordem interna e conduzir a política exterior (ou seja, o fim do Estado nesse caso 
parece ser unicamente o de promover e manter a segurança necessária para que os indivíduos 
possam livremente desenvolver as suas potencialidades). Tudo o mais cabe à sociedade civil, 
dinamizada pela energia da multiplicidade de indivíduos livres e iguais.” (CLÈVE, 2000, p.35). 
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uma ditadura em solo inglês. Após a morte de Cromwell em 1658, seu filho Richard 

Cromwell assumiu rapidamente o poder, mas em 1660 a monarquia foi restaurada 

com a coroação de Charles II, filho de Charles I que reinou até 1685, e que se 

converteu ao catolicismo romano em seu leito de morte. 

James II, de religião católico-romana, sucedeu Charles II e foi o último rei da 

dinastia Stuart. “Em 1688, o nascimento de um herdeiro do trono, ao assegurar a 

continuidade da monarquia de religião católica, desencadeou a rebelião que 

fermentava há vários anos.” (COMPARATO, 2003, p.89). 

Desse modo, James II foi deposto e sua tentativa de fuga da Inglaterra foi 

considerada como abdicação, pondo fim há vários anos de reis absolutistas que 

desrespeitavam o Parlamento. O trono inglês foi então oferecido aos protestantes 

Wiliam of Orange e sua esposa Mary, filha de James II, o que consagrou a 

Revolução Gloriosa de 1688. Esta situação proporcionou a esperada supremacia do 

Parlamento, a assinatura do Bill of Rights pelos novos monarcas Mary II e William III, 

e a afirmação dos princípios fundamentais burgueses, colocando fim ao absolutismo 

e abrindo caminho para o surgimento das monarquias constitucionais e para a 

afirmação histórica dos direitos individuais. 

Já a Revolução Francesa de 1789 foi fundamental na configuração de um 

novo mundo e na construção de novos conceitos para o Direito e para o princípio da 

igualdade. 

 

A convicção de fundar um novo mundo, que não sucedia o antigo, mas a ele 
se opunha radicalmente, levou aliás os revolucionários à destruição sem 
remorsos de um número colossal de monumentos históricos e obras de arte, 
em todo o território do reino. Para os líderes intelectuais da revolução, esses 
bens não apresentavam nenhum valor cultural, mas eram, bem ao contrário, 
contravalores. (COMPARATO, 2003, p.126). 

 

Destruir as antigas amarras do Ancien Régime era um dos objetivos dos 

revolucionários que pretendiam uma total mudança nas condições de vida dos 

franceses. 

O fato que possibilitou o início da Revolução foi a convocação, pelo Rei Luís 

XVI, dos Estados Gerais, cujo critério de votação, baseado na igualdade geométrica, 

era por categoria. Coube ao Primeiro (clero) e Segundo (nobreza) Estados a defesa 

deste critério, enquanto que o Terceiro Estado (composto por todos aqueles que não 

detinham privilégios) pretendia a adoção do valor aritmético com cada pessoa 
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valendo apenas um voto. “Em sinal de protesto, os clérigos e nobres, com mínimas 

exceções individuais, abandonaram a assembléia, que ficou assim inteiramente nas 

mãos do ‘Tiers Etat’.” (COMPARATO, 2003, p.139). 

Com o abandono dos outros Estados, o Terceiro Estado se auto-proclamou 

em Assembléia Nacional, representando todos os cidadãos franceses. Era a 

afirmação do princípio da soberania7 popular e da absoluta igualdade entre todos. 

A Assembléia Nacional foi também transformada em Constituinte, com o 

objetivo de promulgar uma Constituição para a França que fosse capaz de limitar o 

poder real e de garantir a igualdade entre todos. 

Entre a instalação da Assembléia e a promulgação da Constituição Francesa 

de 1791, a Assembléia Nacional editou um documento dos mais importantes do 

século XVIII, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão8 de 26 de agosto 

de 1789 que veio afirmar a igualdade e os direitos individuais. Para Rocha (1990, 

p.33), “a inegável importância desta declaração repousa em seu caráter de 

universalismo e atemporariedade.” 

A busca pela igualdade foi uma das preocupações mais marcantes da 

Revolução Francesa, haja vista a afirmação deste princípio já no art.1º da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – “Os homens nascem e são livres 

e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade 

comum.” (FRANÇA, 1789).9 

A Revolução foi responsável por dar um caráter universal à cidadania e por 

afirmar as liberdades individuais e a democracia representativa. Além disso, 

 

os vitoriosos revolucionários decidiram pôr em prática a divisão dos poderes 
do Estado, teorizada por Montesquieu. Com a adoção dessa teoria, o 
Estado francês teve as suas principais funções divididas no que se 
convencionou três Poderes: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 
Judiciário. [...] Com essa estrutura de poderes, nasceu o Estado de Direito, 
assim caracterizado, principalmente, por submeter-se às leis por ele criadas. 
Antes, as leis destinavam-se apenas à iniciativa privada e aos súditos em 
geral. Somente esses eram obrigados a pautar suas condutas nas leis 
vigentes no país. O Estado, até então absolutista, colocava-se acima, em 

                                                 
7 Princípio este também afirmado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em seu Art. 3º: 
“O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum 
indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.” (FRANÇA, 1789). 
8 “Os revolucionários de 1789, ao contrário, julgavam-se apóstolos de um mundo novo, a ser 
anunciado a todos os povos e em todos os tempos vindouros.” (COMPARATO, 2003, p.130). 
9 “A Revolução Francesa desencadeou, em curto espaço de tempo, a supressão das desigualdades 
entre indivíduos e grupos sociais, como a humanidade jamais experimenta até então. Na tríade 
famosa, foi sem dúvida a igualdade que representou o ponto central do movimento revolucionário.” 
(COMPARATO, 2003, p.132). 
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virtude do princípio de que o rei não erra ou de que o rei não pode fazer 
mal. (FARIA, 2007, p.17). 

 

Rousseau (1999) foi um teórico que exerceu forte influência sobre os líderes 

revolucionários. O próprio art. 6º da Declaração é uma marca concreta da vontade 

geral rousseauniana: 

 

A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de 
concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. 
Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. 
Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a 
todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua 
capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos 
seus talentos. (FRANÇA, 1789). 

 

Mas, na prática, a Revolução foi incapaz de universalizar a igualdade. Nas 

próprias colônias francesas a desigualdade e a escravidão eram realidades 

presentes, o que tornava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 

inalcançáveis. 

Após a proclamação dos ideais burgueses na Europa, com a Revolução 

Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa, a burguesia pôde, finalmente, abrir 

caminho para a Revolução Industrial. Contudo, como afirma Magalhães (2000, p.44) 

 

esse individualismo dos séculos XVII e XVIII corporificado no Estado Liberal 
e a atitude de omissão do Estado diante dos problemas sociais e 
econômicos conduziu os homens a um capitalismo desumano e 
escravizador. O século XIX conheceu desajustamentos e misérias sociais 
que a Revolução Industrial agravou e que o Liberalismo deixou alastrar em 
proporções crescentes e incontroláveis. 

 

Todas estas mazelas e a incessante busca por novos mercados levaram os 

países europeus à corrida imperialista. A realização da igualdade ficou cada vez 

mais distante, pois o que se viu foi a exploração, a miséria, a fome e profundas 

desigualdades, tudo isso em nome do lucro e da acumulação de capital. 

Diante destes fatos e injustiças, várias teorias buscaram a construção de uma 

sociedade mais justa e igual. Destacam-se Karl Marx e Friedrich Engels como os 

grandes teóricos do Socialismo Científico. 

Marx (1978) foi um crítico do modelo social instalado no período pós 

Revolução Francesa de 1789. Ele via a revolução como um elemento possibilitador 
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“[d]a instauração do regime do individualismo egoísta, em lugar do egoísmo 

corporativo do Ancien Régime.” (COMPARATO, 2003, p.142). 

 

A Revolução, ao suprimir a dominação social fundada na propriedade da 
terra, ao destruir os estamentos e abolir as corporações, acabou por reduzir 
a sociedade civil a uma coleção de indivíduos abstratos, perfeitamente 
isolados em seu egoísmo. (COMPARATO, 2003, p.142). 

 

No desenvolvimento de sua teoria, Marx (1978) concluiu que as instituições 

políticas e jurídicas de cada sociedade são o resultado das condições materiais da 

vida, e em especial do modo de produção econômico. 

 

Seria a sociedade que moldaria o Estado e não o inverso. Para o 
materialismo histórico são as condições materiais de vida, 
construídas/explicadas pelo modo de produção econômico que dariam o 
substrato (a estrutura) para a construção das instituições políticas (tal como 
o Estado), para o direito, para a arte, para a filosofia e para a religião, que 
tudo somado formaria a superestrutura social. (CRUZ, 2006, p.43). 

 

Para Marx (1978), então, a estrutura econômica condicionaria a 

superestrutura ideológica social. A mudança da estrutura econômica provocaria a 

mudança da superestrutura, da moral, da religião e do Direito, todas se amoldando à 

nova estrutura. “Como escrevem Marx e Engels: ‘As idéias dominantes de uma 

época foram sempre as idéias da classe dominante’.” (REALE; ANTISERI, 1991, 

p.195). 

O trabalho do ser humano, segundo Marx (1978), era aquilo que o distinguia 

dos outros seres. O trabalho era algo necessário para a própria subsistência e é com 

ele que o homem se aliena e se torna matéria-prima do processo produtivo. 

O valor de troca das mercadorias era determinado pela quantidade de 

trabalho empregado na produção e a mais-valia geraria cada vez mais concentração 

de riqueza e as desigualdades sociais. 

 

O trabalhador coloca essa força de trabalho à disposição do capitalista por 
um preço: o salário. E acredita haver aí uma relação eqüitativa. Contudo, se 
esquece de que a força de trabalho seria uma mercadoria ímpar no 
mercado, porque seria a única capaz de agregar valor ao processo de 
produção. Assim, não percebe que o valor da mercadoria incorpora tanto a 
sua remuneração quanto a mais-valia da qual o capitalista se apropria. 
(CRUZ, 2006, p.45). 
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Por meio da dialética, Marx (1978) mostrou que todos os sistemas político-

econômico e sociais geravam contradições interiores e estas são fundamentais para 

a superação do sistema. Assim, o feudalismo criou a burguesia e o capitalismo da 

burguesia gerou o proletariado que necessariamente lutaria pela passagem ao 

socialismo e, por fim, ao comunismo, colocando fim aos regimes de exploração, de 

alienação dos trabalhadores e da propriedade privada. A vitória do proletariado 

numa revolução comunista seria inevitável pelo próprio curso da história. 

No comunismo, o Estado não mais existiria. Para Marx (1978), há Estado tão-

somente para a garantia da propriedade privada. Seria o fim do poder político, das 

classes sociais, da divisão do trabalho, de qualquer alienação e da desigualdade 

entre os seres humanos. O trabalho se transformaria numa necessidade e não numa 

obrigação. Mas, para chegar a este modelo, primeiro seria necessário uma 

transição, uma passagem pelo socialismo, com a ditadura do proletariado. 

 

A história de toda sociedade até hoje é a história de lutas de classes. 
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e 
companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos, sempre estiveram em 
constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora 
disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com uma transformação 
(Umgestaltung) revolucionária de toda a sociedade, ou com o declínio 
comum das classes em luta. (MARX, 2001, p.66) 

 

Marx (2001) contrapôs no sistema capitalista a burguesia e o proletariado, 

mostrando as reais desigualdades existentes entre as duas classes sociais. A 

exploração destes últimos era uma realidade, pois muitas vezes eram submetidos a 

jornadas de trabalho de mais de dezesseis horas por dia, sujeitos a todo desrespeito 

possível. 

A burguesia era a detentora dos meios de produção e os trabalhadores 

tinham somente a força de trabalho necessária à obtenção do salário. A lei neste 

período era vista como mecanismo de garantia da igualdade entre todos, mas 

apenas uma igualdade formal “Patrões e operários eram considerados, pela 

majestade da lei, como contratantes perfeitamente iguais em direitos, com inteira 

liberdade para estipular o salário e as demais condições de trabalho.” 

(COMPARATO, 2003, p.52). 

A corrida imperialista entre os países europeus proporcionou diversas 

guerras, em todos os continentes; a mais importante e a última antes de uma 
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mudança de um capitalismo liberal para o capitalismo social foi a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). 

A Primeira Guerra Mundial colocou em lados opostos as principais potências. 

De um lado a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia (até 1917), 

além dos Estados Unidos que participou a partir de 1917 e a Tríplice Aliança que era 

composta por três grandes Impérios, o Alemão, o Austro-Húngaro e o Turco-

Otomano. O resultado foi mais uma vez o desrespeito ao ser humano e mais de 15 

milhões de mortos, entre civis e militares. A guerra também foi responsável pela 

redefinição do mapa político europeu e mundial. 

A Primeira Guerra Mundial e diversas outras causas políticas, econômicas e 

sociais levaram à eclosão da Revolução Russa de 1917, marcada pela busca por 

igualdade e justiça social. Coube aos russos promover a revolução socialista, 

rompendo com o capitalismo e colocando fim à igualdade formal e afirmando os 

direitos sociais e a igualdade entre todos. 

Por outro lado, a preocupação com os direitos sociais e a necessidade de 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária foram marcas presentes nas 

Constituições Mexicana de 1917 e de Weimar de 1919 na Alemanha. O capitalismo 

assumia com estes textos uma feição social e mais humana.10 

A Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira a espelhar direitos sociais 

como os direitos trabalhistas e de previdência social, os quais influenciaram diversas 

convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que fora criada em 

1919. A propriedade deixou de ser plena e absoluta, ficando condicionada ao 

cumprimento de sua função social e a igualdade foi afirmada, juntamente com os 

direitos individuais e políticos. 

 

A Constituição mexicana, em reação ao sistema capitalista, foi a primeira a 
estabelecer a desmercantilização do trabalho, ou seja, a proibição de 
equipará-lo a uma mercadoria qualquer, sujeita à lei da oferta e da procura 
no mercado. Ela firmou o princípio da igualdade substancial de posição 
jurídica entre trabalhadores e empresários na relação contratual de trabalho 

                                                 
10 “O Estado mínimo, com reduzidas competências, vai assumindo mais e mais funções. O ‘Estado-
árbitro’ cede espaço para o ‘Estado de prestações’. A própria idéia dos direitos fundamentais sofreu 
sensível deslocamento: em face do poder público, os cidadãos não dispõem, agora, apenas de 
direitos que possuam como contrapartida um dever de abstenção (prestações negativas); eles 
adquiriram direitos que, para sua satisfação, exigem do Estado um dever de agir (obrigação de dar ou 
de fazer: prestações positivas). Aos direitos clássicos, individuais (liberdade de locomoção, 
propriedade, liberdade de expressão, ou de informação etc.), acrescentou-se uma nova geração de 
direitos como os relativos à (proteção da) saúde, educação, ao trabalho, a uma existência digna, 
entre outros.” (CLÈVE, 2000, p.37). 
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[...] e lançou, de modo geral, as bases para a construção do moderno 
Estado Social de Direito. (COMPARATO, 2003, p.177). 

 

A Constituição de Weimar de 1919, além de ser marcada por inaugurar o 

Estado Social, veio instituir o sistema republicano na Alemanha que se encontrava 

totalmente destruída após os terríveis anos da Primeira Guerra Mundial. A igualdade 

foi afirmada, inclusive a igualdade de direitos entre homem e mulher e a igualdade 

entre os filhos legítimos e aqueles tidos como ilegítimos. 

A igualdade também se fez presente na possibilidade dos empregados e 

empresários regularem as condições de salário e trabalho na evolução econômica 

das forças produtivas. A dignidade humana foi observada na promoção de políticas 

econômicas, da mesma forma que os direitos trabalhistas e previdenciários foram 

constitucionalizados. 

Todavia, a nova feição social do capitalismo foi incapaz de impedir o 

surgimento do Fascismo, do Nazismo e dos Estados Totalitários. 

 

O fascismo europeu e o nazismo têm em comum um discurso social, a 
prática de uma economia dirigida voltada para a indústria bélica, a violência, 
sendo um movimento antidemocrático, anti-socialista, antiliberal, 
anticomunista, antioperariado, ultranacionalista e, especialmente no caso 
alemão, anti-semita. (MAGALHÃES, 2000, p.66). 

 

Os Estados Totalitários produziram grandes desigualdades e agiram com 

enorme repressão às camadas populares. Este modelo de Estado foi uma das 

causas decisivas para a eclosão do maior conflito militar existente até hoje, a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Neste período, nunca se viu tanta 

perseguição e violência ao ser humano e às minorias então existentes, 

principalmente aos judeus com 6 milhões de mortos em campos de concentração. 

No final da Segunda Guerra, em 1945, foi criada as Nações Unidas11 (UN), 

em substituição à Liga das Nações que fracassou como instituição internacional 

responsável pela manutenção da paz e dos direitos. 

 

A Sociedade das Nações não passava de um clube de Estados, com 
liberdade de ingresso e retirada conforme suas conveniências próprias, as 
Nações Unidas nasceram com a vocação de se tornarem a organização da 
sociedade política mundial, à qual deveriam pertencer portanto, 

                                                 
11 O nome “Nações Unidas” foi sugerido pelo então Presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano 
Roosevelt (1933-1945). 
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necessariamente, todas as nações do globo empenhadas na defesa da 
dignidade humana. (COMPARATO, 2003, p.210). 

 

O princípio da igualdade é uma realidade na Carta de instituição das Nações 

Unidas, com o reconhecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres e 

nações grandes e pequenas. Dentre os princípios e propósitos da organização 

também se encontra a igualdade soberana de todos os países membros como meio 

necessário de se alcançar a paz universal. 

Diante das mais sérias e graves violações aos Direitos Humanos durante a 

Segunda Guerra e o horror dos regimes totalitários, a Assembléia-Geral das Nações 

Unidas proclamou, em 10 de dezembro de 1948, o mais importante documento 

internacional ainda hoje existente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A importância histórica desta declaração é inegável, pois ela garantiu, em 

âmbito universal, a igualdade12 e a liberdade de todos os seres humanos, vindo 

assim, na lição de Comparato (2003), a retomar os idéias universais da Revolução 

Francesa de 1789.  

A internacionalização dos Direitos Humanos tornou-se uma realidade e a 

proteção do ser humano contra possíveis atrocidades concretizou-se através dos 

mais diversos tratados, declarações, convenções e pactos internacionais. Pode-se 

citar inclusive a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial de 1968 que abriu caminho para a abolição da discriminação e 

da segregação racial através das políticas de ações afirmativas. 

“O período pós-guerra trouxe o renascimento do Estado Social, assim como a 

expansão do Estado Socialista.” (MAGALHÃES, 2000, p.67). A igualdade adquiriu 

uma nova forma, a igualdade material, possibilitadora da realização máxima do bem-

estar social, diferentemente da igualdade formal dos liberais até então prevalecente. 

Mas este Estado Social e esta igualdade material não foram realidades no 

Brasil e nos outros países latino-americanos que viveram longos períodos de 

ditaduras. A desigualdade, a opressão e a miséria continuaram a prevalecer 

incondicionalmente. 

Além da afirmação do Welfare State na Europa e até mesmo nos Estados 

Unidos, o pós-guerra foi caracterizado pela Guerra Fria entre Estados Unidos e 

                                                 
12 “Artigo 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” (UNITED 
NATIONS, 1948). 
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União Soviética. O grande perdedor neste conflito ideológico, mais uma vez, foi o ser 

humano. A igualdade e os Direitos Humanos não foram respeitados em diversas 

regiões do globo, como, por exemplo, na Ásia com as Guerras da Coréia e do 

Vietnã. 

 

O discurso hegemônico da igualdade no Welfare State padecia de uma 
certa insensibilidade em relação aos direitos das minorias. A ênfase 
predominante na dimensão econômica da igualdade, tributária do 
pensamento marxista, acabava relegando a um plano secundário as 
demandas por reconhecimento de certos grupos portadores de uma 
identidade própria. A promoção da igualdade era muitas vezes confundida 
com a imposição de homogeneidade, desprezando-se a necessidade de 
afirmação da diferença. (SARMENTO, 2006, p.145). 

 

A elevação no valor do barril de petróleo na década de 1970 e outros fatores 

de ordem econômica existentes possibilitaram o ressurgimento do liberalismo como 

uma alternativa de superação da crise então existente, só que numa nova forma, o 

neoliberalismo. 

Os anos de 1980 tidos como uma década perdida, principalmente para o 

Brasil e o restante da América Latina, assistiram à volta e ascensão dos 

conservadores ao poder e ao Consenso de Washington que anunciou as novas 

diretrizes do capitalismo mundial, através da implantação do neoliberalismo. 

Com a queda do muro de Berlim em 1989, o fim do socialismo como sistema 

político, a redemocratização de alguns países europeus e latino-americanos e até 

mesmo a crítica ao injusto e antidemocrático modelo neoliberal, o princípio da 

igualdade adquire uma nova feição com o Estado Democrático de Direito. 

 

 

2.6 O Estado Democrático de Direito, a democracia discursiva e a igualdade 
procedimental 
 

 

O Estado Democrático de Direito é uma grande mudança de paradigma para 

o constitucionalismo contemporâneo e para o Direito brasileiro como um todo. Neste 

novo modelo, a igualdade adquire uma nova feição, uma igualdade inclusiva que 

tem por objetivo promover a participação legítima de todos nos processos 

democráticos, pois “o paradigma procedimentalista do direito procura proteger, antes 

de tudo, as condições do procedimento democrático.” (HABERMAS, 2003b, p.183). 
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O Estado Democrático de Direito veio para ampliar o espaço de discussão e 

participação democrática, possibilitando o pleno exercício da autonomia política dos 

cidadãos, os quais, agora, são considerados co-autores dos processos políticos do 

Estado. 

 

No constitucionalismo social pressupõe-se a crença de que a arbitrariedade 
ou o abuso dos direitos fundamentais pode ser evitado mediante o aumento 
do poder político do Estado para melhor controle das relações baseadas 
nestes direitos. No Estado democrático de direito há o pressuposto de que 
as causas destes abusos situam-se nas desigualdades sociais geradas 
pelas condições econômicas, políticas e sociais. Uma política eficaz para 
evitar estas arbitrariedades exige transformações econômicas, políticas e 
sociais, através da participação dos cidadãos nos centros de poder e 
fortalecimento das instituições democráticas. (SOARES, 2004, p.219). 

 

No dizer de Canotilho (1999, p.94) o Estado Democrático de Direito deve ser 

visto “como uma ordem de domínio legitimada pelo povo.” Daí a necessária 

participação de todos nos processos democráticos, tendo em vista a legitimidade do 

Direito. 

Neste novo paradigma, o cidadão é visto como autor e participante dos 

discursos políticos de diversas maneiras, “articulando e fazendo valer interesses 

feridos [...] na formação de critérios para o tratamento igualitário de casos iguais e 

para o tratamento diferenciado de casos diferentes.” (HABERMAS, 2003b, p.183). 

Portanto, “a cidadania ativa no Estado democrático de direito pressupõe um 

cidadão político, apto a fazer valer suas reivindicações perante os governantes, que 

devem arcar com as responsabilidades de seus atos.” (SOARES, 2004, p.222). 

Assim, e, conforme ainda se verá em mais detalhes nos próximos capítulos, 

 

a igualdade procedimental do período contemporâneo deve ser entendida 
como uma igualdade aritmeticamente inclusiva para viabilizar que um 
número crescente de cidadãos possa simetricamente participar da produção 
de políticas públicas do Estado e da sociedade. (CRUZ, 2003a, p.16). 
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3 A FORMAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA IGUALDADE 
 

 

3.1 As Treze Colônias Inglesas na América do Norte, o processo de 
Independência e a Constituição dos EUA de 1787 
 

 

A igualdade e a liberdade são princípios que sempre estiveram presentes na 

história dos Estados Unidos desde o início da formação das Treze Colônias Inglesas 

em 1585. 

Os primeiros colonos ingleses que chegaram à América do Norte 

atravessaram o Atlântico, enfrentando os riscos de uma longa viagem pelo oceano, 

para tentar construir uma nova vida, livres das perseguições religiosas e da difícil 

situação político-econômica da Inglaterra nos séculos XVI e XVII. 

 

Entre 1620 e 1635, a Inglaterra foi varrida por dificuldades econômicas. 
Muitos não conseguiam encontrar trabalho. Até artesãos qualificados 
ganhavam pouco mais do que o necessário para a subsistência. Essas 
dificuldades foram ainda agravadas por safras decepcionantes. Além disso, 
a Revolução Industrial criara uma indústria têxtil muito promissora que 
exigia volumes cada vez maiores de lã para manter os teares em 
funcionamento. Então os senhores de terra cercaram suas propriedades, 
desapossaram os camponeses, e passaram a criar ovelhas. A expansão 
colonial tornou-se uma válvula de escape para esses camponeses que não 
tinham para onde ir. (CINCOTTA, 1994, p.13). 

 

A primeira colônia que prosperou foi Jamestown, fundada em 1607, na 

Virgínia, especializando-se nas plantações e exportações de tabaco para a 

Inglaterra. 

 

Em 1612 John Rolfe começou a fazer cruzamentos com sementes de 
tabaco importado das Índias Ocidentais e sementes de plantas nativas e 
conseguiu uma variedade de fumo agradável ao paladar europeu. O 
primeiro carregamento desse tabaco chegou a Londres em 1614. Em uma 
década, se tornaria a principal fonte de receita da Virgínia. (CINCOTTA, 
1994, p.15). 

 

A colonização do novo território não foi um objetivo imediato da coroa. A vinda 

dos imigrantes ocorreu sem qualquer incentivo governamental. Ao longo do tempo 

as colônias foram se estabelecendo, de forma independente uma das outras e sem 
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qualquer interferência por parte da metrópole, inexistindo, da mesma forma, um 

governo central13 que dirigisse as políticas públicas de forma conjunta e coordenada. 

O mais importante, para a Inglaterra do século XVII, era resolver os graves 

conflitos internos que se arrastavam entre os reis da dinastia Stuart e o Parlamento, 

em vez de se preocupar com o modo de ocupação e com as questões que 

envolvessem a colonização de uma terra que não produzia nenhuma riqueza 

importante como ouro e prata. 

Diante da negligência inglesa, a liberdade foi se constituindo em princípio 

constitutivo da nova terra, o que levou à consolidação das Assembléias Locais e do 

autogoverno nas colônias. Mas esta liberdade não era plena e absoluta, havia 

limites, os quais, conforme assinala Cincotta (1994), eram fixados pelas companhias 

particulares responsáveis pela colonização e administração dos territórios na 

América do Norte. 

 

As colônias, por sua vez, nunca viram a si próprias como súditos 
subservientes. Antes, consideravam-se mais um ‘commonwealth’ ou um 
conjunto de estados, semelhantes à própria Inglaterra, associados de forma 
bastante tênue às autoridades em Londres. (CINCOTTA, 1994, p.38). 

 

Esta configuração do processo colonial nos Estados Unidos foi responsável 

por consolidar uma visão de uma cidadania ainda inglesa no novo mundo, ou seja, 

os colonos se consideravam tão ingleses quanto os cidadãos da metrópole, estando 

sujeitos aos mesmos direitos e obrigações destes últimos. Eles sempre se julgavam 

como cidadãos ingleses e súditos da coroa, nunca como norte-americanos e 

detentores de diferentes direitos. 

Pelo modelo de sistema colonial implantado, as Treze Colônias eram vistas 

como uma continuação do território inglês num outro continente. O sentimento de 

todos os colonos era o de irmandade e de igualdade para com a metrópole e não de 

sujeição nos moldes imperialistas. Esta situação foi determinante inclusive para as 

tentativas de acordo e consenso nos conflitos existentes entre os interesses 

coloniais e os da Inglaterra momentos antes da Declaração de Independência de 

1776. 

                                                 
13 “Para suprir deficiências na área de defesa, resultantes da negligência da Inglaterra, as colônias da 
Baía de Massachusetts, Plymouth, Connecticut e New Haven formaram, em 1643, a Confederação da 
Nova Inglaterra. Foi a primeira tentativa dos colonos europeus de obter uma unidade regional.” 
(CINCOTTA, 1994, p.21). 
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No entanto, a situação foi se alterando com o passar dos anos. Os 

governadores, representantes reais, foram endurecendo as medidas administrativas, 

tentando inclusive limitar a autonomia existente. 

A pressão colonial nas Treze Colônias intensificou-se em meados do século 

XVIII com a Guerra dos Sete Anos entre Inglaterra e França. Os enormes gastos que 

proporcionaram a vitória inglesa na guerra e o aumento significativo do império 

colocaram a metrópole frente a um problema financeiro muito grande. “Na Paz de 

Paris, assinada em 1763, a França entregou para a Grã Bretanha todo o Canadá, os 

Grandes Lagos e a parte do vale do Mississipi. Caía por terra o sonho de um império 

francês na América do Norte.” (CINCOTTA, 1994, p.43). 

O pacto colonial precisava assumir uma nova forma. A intromissão em 

assuntos locais, com o controle do comércio e com uma maior tributação, foi a saída 

encontrada para suprir o déficit de recursos do Governo inglês. As novas medidas só 

causaram descontentamentos entre os norte-americanos. Assim, foi com as 

mudanças prejudiciais na Lei do Açúcar de 1764 e com a Lei do Aquartelamento de 

1765 “que exigia das colônias que providenciassem alojamentos e suprimentos para 

as tropas reais” (CINCOTTA, 1994, p.62) em solo americano. 

A situação piorou com o Stamp Act14 de 1765 e com os Townshend Acts15 de 

1767. A tributação era vista como uma imposição do Parlamento Inglês que feria a 

liberdade e a autonomia local. Uma insatisfação geral atingiu todas as Treze 

Colônias, pois os novos tributos não foram criados com a participação dos próprios 

colonos, que não tinham representação na Câmara dos Comuns. 

 

A maioria das autoridades britânicas considerava o Parlamento um órgão 
imperial que representava e exercia a mesma autoridade sobre residentes 
da metrópole e sobre colonos. Os líderes americanos argumentavam que 
não existia um parlamento “imperial”: eles só tinham relações legais com a 
Coroa. O rei é quem concordara em estabelecer colônias além mar e quem 
instituíra os governos. Eles concordavam que o monarca era rei das 
colônias e da Inglaterra, mas insistiam no fato de que o parlamento inglês 
não tinha direito de promulgar leis para as colônias, do mesmo modo que as 
legislaturas coloniais não podiam promulgar leis para a Inglaterra. 
(CINCOTTA, 1994, p.64). 

 

                                                 
14 O Stamp Act (Lei do Selo) estabeleceu a necessidade de um selo oficial em diversos documentos 
legais, contratos, jornais, cartas de baralho e outros. 
15 Os Townshend Acts possibilitaram a tributação de diversos produtos importados pelas colônias 
norte-americanas. 
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A pressão colonial foi tão grande, principalmente através do boicote aos 

produtos importados da Inglaterra, que o Parlamento revogou o Stamp Act e os 

Townshend Acts. 

A crise de interesses voltou a se intensificar com a tentativa de controle do 

comércio de chá nas colônias. Um acontecimento que ficou conhecido como Boston 

Tea Party foi determinante para a adoção dos Intolerable Acts pelo Parlamento 

inglês. 

 

Na noite de 16 de dezembro de 1773, um bando de homens disfarçados de 
índios Mohawk, liderados por Samuel Adams, subiu a bordo dos três navios 
ingleses ancorados e despejou todo o carregamento de chá nas águas do 
porto de Boston. Fizeram isso porque temiam que, se o chá fosse 
descarregado, os colonos acabariam concordando com o imposto e 
comprariam o chá. (CINCOTTA, 1994, p.68). 

 

Os Intolerable Acts foram um conjunto de normas coercitivas adotadas nas 

Treze Colônias que consistiam no fechamento do porto de Boston até que os danos 

causados pelo derramamento do chá ao mar fossem completamente ressarcidos. 

“Outras leis restringiam os poderes das autoridades locais e proibiam as reuniões 

das assembléias sem a autorização do governador.” (CINCOTTA, 1994, p.68). 

Os colonos ainda buscaram uma solução pacífica para as divergências no 

Primeiro Congresso Continental de 1774, quando reafirmaram o direito de liberdade 

e a ingerência indevida da metrópole na administração dos assuntos locais. Todavia, 

os anseios por liberdade e respeito não foram aceitos pelo Rei George III e pelo 

Parlamento inglês. 

Um Segundo Congresso Continental foi organizado em meados de 1775, 

tendo como implicação direta a declaração de guerra e os anseios por liberdade. Em 

1776 a Declaração de Direitos da Virgínia declarou a igualdade, a liberdade e a 

independência entre os homens. 

A independência foi a única forma encontrada para a solução dos impasses e 

dos desentendimentos entre a Inglaterra e as Treze Colônias. Em 4 de julho de 

1776, os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso 

Geral declararam a independência, afirmando os direitos à vida, liberdade, igualdade 

e felicidade contra a tirania real e parlamentar inglesa. 

 

A Declaração de Independência, redigida pouquíssimo tempo depois com 
base no texto elaborado por Thomas Jefferson, voltou a ratificar os mesmos 
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sentimentos e ideais, refletindo, uma vez mais, os ensinamentos de Locke, 
ao reconhecer em sua abertura “que todos os homens são criaturas iguais; 
que são dotados pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis” e que “os 
governos são estabelecidos entre os homens para assegurar esses 
direitos”. (MENEZES, 2001, p.17). 

 

A guerra de independência entre a Inglaterra e as Treze Colônias envolveu 

outros países europeus como a França que tinha interesse direto na derrota dos 

ingleses. O reconhecimento formal da independência aconteceu com a assinatura 

do Tratado de Paris em setembro de 1783. 

Após a independência, as antigas Treze Colônias se organizaram em treze 

Estados soberanos. A nova configuração política não foi suficiente para resolver uma 

série de questões econômicas e militares. A união parcial de todos os Estados era a 

melhor solução e foi o que aconteceu com a adoção dos Artigos da Confederação 

em 1781. 

A Confederação também foi incapaz de promover uma união plena e eficaz 

entre todos os Estados, pois o direito de secessão estava garantido. A reforma dos 

Artigos da Confederação foi uma necessidade e um desejo dos representantes dos 

Estados. A Convenção da Filadélfia tinha este como um de seus propósitos, mas a 

melhor saída encontrada foi a elaboração de uma Constituição e a criação de um 

novo tipo de governo e de Estado. “A elaboração de uma Constituição que 

organizasse o governo central foi o propósito da Convenção da Filadélfia, em 1787.” 

(BARACHO JÚNIOR, 2003, p.317). 

 

A Convenção tinha sido autorizada unicamente a preparar emendas aos 
Artigos de Confederação, mas, como Madison mais tarde escreveria, os 
delegados “imbuídos de uma confiança viril no seu país”, simplesmente 
deixaram de lado os Artigos e avançaram no sentido de erigir uma forma 
totalmente nova de governo. (CINCOTTA, 1994, p.88). 

 

Em 17 de setembro de 1787 a Constituição dos Estados Unidos da América 

foi aprovada pela Convenção da Filadélfia, mas necessitava ainda de ratificação por 

parte das Convenções em pelo menos nove dos treze Estados, tal como dispõe o 

art. 7º do texto constitucional.16 

“O processo de ratificação da Constituição foi extremamente conturbado. 

Muitos eram os que se opunham à criação do governo federal, considerando até 

                                                 
16 “A ratificação, por parte das convenções de nove Estados será suficiente para a adoção desta 
Constituição nos Estados que a tiverem ratificado.” (ESTADOS UNIDOS, 1787). 
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mesmo que a liberdade conquistada com a Revolução seria jogada por terra.” 

(BARACHO JÚNIOR, 2003, p.317). O processo terminou em 1788 com uma 

exigência: a adoção de um Bill of Rights garantindo direitos individuais. 

Mesmo com o Bill of Rights de 1791, as dez primeiras Emendas ao texto 

constitucional, o princípio da igualdade, tal como proclamado na Declaração de 

Independência, não era uma realidade na ordem jurídica. Não havia qualquer 

menção e garantia expressa a este princípio. “O princípio da igualdade perante a lei, 

a rigor, somente será formalmente adotado com a aprovação da Décima Quarta 

Emenda Constitucional, em 1868.” (MENEZES, 2001, p.23). 

 

 

3.2 A escravidão na sociedade americana: um fator da divisão de interesses na 
Federação 

 

 

O processo de independência das Treze Colônias inglesas e a formação dos 

Estados Unidos da América na Convenção da Filadélfia foram incapazes de resolver 

o grave problema da escravidão dos negros. A escravidão que se arrastou por 

quase todo o século XIX foi um importante fator de divisão dos interesses no recente 

sistema de Estado Federal, tendo provocado inclusive a eclosão da Guerra Civil 

(1861-1865) que devastou a economia dos Estados Unidos. 

A Constituição de 1787 não aboliu a escravidão, não garantiu a sua 

regulamentação por parte da União e nem estabeleceu se a mesma seria ou não 

aceita nos novos Estados a serem criados com a expansão do território para o 

Oeste. 

A colonização do Oeste foi marcada pelas divergências entre os interesses 

dos Estados do Norte, defensores do trabalho assalariado, da pequena propriedade 

e de um capitalismo liberal e os interesses dos Estados do Sul, agrícola, aristocrata 

e escravocrata. O modo de ingresso dos novos Estados na União foi alvo dessas 

desavenças, pois a manutenção da igualdade entre a quantidade de Estados 

abolicionistas e escravistas deveria ser mantida a todo custo, segundo os objetivos 

sulistas. 

A busca desse equilíbrio na União foi uma constante em todo o movimento 

rumo ao Oeste. O Congresso procurou resolver a questão no impasse existente para 



58 
 

a admissão do Estado do Missouri à União. Já prevendo uma solução definitiva para 

os casos futuros, o Compromisso do Missouri estabeleceu que, acima do paralelo de 

36º30’, todos os novos Estados criados seriam necessariamente abolicionistas e 

todos aqueles abaixo deste paralelo seriam escravocratas. Entretanto, o 

Compromisso não foi inteiramente seguido na admissão de novos Estados e os 

conflitos em torno da escravidão negra não cessaram. 

A existência de um sistema escravista e a falta de previsão constitucional da 

igualdade criaram situações inusitadas para os negros, algumas das quais inclusive 

garantidas em lei. 

 

De fato, uma lei da Virgínia (1705), ainda no período colonial, reconhecia 
que os escravos eram bens imóveis, vinculados à terra, noção que terminou 
sendo reproduzida, igualmente, em diplomas legais do Kentucky (1798) e 
do território de Louisiana (1806). Da mesma forma os arquivos oficiais dos 
Estados do sul registram diversos casos de disputas judiciais envolvendo a 
venda, doação ou mesmo a hipoteca de escravos. 
Com o passar do tempo e o aumento da população composta por escravos 
libertados, as leis dispondo sobre a escravidão terminaram tornando-se leis 
raciais, de modo que os indivíduos negros que obtinham a liberdade, por 
quaisquer meios, não gozavam dos mesmos direitos assegurados aos seus 
antigos senhores. Nesse sentido, observa-se que, em 1830, somente quatro 
Estados – todos situados na região da Nova Inglaterra – permitiam aos 
escravos libertados o mesmo direito de voto assegurado aos brancos. 
Mesmo alguns Estados do norte, porém, não aceitavam o casamento entre 
brancos e negros (v.g. Illinois). (MENEZES, 2001, p.68). 

 

Uma situação semelhante de desigualdades e injustiças também podia ser 

visualizada no sul dos Estados Unidos, onde aos negros não era permitido o 

exercício da liberdade, o acesso à educação e a outros direitos fundamentais. 

 

Em Maryland (1806), eles não podiam sequer possuir um cachorro. Na 
Geórgia, eles não podiam possuir, usar ou portar armas de fogo, sendo que 
o Código Penal do Estado (1833) considerava crime “ensinar qualquer 
escravo, negro ou pessoa de cor livre a ler, tanto caracteres escritos quanto 
impressos”. Na Carolina do Sul (1800), era ilegal para “qualquer número de 
escravos, negros livres, mulatos ou mestiços, mesmo em companhia de 
pessoas brancas, reunir-se com o propósito de obter instrução intelectual ou 
de culto religioso, fosse antes de o sol nascer, fosse depois de o sol se pôr”. 
(MENEZES, 2001, p.68). 

 

A escravidão que dividiu os Estados Unidos no século XIX não impediu que 

as idéias abolicionistas se difundissem em todo o país. A luta pelo fim do sistema 

escravocrata foi uma constante até a Guerra de Secessão, o que possibilitou o 

surgimento de movimentos abolicionistas, manifestações nas páginas dos jornais e 
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até mesmo escritos literários em defesa da causa, como, “por exemplo, Harriet 

Beecher Stowe [que] publicou A Cabana do Pai Tomás, romance escrito como 

reação à aprovação da Lei do Escravo Fugitivo.” (CINCOTTA, 1994, p.158). 

 

 

3.3 O caso Scott v. Sandford 60 U.S. 393 (1856) 
 

 

O julgamento do caso Scott v. Sandford 60 U.S. 393 (1856) pela Suprema 

Corte dos Estados Unidos marcou todo o período conturbado de meados do século 

XIX e foi fundamental para a eclosão da Guerra de Secessão. 

Dred Scott era um escravo de propriedade do médico do Exército dos 

Estados Unidos, John Emerson. Em 1834 John Emerson mudou do Estado 

escravista do Missouri para o Estado de Illinois, vindo a residir no forte militar de 

Rock Island. Em 1836, ele foi destacado para o Forte Snelling situado na parte norte 

do paralelo de 36º30’ do Compromisso do Missouri. Dred Scott chegou a se casar 

quando esteve no Forte Snelling e ainda teve duas filhas. 

Em 1838, John Emerson retornou para o Estado do Missouri, levando consigo 

Dred Scott e sua família. Com a morte do seu proprietário em 1843, Scott ajuizou 

uma ação buscando declarar a sua liberdade, pois ele havia vivido em Estados 

abolicionistas, Illinois e no território conhecido como Upper Louisiana, e se 

considerava livre. 

Ocorre que o resultado do pleito não foi favorável. Na primeira instância Dred 

Scott obteve vitória, mas na Suprema Corte do Missouri a decisão foi reformada 

negando o direito à liberdade e à cidadania plena. Contudo, “Scott voltou a discutir 

os seus direitos na órbita federal, até que o processo alcançou a Suprema Corte.” 

(MENEZES, 2001, p.69). Mesmo diante desta nova realidade, Scott não obteve 

sucesso. A Suprema Corte dos Estados Unidos não acolheu os seus argumentos e 

negou-lhe a possibilidade de ser um homem livre. 

Para o Chief Justice Roger Taney17, relator do caso, o problema que envolvia 

a decisão da Suprema Corte perpassava necessariamente pela identificação de 

quem eram os cidadãos dos Estados Unidos. Segundo ele, 

                                                 
17 O Chief Justice Roger Taney (1836-1864) foi nomeado Presidente da Suprema Corte dos Estados 
Unidos pelo Presidente Andrew Jackson (1829-1837) e sucedeu o lendário John Marshall (1801-
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pode um negro que teve seus antepassados importados e vendidos como 
escravos neste país tornar-se um membro da comunidade política fundada 
e organizada pela Constituição dos Estados Unidos e, como tal, tornar-se 
titular de todos os direitos, privilégios e imunidades garantidos por esse 
instrumento aos cidadãos, entre os quais o de acionar o Judiciário dos 
Estados Unidos nos casos especificados na Constituição?18 (ESTADOS 
UNIDOS, 1856, tradução nossa). 

 

O Chief Justice Roger Taney respondeu a este questionamento adotando 

uma posição interpretativa originalista, ou seja, apegando-se à literalidade do texto e 

buscando a intenção original que os Founded Fathers deram à Constituição dos 

Estados Unidos. Só que no caso em questão Taney construiu um originalismo 

restritivo e distorcido, excluindo os negros da formação da vontade soberana, o “We 

the People”. 

O originalismo pretende sustentar a Constituição tal como ela foi pensada em 

1787, impedindo, assim, qualquer interpretação que mude o seu significado. O que 

se busca é que a prática judiciária mantenha intacta a vontade dos Founded 

Fathers, de forma a se garantir e preservar a intenção original do texto 

constitucional. O originalismo nada mais é do que uma postura positivista19 do 

Direito, em que “a aplicação do Direito se dá por método dedutivo e analítico.” 

(CRUZ, 2003b, p.27).20 

O voto de Taney foi seguido por quase todos os juízes da Suprema Corte, 

sendo inclusive a opinião final da Corte no julgamento. Para ele, um escravo negro 

não poderia ter direito de petição frente a um tribunal, uma vez que não era 

considerado cidadão. 
                                                                                                                                                         
1835) que se notabilizou no julgamento do caso Marbury v. Madison 5 U.S. (I. crouch), 137 (1803) 
que deu início ao controle difuso de constitucionalidade e que marcou a supremacia da Constituição e 
a hegemonia federal no federalismo estadunidense. Por outro lado, “o Chief Justice Taney tinha 
claras tendências ao favorecimento da hegemonia dos Estados, inaugurando o que mais tarde seria 
conhecido como Federalismo Dual.” (PINTO FILHO, 2002, p.30). 
18 Can a negro whose ancestors were imported into this country and sold as slaves become a member 
of the political community formed and brought into existence by the Constitution of the United States, 
and as such become entitled to all the rights, and privileges, and immunities, guarantied by that 
instrument to the citizen, one of which rights is the privilege of suing in a court of the United States in 
the cases specified in the Constitution? 
19 “‘O direito é o direito. Não é o que os juízes pensam ser, mas aquilo que realmente é. Sua tarefa é 
aplicá-lo, não modificá-lo para adequá-lo à sua própria ética ou política.’ Esse é o ponto de vista da 
maioria dos leigos e o hino dos conservadores em questões de direito.” (DWORKIN, 2003, p.141). 
20 “De um modo geral, o positivismo centra a teoria da decisão em uma perspectiva silogística e 
mecânica do juiz, de maneira que seu esforço se proceda de maneira exclusivamente cognitiva. 
Assim, nenhum espaço criativo se reserva ao Judiciário, restando-lhe o dever de captar a 
vontade política do legislador no ato decisional. Essa concepção abraça uma divisão dos poderes 
pela qual a função legislativa (volição) se afasta qualitativamente da função judiciária (cognição).” 
(CRUZ, 2003b, p.27, grifo nosso). 
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As palavras “povo dos Estados Unidos” e “cidadão” são termos sinônimos e, 
portanto, significam a mesma coisa. Ambas descrevem o corpo político que, 
de acordo com nossas instituições republicanas, formam a soberania e que 
sustentam o poder e conduzem o Governo por meio de seus 
representantes. Elas são o que a gente, familiarmente, costuma chamar de 
“povo soberano”, e cada cidadão é parte deste povo e um membro 
constituinte desta soberania. A questão é se a classe de pessoas descritas 
na apelação faz parte deste povo, são elas membros constituintes desta 
soberania? Nós achamos que não são, e que não estão incluídas e nem 
serão incluídas abaixo da palavra “cidadãos” na Constituição, e não podem, 
assim, requerer nenhum dos direitos e privilégios previstos e assegurados 
para os cidadãos dos Estados Unidos.21 (ESTADOS UNIDOS, 1856, 
tradução nossa). 

 

O racismo se fez presente neste caso principalmente pela desconsideração 

dos negros como seres humanos. Na visão da época, eram tão-somente objetos de 

um sistema de produção. 

Já os índios norte-americanos tinham um tratamento “melhor” se comparado 

aos negros, muito embora não fossem vistos como seres civilizados. Em alguns 

momentos, os índios eram reconhecidos como povos livres e independentes e que 

não pertenciam ao universo colonial. “Acordos foram negociados com eles, inclusive 

alianças para guerra foram realizadas; e as pessoas que compõem as comunidades 

políticas dos índios sempre foram consideradas como estrangeiros que não vivem 

sob o nosso Governo.”22 (ESTADOS UNIDOS, 1856, tradução nossa). 

Diferentemente dos negros que jamais seriam considerados cidadãos dos 

Estados Unidos, conforme a visão do Chief Justice Roger Taney, os índios poderiam 

até mesmo se tornar cidadãos com a garantia dos mesmos direitos e privilégios dos 

brancos. 

 

Eles podem, sem dúvida, como sujeitos de qualquer outro Governo 
estrangeiro, ser naturalizados pela autoridade do Congresso e tornar-se 
cidadãos de um Estado e dos Estados Unidos. E se um indivíduo tem que 
deixar sua tribo ou nação e fixar sua residência junto com a população 

                                                 
21 The words “people of the United States” and “citizens” are synonymous terms, and mean the same 
thing. They both describe the political body who, according to our republican institutions, form the 
sovereignty and who hold the power and conduct the Government through their representatives. They 
are what we familiarly call the “sovereign people,” and every citizen is one of this people, and a 
constituent member of this sovereignty. The question before us is whether the class of persons 
described in the plea in abatement compose a portion of this people, and are constituent members of 
this sovereignty? We think they are not, and that they are not included, and were not intended to be 
included, under the word “citizens” in the Constitution, and can therefore claim none of the rights and 
privileges which that instrument provides for and secures to citizens of the United States. 
22 Treaties have been negotiated with them, and their alliance sought for in war, and the people who 
compose these Indian political communities have always been treated as foreigners not living under 
our Government. 
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branca a ele são garantidos todos os direitos e privilégios pertencentes a um 
emigrante de qualquer outro povo estrangeiro.23 (ESTADOS UNIDOS, 1856, 
tradução nossa). 

 

Ainda segundo o Chief Justice Roger Taney, os negros nem mesmo com a 

liberdade alcançariam o mesmo status dos brancos, pois continuariam subjugados e 

considerados como uma classe inferior. 

 

Eles eram, naquela época, considerados como uma classe subordinada e 
inferior que foi subjugada pela raça dominante, e, se emancipada ou não, 
ainda permaneceria sujeita à sua autoridade e não possuiria nenhum direito 
ou privilégio tais como aqueles que possuem o poder e o Governo de poder 
escolher o que lhes conceder.24 (ESTADOS UNIDOS, 1856, tradução 
nossa). 

 

A Suprema Corte, lamentavelmente, através desta decisão reconheceu que 

somente aqueles considerados e reconhecidos como cidadãos na Declaração de 

Independência e na Constituição de 1787 eram cidadãos e sujeitos de direitos e 

obrigações na nova república. Os negros estavam foram desta categoria porque não 

foram levados para as Treze Colônias como seres livres, mas sim como 

mercadorias, objetos de um processo colonial que em nenhum momento eram parte 

da cidadania e dos direitos conferidos ao povo dos Estados Unidos pelos Founded 

Fathers. 

 

Portanto, torna-se necessário determinar quem eram os cidadãos dos vários 
Estados quando a Constituição foi adotada. E para fazer isso, nós devemos 
recorrer aos Governos e instituições das treze colônias quando elas se 
separaram da Grã-Bretanha e formaram novas soberanias e tomaram os 
lugares na família de nações independentes. Nós temos que perguntar 
quem, naquela época, era reconhecido como povo ou cidadão de um 
Estado cujos direitos e liberdades foram concedidos pelo Governo Inglês, e 
quem declarou sua independência e assumiu os poderes do Governo para 
defender seus direitos pela força das armas. 
Na opinião da Corte, a legislação, a história da época e a linguagem usada 
na Declaração de Independência mostram que nenhuma das classes de 
pessoas que foram importadas como escravos nem seus descendentes, 
livres ou não, eram então reconhecidos como uma parte do povo, nem eram 

                                                 
23 They may, without doubt, like the subjects of any other foreign Government, be naturalized by the 
authority of Congress, and become citizens of a State, and of the United States, and if an individual 
should leave his nation or tribe and take up his abode among the white population, he would be 
entitled to all the rights and privileges which would belong to an emigrant from any other foreign 
people. 
24 They were at that time considered as a subordinate and inferior class of beings who had been 
subjugated by the dominant race, and, whether emancipated or not, yet remained subject to their 
authority, and had no rights or privileges but such as those who held the power and the Government 
might choose to grant them. 
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pretendidos para serem incluídos nas palavras geralmente usadas naquele 
memorável instrumento.25 (ESTADOS UNIDOS, 1856, tradução nossa). 

 

A Corte concluiu o julgamento legalizando o racismo com relação aos negros 

nos Estados Unidos e afirmando que Dred Scott não era um cidadão americano e 

que jamais poderia ser titular de direitos e obrigações sob a Constituição de 1787, 

tendo inclusive vedação no acesso ao Judiciário. 

O julgamento neste caso também foi responsável por assegurar a hegemonia 

dos Estados frente à União, uma vez que, a Suprema Corte afirmou 

 

que o Congresso americano não tinha poderes para proibir qualquer 
cidadão de possuir escravos, e que mesmo que uma legislatura estadual 
decidisse conceder cidadania a um “negro”, isto não implicaria que este 
“negro” possuía cidadania norte-americana. (PINTO FILHO, 2002, p.31). 

 

“Foi tão grande a perda de prestígio da Corte, que ela custaria a recuperar a 

confiança popular depois dessa decisão.” (RODRIGUES, 1958, p.66). A partir deste 

caso, os impasses entre abolicionistas e escravistas só aumentaram, o que levou à 

eclosão da Guerra de Secessão entre Estados do Norte e Estados do Sul de 1861 a 

1865. 

 

 

3.4 A Guerra Civil Americana, a abolição da escravidão e a 
constitucionalização da igualdade 
 

 

A eleição do republicano Abraham Lincoln (1861-1865) como décimo sexto 

Presidente dos Estados Unidos em 1860 trouxe conseqüências para o Direito 

Constitucional e para o federalismo estadunidense, além de ter provocado 

descontentamentos no sul do país ante a possibilidade do fim da escravidão. 

                                                 
25 It becomes necessary, therefore, to determine who were citizens of the several States when the 
Constitution was adopted. And in order to do this, we must recur to the Governments and institutions 
of the thirteen colonies when they separated from Great Britain and formed new sovereignties, and 
took their places in the family of independent nations. We must inquire who, at that time, were 
recognised as the people or citizens of a State whose rights and liberties had been outraged by the 
English Government, and who declared their independence and assumed the powers of Government 
to defend their rights by force of arms. 
In the opinion of the court, the legislation and histories of the times, and the language used in the 
Declaration of Independence, show that neither the class of persons who had been imported as slaves 
nor their descendants, whether they had become free or not, were then acknowledged as a part of the 
people, nor intended to be included in the general words used in that memorable instrument. 
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O efeito direto da vitória de Abraham Lincoln foi a secessão do Estado da 

Carolina do Sul em 20 de dezembro de 1860. Posteriormente outros Estados sulistas 

também deixaram a União e formaram os Estados Confederados da América, com a 

manutenção da escravidão e em clara oposição aos princípios liberais do Norte. 

Abraham Lincoln tomou posse como Presidente dos Estados Unidos em 4 de 

março de 1861 num clima tenso. 

 

Em seu discurso de posse, ele se recusou a reconhecer a secessão, 
considerando-a um ato “legalmente nulo”. Seu discurso terminou com um 
apelo em favor da restauração dos vínculos da União. Mas o Sul fez ouvidos 
de mercador e, no dia 12 de abril, lançou-se um ataque às forças federais 
estacionadas no Forte Sumter, no porto de Charleston, estado de Carolina 
do Sul. (CINCOTTA, 1994, p.163). 

 

A Guerra Civil que se estendeu de 1861 a 1865 colocou em posições opostas 

o Norte industrializado e o Sul agrícola e escravista. Os Estados do Norte, baseados 

em princípios liberais, almejavam a expansão para o Oeste e o crescimento de suas 

indústrias. Porém, esta possibilidade encontrava empecilhos no Sul e no modo de 

produção escravista. 

Em 22 de setembro de 1862, Abraham Lincoln atacou o Sul de forma 

diferente, com a Proclamação Preliminar da Emancipação que libertou todos os 

escravos, qual seja: 

 

que, no primeiro dia de janeiro, do ano de Nosso Senhor de mil oitocentos e 
sessenta e três, todas as pessoas mantidas como escravas, nos limites de 
qualquer Estado, ou parte designada de um Estado, e cujo povo esteja em 
rebelião contra os Estados Unidos, devem ser, daqui por diante, e para 
sempre, livres; e que o poder executivo dos Estados Unidos, 
compreendendo a autoridade militar e a autoridade naval correspondentes, 
reconhece e mantém a liberdade de tais pessoas, e não fará ato nenhum, 
nem atos nenhuns, para reprimir tais pessoas, ou qualquer uma delas, em 
quaisquer esforços que possam efetuar, em prol da sua verdadeira 
liberdade. 
Que o poder executivo, no primeiro dia de janeiro acima referido, por via de 
proclamação, designará os Estados e as partes de Estados, se as houver, 
cujo povo, respectivamente, esteja então em rebelião contra os Estados 
Unidos; e o fato de que algum Estado, ou o povo que o habita, estar, nesse 
dia, em boa fé, representado no Congresso dos Estados Unidos, por 
membros neles escolhidos em eleições nas quais a maioria dos eleitores 
qualificados de tal Estado haja participado, deve, na ausência de forte 
testemunho em contrário, ser considerado evidência conclusiva de que esse 
mesmo Estado, e o povo nele compreendido, não se encontravam, nessa 
época, em rebelião contra os Estados Unidos. (LINCOLN, 1964, p.212). 
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Cem dias após a Proclamação Preliminar em 01 de janeiro de 1863, Lincoln 

cumpriu sua promessa e anunciou a Proclamação da Emancipação, nomeando os 

Estados e as partes dos Estados que até aquele momento estavam em revolta 

contra a União e conferindo liberdade plena àqueles que se encontravam na 

condição de escravo. 

 

E, pela virtude dos poderes, bem como dos propósitos anteriormente 
aludidos, eu de fato ordeno e declaro que todas as pessoas mantidas como 
escravas, dentro dos Estados agora designados, e das partes de Estados, 
daqui por diante devem ser livres; e que o governo executivo dos Estados 
Unidos, inclusive as autoridades militar e naval que lhe são outorgadas, 
reconhecerá e manterá a liberdade das ditas pessoas. (LINCOLN, 1964, 
p.213).  

 

Em 31 de janeiro de 1865, o Congresso aprovou a abolição da escravidão nos 

Estados Unidos através da Décima Terceira Emenda à Constituição, a qual foi 

ratificada pelos Estados em 6 de dezembro de 1865. 

O fim da Guerra de Secessão aconteceu no dia 09 de abril de 1865 quando 

as forças dos Estados Confederados se renderam e reconheceram a superioridade 

da União. 

Mas todo o trabalho do Presidente Abraham Lincoln pelo fim da escravidão 

lhe custou caro. Na noite do dia 14 de abril de 1865 o ator John Wilkes Booth, 

natural do Estado da Virgínia, desferiu tiros contra o Presidente Lincoln, enquanto 

este assistia a uma apresentação no Teatro Ford, em Washington D.C. Abraham 

Lincoln não suportou a gravidade dos ferimentos e veio a falecer na manhã do dia 

15 de abril. 

O primeiro Civil Rights Act foi aprovado pelo Congresso em 1866. Nesse 

mesmo período, o Congresso também cuidou de instituir a Agência dos Homens 

Libertos. Segundo Cincotta (1994, p.171-172), “ambos procuravam evitar a 

discriminação racial por parte das legislaturas sulistas.” 

A cidadania universal, a igualdade de direitos e o sufrágio universal entre 

todos foram afirmados na Décima Quarta e Décima Quinta Emendas à Constituição. 

A Décima Quarta Emenda garantiu a igualdade, o devido processo legal, a cidadania 

a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e impediu que os 

Estados-membros da Federação restringissem estes direitos. Já a Décima Quinta 

Emenda, além de prever implicitamente proteção à igualdade, constitucionalizou o 
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direito de voto, o qual não poderia ser negado pelos motivos de raça, cor ou de 

estado de servidão antecedente. 

A vitória dos Estados do Norte na Guerra Civil não proporcionou, na prática, 

uma mudança tão radical na situação dos negros nos Estados Unidos. Mesmo 

diante de uma igualdade garantida constitucionalmente, a perseguição e a 

discriminação aos negros norte-americanos não acabaram. Ao contrário, nos 

Estados do Sul, maiores beneficiários da escravidão, o racismo, a discriminação e a 

segregação racial continuaram presentes até o início dos movimentos dos direitos 

civis no século XX. 

 

A derrota da Confederação não mudou a cabeça dos brancos do Sul. 
Rapidamente, as organizações paramilitares, como a Ku Klux Klan, se 
formaram para manter os negros “no seu devido lugar”. E, baseados num 
precedente da [Suprema] Corte [de Massachusetts], Roberts v. City of 
Boston, 5 Cush, 19 (1849), proliferou um enorme rol de leis 
segregacionistas, conhecidas como Jim Crow Law, um personagem de 
teatro caricato que personificava a “inferioridade e a estupidez do negro.” 
(CRUZ, 2005, p.125). 

 

A segregação racial é uma característica típica do sistema racial dos Estados 

Unidos, ao contrário do sistema brasileiro que encontra na miscigenação e na 

democracia racial os elementos de manutenção das desigualdades e injustiças entre 

brancos e negros.26 

 

 

3.5 A doutrina “separados mas iguais” 

 

 

O caso Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) foi determinante na história 

do Direito estadunidense, pois legitimou e difundiu a doutrina “separados mas 

iguais”27. Representou, também, um retrocesso, uma vez que foi na contramão dos 

anseios igualitários e democratizantes advindos da Guerra de Secessão. 

                                                 
26 “Enquanto nos Estados Unidos a classificação e a conseqüente discriminação dos negros teria 
como foco a ancestralidade dos atores – na qual alguém com até 1/8 de sangue de origem africana 
seria considerado negro –, no Brasil, os sinais diacríticos como cor da pele e o tipo de cabelo é que 
seriam determinantes. Isto é, enquanto nos Estados Unidos uma pessoa de pele branca e traços 
europeus, mas que tivesse um avô negro, seria ainda classificada como negra, no Brasil a mesma 
pessoa seria definitivamente considerada como branca.” (OLIVEIRA, Luís Roberto, 1997, p.151). 
27 Para Menezes (2001) a doutrina “separados mas iguais” não apareceu de forma inédita em Plessy 
v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), mas sim na decisão do caso Roberts v. City of Boston 59 Mass. (5 
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No dia 07 de junho de 1892, Homer Plessy, que era cidadão estadunidense 

descendente de negros na proporção de 1/8 do seu sangue e residente no Estado 

de Louisiana, adquiriu uma passagem de trem, na primeira classe, para realizar uma 

viagem entre New Orleans e Covington, vindo a ocupar um lugar destinado aos 

exclusivamente brancos. 

Ocorre que uma lei estadual obrigava a separação de lugares entre brancos e 

negros nos meios de transporte, ou seja, brancos e negros teriam lugares próprios e 

distintos uns dos outros. Plessy foi “convidado” pelo condutor do trem a ocupar os 

lugares reservados aos negros, sob pena de ser expulso da locomoção e de ser 

preso. Mas ele se recusou a ocupar os lugares destinados aos negros, pois se 

considerava branco e, logo, titular dos mesmos direitos, privilégios e imunidades 

assegurados aos cidadãos brancos. 

Homer Plessy foi preso em New Orleans e acusado de desobedecer a uma 

ordem policial e de violar a lei estadual que regulava a separação de lugares no 

sistema de transporte. 

Através de um habeas corpus, Plessy promoveu a discussão sobre a 

constitucionalidade da lei do Estado da Louisiana que regulamentava a segregação 

entre brancos e negros nos trens, sob o argumento de violação da Décima Terceira 

e da Décima Quarta Emendas da Constituição. 

A Suprema Corte seguiu o entendimento das instâncias inferiores e não 

acolheu os argumentos de que a lei segregacionista era inconstitucional. A Corte 

afirmou que as leis que separavam lugares para brancos e negros não eram 

inconstitucionais e não contrariavam a Décima Terceira e a Décima Quarta Emendas 

da Constituição. 

Nas palavras do Justice Brown, relator do caso e a opinião final da Corte: 

 

leis permitindo ou mesmo requerendo a separação em locais onde eles 
estão propensos a serem levados em contato, não, necessariamente, 
implicam a inferioridade de uma raça para a outra, e têm sido geralmente, 
se não universalmente, reconhecidas como dentro da competência das 
legislaturas estaduais no exercício de seu poder de polícia.28 (ESTADOS 
UNIDOS, 1896, tradução nossa). 

                                                                                                                                                         
Cush.) 198 (1850), julgado pela Suprema Corte de Massachusetts, o qual não chegou a ser debatido 
pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 
28 Laws permitting, and even requiring, their separation in places where they are liable to be brought 
into contact do not necessarily imply the inferiority of either race to the other, and have been generally, 
if not universally, recognized as within the competency of the state legislatures in the exercise of their 
police power. 
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Mas houve neste caso um voto dissidente, o do Justice Harlan que afirmou 

ser inconstitucional a lei do Estado da Louisiana que segregava brancos e negros 

nos vagões de trens. 

 

Mas, na visão da Constituição, no olhar da lei, não há neste país nenhuma 
classe de cidadãos superiores e dominantes. Não há nenhuma casta aqui. 
Nossa Constituição é cega à cor e nem conhece nem tolera classes entre os 
cidadãos. Em respeito aos direitos civis, todos os cidadãos são iguais diante 
da lei.29 (ESTADOS UNIDOS, 1896, tradução nossa). 

 

O Justice Harlan, percebendo a importância do caso, afirmou que “o acórdão 

proferido neste dia revelar-se-á tão nefasto quanto a decisão tomada por este 

tribunal no caso Dred Scott.”30 (ESTADOS UNIDOS, 1896, tradução nossa). Para ele 

 

a separação arbitrária dos cidadãos, com base na raça, enquanto eles estão 
numa estrada pública é um símbolo de servidão completamente 
inconsistente com a liberdade civil e com a igualdade diante da lei 
estabelecida pela Constituição. Não pode ser justificada sobre nenhum 
terreno legal.31 (ESTADOS UNIDOS, 1896, tradução nossa). 

 

Ao afirmar a doutrina “separados mas iguais” no caso Plessy v. Ferguson, 163 

U.S. 537 (1896), a Suprema Corte legitimou e permitiu a segregação entre brancos e 

negros nos Estados Unidos. A superação desta prática só viria a se concretizar no 

julgamento do caso Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). 

 

                                                 
29 But in view of the Constitution, in the eye of the law, there is in this country no superior, dominant, 
ruling class of citizens. There is no caste here. Our Constitution is color-blind, and neither knows nor 
tolerates classes among citizens. In respect of civil rights, all citizens are equal before the law. 
30 The judgment this day rendered will, in time, prove to be quite as pernicious as the decision made 
by this tribunal in the Dred Scott Case. 
31 The arbitrary separation of citizens on the basis of race while they are on a public highway is a 
badge of servitude wholly inconsistent with the civil freedom and the equality before the law 
established by the Constitution. It cannot be justified upon any legal grounds. 
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4 A IGUALDADE ENTRE BRANCOS E NEGROS E A PRÁTICA JUDICIÁRIA DA 
SUPREMA CORTE 
 

 

4.1 O trabalho hermenêutico-interpretativo da Suprema Corte 
 

 

A Constituição dos Estados Unidos da América não é a mesma desde a sua 

assinatura na Convenção da Filadélfia realizada no Pennsylvania State House em 

1787. Em quase 220 anos de vigência32 a Constituição sofreu grandes mudanças, 

não só pelas 27 emendas constitucionais, mas principalmente pela atividade 

interpretativa do Judiciário Estadual e Federal, e em especial pela Suprema Corte 

através do judicial review. 

A Constituição se transformou e tem se transformado a todo o momento, uma 

vez que “a Constituição é fundamentalmente um texto que deve ser interpretado e 

reinterpretado em uma busca infindável pela compreensão.” (TRIBE; DORF, 2007, 

p.37). 

Nesse aspecto, o sentido do texto constitucional estabelecido pelos Founded 

Fathers não era para permanecer estanque e amarrar as futuras gerações, como 

equivocadamente entende a corrente interpretativa originalista. “Tanto os exemplos 

quanto as pessoas que estavam presentes no momento da criação do texto, não 

poderiam permanecer para sempre no sentido do próprio texto” (TRIBE; DORF, 

2007, p.6), pois “não é correto imaginar que a linguagem ampla utilizada na 

Constituição deva ser interpretada como se ela referisse apenas à realidade de 

duzentos anos atrás.” (TRIBE; DORF, 2007, p.6). 

A interpretação constitucional foi uma saída para as dificuldades do processo 

de emenda ao texto da Constituição que estabelece um quórum rígido de aprovação 

de dois terços no Congresso, além da necessária ratificação pelas legislaturas de 

três quartos dos Estados. 

A construção jurisprudencial por parte da Suprema Corte pôde romper com o 

imobilismo da Constituição, buscando solucionar os grandes dilemas constitucionais 

                                                 
32 A Constituição só se tornou realmente efetiva para todos os Estados em 21 de junho de 1788 
quando o Estado de New Hampshire ratificou o texto constitucional. New Hampshire foi o nono 
Estado a cumprir as determinações constantes no art. 7º da Constituição. 
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nos Estados Unidos, como as questões que envolvem a liberdade, a igualdade e o 

próprio federalismo norte-americano. 

A estabilidade é uma das características mais marcantes do texto 

constitucional norte-americano. O tempo e a prática judiciária permitiram que 

mudanças acontecessem na realidade jurídica, até porque nenhuma Constituição é 

escrita para impossibilitar as transformações e as respostas aos conflitos existentes. 

“A Constituição pode controlar o Estado por várias gerações porque é escrita com 

uma linguagem ampla, vasta e é adotada através de um processo político especial 

que concede legitimidade acima e além de qualquer lei ordinária.” (SIFFERT, 2002, 

p.55). 

Assim, a identidade constitucional norte-americana, tal como a brasileira, é 

construída e reconstruída constantemente, num processo de permanente 

reinterpretação que nunca se fecha. A incompletude é uma das marcas de qualquer 

texto constitucional que necessariamente é aberto e vazio de significado.33 

Os tribunais desempenham um papel fundamental nessa busca de sentido do 

texto constitucional e da própria identidade constitucional. Uma tarefa que em 

nenhum momento é definitiva, podendo se alterar ao longo do tempo, tal como se 

percebe nos posicionamentos adotados pela Suprema Corte desde Plessy v. 

Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) até Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 

483 (1954). 

A atuação da Suprema Corte foi se modificando e a igualdade prevista na 

Décima Quarta Emenda foi ganhando um novo conteúdo nas mais diferentes 

decisões. Num primeiro momento, antes da ratificação desta emenda, os negros 

foram excluídos da cidadania e não eram considerados sequer sujeitos de direito, 

como se viu em Scott v. Sandford 60 U.S. 393 (1856). 

Já em Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), a Suprema Corte construiu, 

com o mesmo texto da Décima Quarta Emenda, uma igualdade excludente através 

da doutrina “separados mas iguais”. A aceitação da segregação dos negros tornou-

se uma realidade não só nos meios de transporte, mas também nos hotéis, 

restaurantes, bares, cinemas, igrejas, teatros, hospitais, etc. 

                                                 
33 “No que toca às constituições escritas a identidade constitucional é necessariamente problemática 
em termos da relação da Constituição com ela mesma. Um texto constitucional escrito é 
inexoravelmente incompleto e sujeito a múltiplas interpretações plausíveis. Ele é incompleto não 
somente porque não recobre todas as matérias que ele deveria idealmente contemplar, mas porque, 
além do mais, ele não é capaz de abordar exaustivamente todas as questões concebíveis que podem 
ser levantadas a partir das matérias que ele acolhe.” (ROSENFELD, 2003, p.18). 
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“A discriminação contra o negro não podia ter um efeito tão grande sem a 

tolerância da ordem jurídica. Foi necessária a anuência dos tribunais para que a 

condição subordinada do negro se tornasse um assunto de importância extralegal.” 

(SCHWARTZ, 1966, p.274). 

A edificação de um sistema segregacionista como o que foi vigente nos 

Estados Unidos não teria sido possível sem a necessária participação do Judiciário. 

A Suprema Corte só veio possibilitar a manutenção deste perverso sistema, 

acirrando ainda mais as desigualdades entre brancos e negros e provocando uma 

insatisfação por todo o país ante as injustiças cometidas em nome das leis e da 

Constituição. 

Conforme se verá a seguir, nas decisões dos casos Cumming v. Board of 

Education of Richmond County, 175 U.S. 528 (1899); Berea College v. Kentucky, 

211 U.S. 45 (1908); Sipuel v. Board of Regents of University of Oklahoma, 332 U.S. 

631 (1948); Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950); McLaurin v. Oklahoma State 

Regents, 339 U.S. 637 (1950), a Suprema Corte foi alterando seu posicionamento 

sobre a igualdade entre brancos e negros de forma a preparar o caminho para 

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) que pôs fim à 

segregação racial nos estabelecimentos educacionais. 

Por outro lado, podem-se perceber, nestas decisões, os reflexos de uma clara 

mudança de perspectiva do federalismo estadunidense. De um Federalismo Dual 

caracterizado por competências e “autonomias bem delimitadas e [uma] perceptível 

tendência para a centralização de competências não discriminadas” (PINTO FILHO, 

2002, p.34-35) pelos Estados nos casos Cumming v. Board of Education of 

Richmond County, 175 U.S. 528 (1899) e Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 

(1908), para um modelo de Federalismo Cooperativo34, caracterizado pela 

concentração de competências e de hegemonia da União junto aos Estados, nos 

                                                 
34 Esta concepção de federalismo tem sua origem no governo do Presidente Franklin Delano 
Roosevelt (1933-1945) com o New Deal, plano de reconstrução nacional, para enfrentar a Crise de 
1929. O novo modelo de Estado Federal estadunidense “foi muito atacado pelos doutrinadores norte-
americanos como mais uma maneira de se tolher o intento original dos pais fundadores que 
demandavam uma maior autonomia estadual em face do governo central, contudo, o que se 
constatou foi um efeito positivo sobre as economias estaduais norte-americanas. Como fenômeno do 
exercício do poder, qualquer ente procura ter a maior autonomia possível para poder exercer os 
mandos e desmandos como bem entende, daí como no Brasil atual, os governos estaduais 
americanos não conseguiam, à época, controlar seus próprios gastos. A subvenção social federal foi 
acompanhada de controle de gastos pelo governo central sobre os governos estaduais, o que 
desembocou numa saudável economia nacional para os anos de guerra que assolariam o mundo e 
transformariam a América do Norte num celeiro de prosperidade.” (PINTO FILHO, 2002, p.43-44). 
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casos Sipuel v. Board of Regents of University of Oklahoma, 332 U.S. 631 (1948); 

Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950) e McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 

U.S. 637 (1950). 

Não se pode ainda deixar de mencionar que a conjuntura internacional do 

final da Segunda Guerra Mundial em 1945 influenciou sobremaneira o tratamento 

dado pela Suprema Corte às questões raciais. 

 

A partir da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, após 
longo trabalho de muitos estudiosos americanos no campo da antropologia 
cultural, da psicologia, da sociologia e da ciência política contra os 
preconceitos raciais, gradualmente, mas de maneira cada vez mais positiva, 
se afirmaram as atitudes do Governo Federal e da Corte Suprema contra a 
segregação. (RODRIGUES, 1958, p.193). 

 

Apesar de a identidade constitucional norte-americana até Brown v. Board of 

Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) ser refratária à plena igualdade entre 

brancos e negros, Rosenfeld (2003, p.22) destaca que “a identidade constitucional 

contemporânea é conformada hoje, dentre outras coisas, pelo respeito aos direitos 

fundamentais de igualdade e de liberdade de expressão”, devendo, portanto, ser 

construída de forma a se buscar o equilíbrio nas tensões presentes na sociedade. 

 

 

4.2 Cumming v. Board of Education of Richmond County, 175 U.S. 528 (1899) 
 

 

No caso Cumming v. Board of Education of Richmond County, 175 U.S. 528 

(1899), Cumming, Harper e Ladeveze, cidadãos negros norte-americanos, ajuizaram 

uma ação contra o Conselho de Educação do Condado35 de Richmond, Virgínia e 

Charles Bohler, fiscal de tributos. 

                                                 
35 Condado, segundo Garner (1999, p.355, tradução nossa), é “a maior divisão territorial para um 
governo local dentro de um Estado, geralmente é considerada como uma subdivisão política e uma 
quase-corporação. Todo condado existe como resultado de um ato soberano de legislação, tanto 
constitucional quanto infra-constitucional, separando-o do restante do Estado como parte integrante 
de seu território e estabelecendo-o como uma das principais divisões do Estado para fins de 
administração civil.” “The largest territorial division for local government within a state, generally 
considered to be a political subdivision and a quasi-corporation. Every county exists as a result of a 
sovereign act of legislation, either constitutional or statutory, separating it from the rest of the state as 
an integral part of its territory and establishing it as one of the primary divisions of the state for 
purposes of civil administration.” Para Garner (1999, p.344, tradução nossa), quase-corporação é 
“uma entidade que exerce algumas das funções de uma corporação, mas que não lhe foi conferida, 
pela lei, o status de corporação; esp., uma corporação pública com autoridade e poderes limitados 
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Os requerentes alegaram que, no dia 10 de julho de 1897, o Conselho de 

Educação cobrou de todos eles US$ 45.000,00 de tributos, valor a ser utilizado na 

manutenção de todos os níveis de ensino do condado, inclusive o nível médio. Eles 

argumentaram que tal cobrança era indevida em parte, pois todo o dinheiro 

arrecadado não poderia ser utilizado para sustentar o ensino médio que era de uso 

exclusivo dos brancos. 

Para Cumming, Harper e Ladeveze, o Conselho de Educação não tinha 

autorização legal para permitir a existência de um sistema educacional desigual e 

segregado. Os tributos arrecadados da população negra não poderiam ser utilizados 

de forma exclusiva para o privilégio dos brancos e de suas escolas segregadas. 

Os requerentes ainda afirmaram que, da mesma forma que os brancos, os 

negros eram cidadãos e detentores do direito à igualdade e não podiam ser 

excluídos do sistema de educação de ensino médio organizado e mantido pelo 

Condado de Richmond. 

 

Eles declararam que a ação do Conselho de Educação era uma recusa à 
igual proteção das leis assegurada pela Constituição dos Estados Unidos e 
que era injusto, ilegal e inconstitucional ao Conselho ou ao fiscal cobrar-lhes 
qualquer tributo do condado com propósitos educacionais, pois os filhos dos 
requerentes, em idade escolar, eram excluídos e proibidos de usufruir 
destes benefícios.36 (ESTADOS UNIDOS, 1899, tradução nossa). 

 

O Conselho de Educação respondeu às alegações dos requerentes afirmando 

que em meados de 1880 várias outras escolas de nível fundamental foram abertas 

em Augusta para os negros e que, também, foi criada uma escola de ensino médio 

exclusiva para eles, a Ware High School. Mas, em junho de 1897, uma comissão 

responsável pela verificação das condições das escolas locais recomendou ao 

Conselho de Educação que ele fechasse a Ware High School. 

O encerramento das atividades foi justificado por “razões de ordem 

econômica”, tendo o Conselho ainda sugerido que os recursos utilizados na 

manutenção da escola de nível médio fossem reinvestidos na construção de outras 

                                                                                                                                                         
(tais como um condado ou um distrito escolar).” “An entity that exercises some of the functions of a 
corporation but that has not been granted corporate status by statute; esp., a public corporation with 
limited authority and powers (such as a county or school district).” 
36 They averred that the action of the board of education was a denial of the equal protection of the 
laws secured by the Constitution of the United States, and that it was inequitable, illegal, and 
unconstitutional for the board to levy upon or for the tax collector to collect from them any tax for the 
educational purposes of the county from the benefits of which the petitioners in the persons of their 
children of school age were excluded and debarred. 
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quatro escolas de nível fundamental. Ora, ao invés de promover outros níveis de 

ensino, o Poder Público continuaria impedindo que os negros alcançassem outros 

patamares educacionais. 

 

Porque 400 ou mais crianças negras estavam sendo afastadas dos níveis 
primários que são incapazes de fornecer vagas ou professores; porque do 
mesmo modo que o prédio que foi usado para lecionar a 60 alunos do 
ensino médio agora alojaria 200 alunos em condições, por hora, 
rudimentares; porque neste momento o Conselho não era financeiramente 
capaz de erguer edifícios e empregar mais professores para o grande 
número de crianças negras que necessitavam de um ensino primário e 
porque havia agora na cidade de Augusta, três escolas públicas 
secundárias, – a Haines Industrial School, o Walker Baptist Institute e o 
Payne Institute – as quais eram públicas e exclusivas para os negros e que 
não cobrava taxas maiores que o Conselho cobrava dos alunos na Ware 
High School.37 (ESTADOS UNIDOS, 1899, tradução nossa). 

 

Mesmo diante de manifestações para que a escola fosse reaberta e de dados 

que demonstravam claramente que o Haines Industrial School, o Walker Baptist 

Institute e o Payne Institute não eram escolas públicas e sim particulares, o 

Conselho de Educação recusou-se a modificar sua decisão. 

Diante da impossibilidade de acordo na esfera extrajudicial, o caso foi julgado 

pela justiça estadunidense, tendo alcançado a Suprema Corte através de recurso 

dos requerentes que ficaram insatisfeitos com a decisão denegatória da Suprema 

Corte da Geórgia. 

O Justice Harlan, que proferiu a opinião final da Corte sobre o caso, buscou 

fundamentar sua decisão nos argumentos da decisão proferida pela Suprema Corte 

da Geórgia, afirmando que, no caso em questão, não houve violação da Décima 

Quarta Emenda da Constituição dos Estados Unidos e, muito menos, discriminação 

no sistema educacional. 

O Justice Harlan, respeitando a hegemonia dos Estados frente à União num 

sistema de Federalismo Dual, ainda argumentou que 

 

                                                 
37 Because 400 or more of negro children were being turned away from the primary grades unable to 
be provided with seats or teachers; because the same means and the same building which were used 
to teach 60 high-school pupils would accommodate 200 pupils in the rudiments of education; because 
the board at this time was not financially able to erect buildings and employ additional teachers for the 
large number of colored children who were in need of primary education, and because there were in 
the city of Augusta at this time three public high schools,-the Haines Industrial School, the Walker 
Baptist Institute, and the Payne Institute-each of which were public to the colored people, and were 
charging fees no larger than the board charged for pupilage in the Ware High School. 
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nós podemos acrescentar que enquanto todos admitem que os benefícios e 
obrigações da tributação pública têm que ser repartidos pelos cidadãos sem 
discriminação contra nenhuma classe ou consideração à raça, a educação 
de pessoas em escolas mantidas pelos tributos estatais é uma questão que 
pertence aos respectivos estados e qualquer interferência na parcela da 
autoridade federal com a manutenção de tais escolas não pode ser 
justificada exceto no caso de uma clara e inconfundível desconsideração 
dos direitos assegurados pela lei suprema da terra. Nós não temos aqui 
nenhum caso para ser decidido; e como esta visão dispõe da única questão 
que este tribunal tem competência para rever e decidir, o julgamento é 
afirmado.38 (ESTADOS UNIDOS, 1899, tradução nossa). 

 

 

4.3 Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908) 

 

 

O Berea College era uma instituição do Kentucky que permitia que alunos 

brancos e negros estudassem num sistema de integração racial, sem qualquer 

discriminação. Porém, em março de 1904, uma lei estadual foi aprovada e instituiu 

 

que será ilegal a qualquer pessoa, empresa ou associação de pessoas 
manter ou deixar funcionar qualquer universidade, escola ou instituição 
onde pessoas brancas e negras são recebidas como alunos, e qualquer 
pessoa ou empresa que funcionar ou manter qualquer universidade, escola 
ou instituição será multada em $1000 dólares, e qualquer pessoa ou 
empresa que for condenada por violar as disposições da presente lei será 
multada em $100 dólares para cada dia em que deixar funcionar a 
mencionada escola, universidade ou instituição após a referida 
condenação.39 (ESTADOS UNIDOS, 1908, tradução nossa). 

 

O Berea College foi condenado a pagar uma multa no valor de US$ 1.000,00 

por ter infringido as disposições da lei estadual. Não satisfeita, a instituição interpôs 

os recursos cabíveis na esfera estadual, sendo derrotada em sua pretensão. 

Na Suprema Corte dos Estados Unidos prevaleceram os interesses do Estado 

de Kentucky e, de acordo com o Justice Brewer, que foi a opinião majoritária no 

                                                 
38 We may add that while all admit that the benefits and burdens of public taxation must be shared by 
citizens without discrimination against any class on account of their race, the education of the people 
in schools maintained by state taxation is a matter belonging to the respective states, and any 
interference on the part of Federal authority with the management of such schools cannot be justified 
except in the case of a clear and unmistakable disregard of rights secured by the supreme law of the 
land. We have here no such case to be determined; and as this view disposes of the only question 
which this court has jurisdiction to review and decide, the judgment is affirmed. 
39 That it shall be unlawful for any person, corporation, or association of persons to maintain or operate 
any college, school, or institution where persons of the white and negro races are both received as 
pupils for instruction, and any person or corporation who shall operate or maintain any such college, 
school, or institution shall be fined $1,000, and any person or corporation who may be convicted of 
violating the provisions of this act shall be fined $100 for each day they may operate said school, 
college, or institution after such conviction. 
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caso, a lei segregacionista não violava a Constituição do Kentucky e nem mesmo a 

Constituição Federal. 

Para o Justice Brewer a escola foi criada pelo Estado e ela não possuía o 

direito de estabelecer um ensino integrado entre brancos e negros, já que uma lei 

estadual organizava de modo diverso o tema. 

O julgamento proferido no caso Berea College, amparado pela “doutrina 

separados mas iguais” de Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), ajudou a difundir 

e legitimar, nos Estados sulistas, a prática segregacionista entre brancos e negros 

nos estabelecimentos educacionais. 

 

 

4.4 Sipuel v. Board of Regents of University of Oklahoma, 332 U.S. 631 (1948) 
 

 

O caso Sipuel v. Board of Regents of University of Oklahoma, 332 U.S. 631 

(1948) é uma conseqüência direta do julgamento proferido em Plessy v. Ferguson. 

Ele também é marcante na jurisprudência norte-americana por outro motivo: a 

presença do advogado Thurgood Marshall40 na defesa da requerente, a jovem Ada 

Louis Sipuel. 

Em 14 de janeiro de 1946, Ada Louis Sipuel, reconhecidamente qualificada 

para estudar em uma universidade, solicitou sua admissão na Faculdade de Direito 

da Universidade de Oklahoma, que era a única mantida pelo poder público naquele 

Estado. 

Para sua surpresa, seu pedido foi negado somente porque Ada Louis era 

negra. Com a negativa, ela buscou resguardar seu direito de acesso e igualdade na 

educação perante o Judiciário, mas este foi recusado nas instâncias inferiores. 

Na Suprema Corte, o caso tomou outra dimensão. O tribunal reverteu as 

decisões antecedentes e garantiu que “o Estado tem o dever de fornecer-lhe, em 

conformidade com a cláusula de igual proteção da Décima Quarta Emenda, e prover 

                                                 
40 Thurgood Marshall (1967-1991) foi o primeiro jurista negro na Suprema Corte dos Estados Unidos. 
Nomeado pelo Presidente Lyndon B. Johnson, Marshall se notabilizou como advogado na defesa dos 
negros e da igualdade em vários casos na Suprema Corte, sendo o de maior destaque Brown v. 
Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) que pôs fim à doutrina “separados mas iguais”. 
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tão logo seja garantido a todos os candidatos de quaisquer grupos”41 (ESTADOS 

UNIDOS, 1948, tradução nossa), o direito à educação. 

Logo em seguida à decisão, o caso retornou para a Suprema Corte de 

Oklahoma para o fim de se cumprir procedimentos processuais. Nesse ínterim, o 

Legislativo Estadual de Oklahoma decidiu instituir uma faculdade de direito exclusiva 

para negros, a Langston University School of Law.  

Ada Louis se recusou a matricular na nova faculdade recém criada e, vendo, 

a possibilidade de uma nova derrota na Suprema Corte dos Estados Unidos, a 

Faculdade de Direito da Universidade de Oklahoma aceitou a sua matrícula, com 

base na igualdade da Décima Quarta Emenda. 

 

 

4.5 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950) 

 

 

Hemon Sweatt era um negro que tentou ser admitido na Faculdade de Direito 

da Universidade do Texas, tendo o seu direito negado por causa de uma lei estadual 

que proibia a admissão de negros naquela universidade. A ele foi oferecida uma 

vaga numa Faculdade de Direito exclusiva para negros, que Sweatt se recusou, uma 

vez que esta faculdade não tinha as mesmas condições e estava muito distante da 

qualidade da Faculdade de Direito da Universidade do Texas. 

Para se ter uma idéia da desigualdade presente entre as duas faculdades, 

basta se atentar para o fato de que a Faculdade de Direito da Universidade do 

Texas possuía, por exemplo, uma biblioteca com aproximadamente 65.000 livros e 

16 professores com dedicação exclusiva, enquanto a faculdade segregada tinha 

uma biblioteca com 16.500 obras e somente 5 professores com dedicação exclusiva. 

A Universidade do Texas era mantida pelo Governo Federal, recebia verbas 

federais para a sua manutenção e funcionamento. O Governo entendia que nesta 

situação ele não poderia admitir que a universidade adotasse práticas 

discriminatórias com financiamento público. 

Na decisão a Suprema Corte afirmou que tal situação de separação não seria 

permitida e que em nenhum momento concordaria com a universidade que o caso 

                                                 
41 The State must provide it for her in conformity with the equal protection clause of the Fourteenth 
Amendment and provide it as soon as it does for applicants of any other group. 
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Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896)42 seria revisto e afirmado no julgamento em 

questão, tendo em vista a igualdade constante na Décima Quarta Emenda à 

Constituição. Com base nesta emenda, a Corte garantiu que Sweatt fosse admitido 

na Faculdade de Direito da Universidade do Texas. 

 

O requerente pode reivindicar seu direito constitucional pleno à educação 
numa faculdade de direito equivalente à oferecida pelo Estado aos 
estudantes de outras raças. Mas tal educação não está sendo 
disponibilizada a ele numa faculdade de direito segregada como na 
oferecida pelo Estado. Não podemos, pois, concordar com os requeridos 
que a doutrina de Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) seja afirmada na 
decisão abaixo. Nem vemos necessidade de acolhermos as afirmações dos 
requeridos de que Plessy v. Ferguson seja reexaminada à luz do 
conhecimento contemporâneo respeitando os propósitos da Décima Quarta 
Emenda e os efeitos da segregação racial. Nós afirmamos que a Cláusula 
de Igual Proteção da Décima Quarta Emenda exige que o requerente seja 
admitido na Faculdade de Direito da Universidade do Texas.43 (ESTADOS 
UNIDOS, 1950a, tradução nossa). 

 

 

4.6 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950) 

 

 

McLaurin era um cidadão negro do Estado de Oklahoma e candidato a uma 

vaga no doutorado em educação na Universidade de Oklahoma. Inicialmente, seu 

requerimento de admissão, da mesma forma como nos casos anteriores, foi negado 

somente porque McLaurin era negro. 

Mas, ele não desistiu e recorreu da decisão que acreditava ser injusta e 

inconstitucional. A Corte Distrital entendeu que o Estado devia garantir a McLaurin a 

mesma oportunidade dos brancos, mas se recusou a conceder o direito de 

igualdade do requerente. 

Com a decisão da Corte Distrital, o Legislativo Estadual garantiu, através de 

uma nova lei, que os negros têm o direito de ser admitidos nas escolas dos brancos 

                                                 
42 O caso Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) foi superado por Brown v. Board of Education of 
Topeka, 347 U.S. 483 (1954), colocando fim à doutrina “separados mas iguais”. 
43 Petitioner may claim his full constitutional right: legal education equivalent to that offered by the 
State to students of other races. Such education is not available to him in a separate law school as 
offered by the State. We cannot, therefore, agree with respondents that the doctrine of Plessy v. 
Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), requires affirmance of the judgment below. Nor need we reach 
petitioner’s contention that Plessy v. Ferguson should be reexamined in the light of contemporary 
knowledge respecting the purposes of the Fourteenth Amendment and the effects of racial 
segregation. 
We hold that the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment requires that petitioner be 
admitted to the University of Texas Law School. 
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nos casos em que não haja cursos similares nas escolas exclusivas para negros. 

Assim, 

 

ele foi obrigado a se sentar separadamente numa carteira designada na 
ante-sala adjacente à sala de aula; sentar numa cadeira reservada no andar 
térreo da biblioteca, porém não podia usar as carteiras normais na sala de 
leitura, e sentar numa mesa reservada e comer num horário diferente dos 
outros estudantes no refeitório da escola.44 (ESTADOS UNIDOS, 1950b, 
tradução nossa). 

 

McLaurin se revoltou contra esta situação. Ele entendia que deveria ter o 

mesmo tratamento dos brancos numa universidade que era mantida com ajuda 

governamental, sob pena de violação da igualdade prevista na Décima Quarta 

Emenda da Constituição. 

Para ele, a segregação imposta também “prejudica e inibe sua capacidade 

para estudar, para participar de discussões e trocar opinião com os outros 

estudantes, e, no geral, para aprender questões pertinentes à sua profissão.”45 

(ESTADOS UNIDOS, 1950b, tradução nossa). 

Na Suprema Corte dos Estados Unidos a decisão foi alterada para assegurar 

a igualdade da Décima Quarta Emenda. Segundo o Chief Justice Vinson as retrições 

impostas a McLaurin prejudicavam-no e o impediam de ter todas as condições 

necessárias ao pleno desenvolvimento acadêmico. 

O Chief Justice Vinson ainda completou que 

 

nós concluímos que as condições sob as quais o apelante é obrigado a 
receber sua educação o destitui de seu atual direito individual da igual 
proteção das leis. […] Sob estas circunstâncias, nós afirmamos que a 
Décima Quarta Emenda impede que o Estado tenha tratamentos 
diferenciados com base na raça. O apelante, admitido numa instituição 
sustentada pelo Estado, tem que receber deste o mesmo tratamento que os 
estudantes das outras raças.46 (ESTADOS UNIDOS, 1950b, tradução 
nossa). 

 

                                                 
44 He was required to sit apart at a designated desk in an anteroom adjoining the classroom; to sit at a 
designated desk on the mezzanine floor of the library, but not to use the desks in the regular reading 
room, and to sit at a designated table and to eat at a different time from the other students in the 
school cafeteria. 
45 Impair and inhibit his ability to study, to engage in discussions and exchange views with other 
students, and, in general, to learn his profession. 
46 We conclude that the conditions under which this appellant is required to receive his education 
deprive him of his personal and present right to the equal protection of the laws. […] We hold that, 
under these circumstances, the Fourteenth Amendment precludes differences in treatment by the 
state based upon race. Appellant, having been admitted to a state supported graduate school, must 
receive the same treatment at the hands of the state as students of other races. 
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5 AS AÇÕES AFIRMATIVAS NOS ESTADOS UNIDOS 
 

 

5.1 A Corte de Warren 

 

 

Earl Warren foi nomeado como Chief Justice da Suprema Corte dos Estados 

Unidos pelo Presidente Dwight Eisenhower (1953-1961) em 5 de outubro de 1953. 

Warren sucedeu o Chief Justice Vinson (1946-1953) e permaneceu no cargo até 

1969. 

 

Com Warren volta a Corte Suprema a ter em sua direção um grande líder, 
que em três anos já deixou seu nome corajosamente impresso num dos 
maiores e mais importantes arestos daquele alto pretório, ao declarar a 
inconstitucionalidade da segregação racial. (RODRIGUES, 1958, p.174). 

 

Eisenhower acreditava que a nomeação do ex-governador da Califórnia, pelo 

Partido Republicano, daria um perfil mais conservador à Suprema Corte. Mas 

Warren surpreendeu muitos, inclusive o próprio Eisenhower que se arrependeu, 

anos mais tarde, da nomeação que fizera. Para ele, seu grande erro na presidência 

dos Estados Unidos foi nomear Earl Warren para a Suprema Corte e ter possibilitado 

uma revolução no Direito Constitucional. 

A Corte de Warren foi um dos períodos mais importantes da história do Direito 

Constitucional e da própria Suprema Corte dos Estados Unidos. Warren presidiu o 

tribunal no momento em que a segregação entre brancos e negros, legitimada pela 

doutrina “separados mas iguais”, estava em pleno vigor e sofria fortes contestações 

dos liberais e dos próprios cidadãos negros que não agüentavam mais as 

desigualdades e os tratamentos desumanos e degradantes impostos pelos racistas 

brancos. 

O ativismo judicial com a afirmação efetiva do controle de constitucionalidade 

das leis, característica da Corte de Warren na defesa dos direitos e liberdades 

fundamentais, transformou radicalmente a vida de milhares de estadunidenses 

porque possibilitou que uma maior parcela da população usufruísse de direitos que 

até então não eram realidade na vida do cidadão comum. 
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5.2 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) 

 

 

O julgamento do caso Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 

(1954) foi a decisão mais importante proferida pela Suprema Corte durante a 

presidência do lendário Earl Warren, pois veio superar o precedente Plessy v. 

Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), colocando fim à doutrina “separados mas iguais” e 

às persistentes desigualdades entre brancos e negros. 

 

Cerca de 90% [dos negros] viviam na pobreza (medida pelos critérios 
atuais). Sua renda anual correspondia a menos da metade da dos brancos. 
A instrução que eles recebiam era de qualidade marcantemente inferior. As 
crianças africano-americanas do sul freqüentavam escolas 
predominantemente negras, nas quais (em média) a razão do número de 
alunos para o de professores era de 25% maior do que nas escolas 
brancas, os períodos letivos eram 10% menores e os professores negros 
recebiam metade do salário dos brancos. A média de escolarização dos 
negros com 25-29 anos era de aproximadamente sete anos. Apenas 12% 
dos negros dessa faixa etária haviam concluído o curso secundário, e 
menos 2% podiam exibir um diploma de curso superior. (BOWEN; BOK, 
2004, p.33). 

 

O significado da decisão em Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 

483 (1954) foi surpreendente. Juntamente com ela foram decididos outros processos 

vindos dos Estados do Kansas, Carolina do Sul, Virgínia e Delaware, todos tendo em 

comum o problema do acesso às instituições educacionais, a segregação entre 

brancos e negros e a existência de escolas para brancos e escolas para negros. 

No caso do Estado do Kansas, Brown v. Board of Education, os requerentes 

eram crianças negras de escolas primárias da cidade de Topeka que buscavam 

acabar com o sistema educacional público segregado e desigual. Tal sistema era 

previsto numa lei estadual que permitia, mas não exigia, que nas cidades com mais 

de 15 mil habitantes se mantivessem escolas segregadas entre brancos e negros. 

No caso do Estado da Carolina do Sul, Briggs v. Elliot, os requerentes eram 

crianças de escolas primárias e jovens estudantes do ensino médio residentes em 

Claredon County que também pretendiam por fim à obrigatória segregação racial 

nas escolas públicas. Lamentavelmente, esta situação encontrava amparo em 

dispositivos da Constituição do Estado e numa lei estadual que regulava a matéria. 

Na Corte Distrital do Leste da Carolina do Sul, os três juízes rejeitaram o pedido 

inicial sob o argumento de que 
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as escolas para negros eram inferiores às escolas para brancos e, portanto, 
ordenavam aos réus que imediatamente as igualassem. Mas, a Corte 
sustenta a validade da contestação, só que nega aos requerentes o direito 
de serem admitidos nas escolas para brancos durante o programa de 
equalização.47 (ESTADOS UNIDOS, 1954a, tradução nossa). 

 

No caso do Estado da Virgínia, Davis v. County School Board, os requerentes 

eram jovens negros do ensino médio residentes em Prince Eward County. O sistema 

segregacionista existente estava previsto, como nos casos anteriores, na própria 

Constituição do Estado e numa lei estadual que estabelecia a necessidade da 

separação entre brancos e negros. Assim como no caso do Estado da Carolina do 

Sul, os três juízes da Corte Distrital do Leste da Virgínia negaram o pedido inicial. 

 

A Corte achou que as escolas para negros são inferiores em instalações 
físicas, currículo e meios de transporte e ordenou que os réus, 
imediatamente, promovam substancialmente um currículo e meios de 
transporte iguais e que “proceda com todas as diligências razoáveis para 
remover” as desigualdades nas instalações físicas. Mas, como no caso da 
Carolina do Sul, a Corte sustentou a validade das provisões contestadas e 
negou aos autores a admissão nas escolas para brancos durante o 
programa de igualdade dos estabelecimentos educacionais.48 (ESTADOS 
UNIDOS, 1954a, tradução nossa). 

 

No caso do Estado do Delaware, Gebhart v. Belton, os requerentes também 

eram crianças e jovens negros dos ensinos primário e médio, respectivamente, e 

residentes em New Castle County. Estes levaram o caso até a Delaware Court of 

Chancery para que esta extinguisse o regime segregacionista nas escolas públicas 

estaduais, o qual estava previsto na Constituição do Estado e numa lei estadual. 

As derrotas nas instâncias inferiores não desanimaram todos os autores 

destas ações judiciais. Os requerentes recorreram à Suprema Corte para que a 

mesma decidisse acerca de tal questão relacionada à aplicabilidade da igualdade da 

Décima Quarta Emenda da Constituição. 

O voto do Chief Justice Warren, que foi a opinião final da Corte a respeito dos 

casos, foi orientado pelo entendimento de que a existência da segregação entre 

                                                 
47 The Negro schools were inferior to the white schools, and ordered the defendants to begin 
immediately to equalize the facilities. But the court sustained the validity of the contested provisions 
and denied the plaintiffs admission to the white schools during the equalization program. 
48 The court found the Negro school inferior in physical plant, curricula, and transportation, and 
ordered the defendants forthwith to provide substantially equal curricula and transportation and to 
“proceed with all reasonable diligence and dispatch to remove” the inequality in physical plant. But, as 
in the South Carolina case, the court sustained the validity of the contested provisions and denied the 
plaintiffs admission to the white schools during the equalization program. 
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brancos e negros nas escolas públicas, mesmo que estas escolas sejam iguais 

fisicamente ou em outros aspectos, somente priva os negros da igualdade advinda 

da Décima Quarta Emenda, prejudicando-os sobremaneira perante a sociedade. 

A seu ver, a educação ocupa um lugar de destaque na vida das pessoas e no 

próprio desenvolvimento da nação e não pode ser oferecida de forma a separar 

estudantes brancos e negros. 

 

Hoje, a educação é talvez a mais importante função do Estado e dos 
governos locais. As leis de presença obrigatória nas escolas e os grandes 
gastos com a educação demonstram nosso reconhecimento para sua 
importância em nossa sociedade democrática. Ela é obrigatória no 
desempenho de nossas mais básicas responsabilidades públicas, mesmo 
no serviço das forças armadas e, é o alicerce de uma boa cidadania. Hoje, é 
o principal instrumento para despertar numa criança os valores culturais, em 
prepará-la para uma posterior instrução profissional e em ajudá-la a se 
adaptar normalmente em seu meio. Nos dias atuais é inquestionável que 
nenhuma criança pode, razoavelmente, ter sucesso na vida se lhe é negada 
a oportunidade de educação. Tal oportunidade, a qual o Estado teve de se 
encarregar de promover, é um direito que deve ser disponível para todos 
igualmente.49 (ESTADOS UNIDOS, 1954a, tradução nossa). 

 

Segundo o Chief Justice Warren: 

 

nós chegamos então à presente questão: a segregação de crianças em 
escolas públicas, somente com base da raça, mesmo que facilidades físicas 
e outros fatores “tangíveis” sejam iguais, priva as crianças do grupo 
minoritário das iguais oportunidades educacionais? Nós acreditamos que 
sim.  
[...] 
A segregação de crianças brancas e negras nas escolas públicas tem um 
efeito prejudicial sobre as crianças negras. O impacto é maior quando há 
autorização legal para esta política de separação de raças, sendo 
normalmente interpretada como uma indicação da inferioridade dos negros. 
O senso de inferioridade afeta a motivação de uma criança para aprender. A 
segregação autorizada por lei, portanto, tem a predisposição em retardar o 
desenvolvimento mental e educacional das crianças negras e privá-las de 
alguns benefícios que elas poderiam receber num sistema educacional 
racialmente integrado.50 (ESTADOS UNIDOS, 1954a, tradução nossa). 

                                                 
49 Today, education is perhaps the most important function of state and local governments. 
Compulsory school attendance laws and the great expenditures for education both demonstrate our 
recognition of the importance of education to our democratic society. It is required in the performance 
of our most basic public responsibilities, even service in the armed forces. It is the very foundation of 
good citizenship. Today it is a principal instrument in awakening the child to cultural values, in 
preparing him for later professional training, and in helping him to adjust normally to his environment. 
In these days, it is doubtful that any child may reasonably be expected to succeed in life if he is denied 
the opportunity of an education. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a 
right which must be made available to all on equal terms. 
50 We come then to the question presented: Does segregation of children in public schools solely on 
the basis of race, even though the physical facilities and other “tangible” factors may be equal, deprive 
the children of the minority group of equal educational opportunities? We believe that it does. […] 
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A Suprema Corte concluiu que a doutrina “separados mas iguais” não tem 

mais validade e que a segregação entre brancos e negros só produz desigualdades 

e injustiças. Portanto, seria inconstitucional qualquer lei que disponha de modo a 

segregar e a excluir os negros do acesso às iguais oportunidades educacionais. 

 

Vista do ângulo do judicial review, a característica mais notável dessa 
decisão está em não haver o tribunal se manifestado em face de qualquer 
lei, mas aplicado diretamente a Constituição, transformando, assim, o 
controle da constitucionalidade num instrumento positivo e não apenas 
negativo, como fora até então. (RODRIGUES, 1958, p.174). 

 

Antes de Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954), a 

segregação entre brancos e negros já vinha sendo abolida em diversas partes dos 

Estados Unidos. O mérito da Suprema Corte foi pôr fim, de forma universal, a uma 

era de sofrimentos, inclusive nos Estados do Sul, no Kansas e no Distrito de 

Colúmbia, onde o apartheid social ainda persistia em continuar. 

 

Em função de tal decisão, a Suprema Corte alcançou prestígio sem 
precedentes na sua história. Ela deixou de atuar no seu papel tradicional de 
“freio das mudanças sociais” e exerceu a função de principal motor para tais 
mudanças. [...] Nos anos que sucederam o caso Brown, praticamente todas 
as mudanças nas políticas sociais norte-americanas foram determinadas 
pela Suprema Corte, que em tal assunto assumiu a condição de mais 
importante instituição do governo. (SIFFERT, 2002, p.80). 

 

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) foi reafirmado na 

decisão Brown II, Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) que 

também garantiu que toda discriminação racial praticada nas instituições 

educacionais é inconstitucional. “Todas as provisões federais, estaduais ou leis 

locais exigindo ou permitindo tal discriminação devem ceder frente a este 

princípio.”51 (ESTADOS UNIDOS, 1955a, tradução nossa). 

Brown II foi responsável por garantir que a dessegregação fosse realizada 

nas mais diferentes localidades pelas Cortes Distritais, uma vez que estas estão 

                                                                                                                                                         
Segregation of white and colored children in public schools has a detrimental effect upon the colored 
children. The impact is greater when it has the sanction of the law, for the policy of separating the 
races is usually interpreted as denoting the inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects 
the motivation of a child to learn. Segregation with the sanction of law, therefore, has a tendency to 
retard the educational and mental development of negro children and to deprive them of some of the 
benefits they would receive in a racially integrated school system. 
51 All provisions of federal, state, or local law requiring or permitting such discrimination must yield to 
this principle. 
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mais próximas dos fatos e das condições locais, como dispôs a própria Suprema 

Corte.52 

 

Estes casos são enviados para as Cortes Distritais a fim de que elas 
adotem, numa velocidade adequada, os procedimentos devidos e 
ingressem com as medidas e ordens consistentes com esta decisão, 
conforme as peculiaridades e necessidades adequadas à admissão num 
sistema de escolas públicas racialmente integrado.53 (ESTADOS UNIDOS, 
1955a, tradução nossa). 

 

Contudo, “levou mais de uma década para que a dessegregação racial nos 

Estados Unidos fosse promovida de fato no sul do país, tendo alguns Estados 

oposto enormes resistências ao cumprimento das decisões judiciais neste sentido.” 

(SARMENTO, 2006, p.145). 

 

 

5.3 As conseqüências do fim da doutrina “separados mas iguais” 
 

 

No mesmo dia do julgamento de Brown, a Corte apreciou o caso Bolling v. 

Sharpe, 347 U.S. 497 (1954) que somente não foi julgado com o primeiro por 

envolver matéria do devido processo legal constante na Quinta Emenda à 

Constituição. 

Em Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954) crianças negras do Distrito de 

Colúmbia contestavam a validade da segregação praticada nas escolas públicas à 

luz do due process of law, uma vez que elas foram impedidas de concluir a matrícula 

numa escola exclusiva para brancos. 

A discussão neste caso tratou do problema da Décima Quarta Emenda, 

somente aplicável aos Estados e não ao Distrito de Colúmbia, e da falta de previsão 

da Equal Protection Clause na Quinta Emenda. Porém, para o Chief Justice Warren 

“como esta Corte reconheceu, a discriminação pode ser tão injustificável quanto a 

violação do devido processo legal”54 (ESTADOS UNIDOS, 1954b, tradução nossa). 

                                                 
52 A única exceção deste julgamento se deu com o caso do Estado de Delaware que foi remetido à 
Suprema Corte Estadual para a adoção de outros procedimentos. 
53 The cases are remanded to the District Courts to take such proceedings and enter such orders and 
decrees consistent with this opinion as are necessary and proper to admit to public schools on a 
racially nondiscriminatory basis with all deliberate speed the parties to these cases. 
54 As this Court has recognized, discrimination may be so unjustifiable as to be violative of due 
process. 



86 
 

A discriminação é uma conduta vedada pela Constituição e que não pode ser 

admitida, sob pena de afrontar diretamente as garantias constantes na Quinta 

Emenda. 

 

Na perspectiva de nossa decisão que a Constituição proíbe aos Estados 
manter escolas públicas segregadas pela raça, seria impensável que a 
mesma Constituição impusesse uma obrigação menor ao Governo Federal. 
Nós consideramos que a segregação racial nas escolas públicas do Distrito 
de Colúmbia é uma recusa do devido processo legal garantido pela Quinta 
Emenda da Constituição.55 (ESTADOS UNIDOS, 1954b, tradução nossa). 

 

A declaração de inconstitucionalidade da doutrina “separados mas iguais” 

mudou a sociedade estadunidense de forma inimaginável. A dessegregação racial, 

que era um sonho de todos os ativistas negros e de todos aqueles que esperavam 

construir uma sociedade sem as marcas da intolerância e dos preconceitos raciais, 

foi uma conseqüência importante após o julgamento de Brown v. Board of Education 

of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). Diversas foram as decisões da Suprema Corte que 

refletiram esta nova interpretação da Equal Protection Clause da Décima Quarta 

Emenda. Uma interpretação que levava os negros em consideração, seres humanos 

iguais e independentes como qualquer cidadão branco. 

O próprio Presidente Eisenhower foi incansável na tarefa de extinguir a 

segregação racial no país após Brown. Esse seu empenho pôde ser percebido no 

envio de tropas do Exército dos Estados Unidos a Little Rock, Arkansas, para 

garantir que a doutrina “separados mas iguais” não mais prevalecesse, ante as 

hostilidades e o racismo explícito do Governador Orval Faubus. 

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) e Brown II, 

Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) estabeleceram que o 

ensino nos Estados Unidos seria ministrado de forma igualitária e integrada, não 

havendo qualquer separação entre os estudantes brancos e negros. A educação era 

um direito fundamental e que não podia ser concedida com privilégios para uns em 

detrimento de tantos outros. 

Mas e o que fazer com as outras áreas da vida social dos estadunidenses? 

Após Brown, continuaria a existir segregação nos hotéis, restaurantes, bares, 

                                                 
55 In view of our decision that the Constitution prohibits the states from maintaining racially segregated 
public schools, it would be unthinkable that the same Constitution would impose a lesser duty on the 
Federal Government. We hold that racial segregation in the public schools of the District of Columbia 
is a denial of the due process of law guaranteed by the Fifth Amendment to the Constitution. 
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cinemas, igrejas, teatros, hospitais, meios de transporte, parques, etc., tal como 

Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896)? 

A prática jurídica provou que não. O aniquilamento da segregação racial, com 

amparo nos argumentos expressos em Brown v. Board of Education of Topeka, 347 

U.S. 483 (1954), também atingiu outros setores da vida. 

No caso Muir v. Louisville Park Theatrical Ass'n., 347 U.S. 971 (1954) a Corte 

pôs fim à segregação racial de uma associação teatral que vedava a participação 

dos negros nas apresentações de verão no teatro municipal da cidade. 

Em Holmes v. City of Atlanta, 350 U.S. 879 (1955) a Corte acabou com a 

segregação existente nos cursos de golfe da cidade; o mesmo ocorrendo em Mayor 

and City of Baltimore v. Dawson, 350 U.S. 877 (1955) quando a separação entre 

brancos e negros nos balneários, praias e piscinas foi declarada inconstitucional. 

A doutrina “separados mas iguais” também foi rejeitada na discriminação nos 

parques públicos em New Orleans City Park Improvement Assn. v. Detiege, 358 U.S. 

54 (1958) e nos restaurantes e pousadas em Turner v. City of Memphis, 369 U.S. 

350 (1962). 

No caso Cooper v. Aaron 358 U.S. 1 (1958), além da Suprema Corte exigir a 

imediata desagregação, ela também reafirmou, com fundamento nos precedentes 

Marbury v. Madison 5 U.S. (I. cranch), 137 (1803) e Brown v. Board of Education of 

Topeka, 347 U.S. 483 (1954), a supremacia da Constituição e a necessária 

vinculação e obrigatoriedade no cumprimento de todas as decisões do mais alto 

tribunal pelos Estados-membros da Federação. 

Em Pennsylvania v. Board of Trusts, 353 U.S. 230 (1957), a Suprema Corte 

entendeu ser inconstitucional, por contrariar a Décima Quarta Emenda e os preceitos 

de Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954), a segregação 

realizada pelo Girard College ao recusar o acesso, na instituição, dos estudantes 

negros Foust e Felder. 

No caso Boynton v. Virginia 364 U.S. 454 (1960), a Corte declarou, com base 

no Interstate Commerce Act, que a segregação racial estabelecida nos meios de 

transporte público era ilegal. 

Em Johnson v. Virginia, 373 U.S. 61 (1963), a Suprema Corte também 

garantiu a igualdade entre brancos e negros, proibindo a discriminação contra os 

negros nas salas dos tribunais, ao inocentar o negro Johnson por ter ocupado e se 

recusado a sair de um dos lugares reservados aos brancos na Corte de Richmond. 
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Já em Griffin v. School Board, 377 U.S. 218 (1964) a Suprema Corte 

posicionou-se a favor dos requerentes negros ao entender que as medidas de 

fechamento das escolas públicas de Prince Edward County e os privilégios 

conferidos às escolas particulares exclusivas para brancos eram inconstitucionais e 

prejudiciais aos negros. A cautela na implementação de um sistema educacional 

integrado56 também não foi mais aceita pelo tribunal, exatamente por servir de 

instrumento de exclusão. 

 

As crianças negras sofrem mais com o fechamento das escolas de Prince 
Edward do que as crianças brancas que foram autorizadas a freqüentar 
escolas particulares no Condado de Prince Edward, enquanto que, até 
muito recentemente, não haviam escolas particulares disponíveis para as 
crianças negras, e mesmo agora, a escola que freqüentam é uma medida 
temporária. 
[…] 
O tempo de mera “velocidade adequada” se esgotou, e essa frase já não 
pode justificar a negativa, às crianças do Condado de Prince Edward, de 
seus direitos constitucionais a uma educação igual àquela concedida pelas 
escolas públicas nas outras partes da Virgínia.57 (ESTADOS UNIDOS, 
1964a, tradução nossa). 

 

No mesmo ano de 1964, em McLaughlin v. Florida, 379 U.S 184 (1964), a 

Corte também considerou, com base na igualdade da Décima Quarta Emenda, 

inconstitucional uma lei estadual da Flórida que criminalizava a conduta de 

coabitação inter-racial e proibia que um homem negro e uma mulher branca, ou vice-

versa, que não fossem casados, habitassem ou ocupassem uma mesma residência 

durante a noite. 

Em Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967) a Corte superou o precedente Pace 

v. Alabama, 106 U.S. 583 (1883) que impedia os casamentos inter-raciais, 

assegurando que o Racial Integrity Act de 1924 do Estado da Virgínia que proibia o 

casamento entre pessoas de raças diferentes era inconstitucional e não poderia 

prevalecer. 

 

                                                 
56 All deliberate speed. 
57 Closing Prince Edward’s schools bears more heavily on Negro children in Prince Edward County 
since white children there have accredited private schools which they can attend, while colored 
children until very recently have had no available private schools, and even the school they now 
attend is a temporary expedient. 
[…] 
The time for mere “deliberate speed” has run out, and that phrase can no longer justify denying these 
Prince Edward County school children their constitutional rights to an education equal to that afforded 
by the public schools in the other parts of Virginia. 
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O casamento é um dos “direitos civis básicos do ser humano”, fundamental 
para a nossa própria existência e sobrevivência. […] Negar esta liberdade 
fundamental, que é tão intolerável quanto as classificações raciais 
constantes nesta lei, as quais são inteiramente contrárias ao princípio da 
igualdade, núcleo da Décima Quarta Emenda, é certamente privar a 
liberdade de todos os cidadãos do Estado sem o devido processo legal. A 
Décima Quarta Emenda exige que a liberdade de escolha para casar não 
seja restringida pela odiosa discriminação racial. Sob a nossa Constituição, 
a liberdade de se casar ou não com uma pessoa de outra raça é uma 
escolha do indivíduo e não pode ser violada pelo Estado.58 (ESTADOS 
UNIDOS, 1967, tradução nossa). 

 

Na decisão Green v. County School Board, 391 U.S. 430 (1968), a Suprema 

Corte dos Estados Unidos impediu a continuidade da política “freedom-of-choice” 

adotada em New Kent, Virgínia, que tinha como “claro” objetivo o estabelecimento 

do fim da segregação racial escolar. 

Na verdade, o plano de New Kent assegurava a existência de um sistema 

escolar dual e segregado, violando diretamente a Constituição. Brancos e negros, 

com “naturalidade”, ocupavam, respectivamente, a New Kent school e a George W. 

Watkins school, não havendo, na prática, o exercício do direito de escolha entre as 

duas escolas existentes na cidade. 

 

O plano de “liberdade de escolha” do Conselho de Educação de New Kent 
não pode ser aceito como uma medida suficiente para “efetuar a transição” 
para um sistema escolar unitário. Em três anos de funcionamento nenhuma 
criança branca escolheu freqüentar a Watkins school e embora 115 crianças 
negras matriculassem na New Kent school em 1967 (35 em 1965 e 111 em 
1966) 85% das crianças negras do sistema escolar ainda freqüentam a 
escola de negros Watkins school. Em outras palavras, o sistema escolar 
continua a ser um sistema dual. […] O Conselho de Educação tem que ser 
obrigado a elaborar um novo plano [...] para transformar, imediatamente, um 
sistema sem escolas de “brancos” e escolas de “negros”, mas apenas de 
escolas.59 (ESTADOS UNIDOS, 1968, tradução nossa). 

 

                                                 
58 Marriage is one of the “basic civil rights of man,” fundamental to our very existence and survival. […] 
To deny this fundamental freedom on so unsupportable a basis as the racial classifications embodied 
in these statutes, classifications so directly subversive of the principle of equality at the heart of the 
Fourteenth Amendment, is surely to deprive all the State’s citizens of liberty without due process of 
law. The Fourteenth Amendment requires that the freedom of choice to marry not be restricted by 
invidious racial discriminations. Under our Constitution, the freedom to marry, or not marry, a person of 
another race resides with the individual, and cannot be infringed by the State. 
59 The New Kent School Board’s “freedom-of-choice” plan cannot be accepted as a sufficient step to 
“effectuate a transition” to a unitary system. In three years of operation not a single white child has 
chosen to attend Watkins school and although 115 Negro children enrolled in New Kent school in 
1967 (up from 35 in 1965 and 111 in 1966) 85% of the Negro children in the system still attend the all-
Negro Watkins school. In other words, the school system remains a dual system. […] The Board must 
be required to formulate a new plan […] to convert promptly to a system without a “white” school and a 
“Negro” school, but just schools. 
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No caso Bradley v. School Board, 382 U.S. 103 (1965) a Corte entendeu que 

os planos de dessegregação racial eram medidas urgentes e que seu cumprimento 

não podia ser adiado em qualquer hipótese. 

 

Nós não vemos nenhuma razão para o adiamento destas audiências: cada 
projeto escolar estava em funcionamento por pelo menos um ano letivo; 
estes procedimentos estavam pendentes há vários anos, e mais de uma 
década já se passou desde que nós ordenamos a dessegregação em 
escolas públicas “com toda velocidade adequada”, Brown v. Board of 
Education, 349 U.S. 294, 301. Atrasos na dessegregação dos sistemas 
escolares já não são mais toleráveis.60 (ESTADOS UNIDOS, 1965, tradução 
nossa). 

 

Contudo, em 23 de junho de 1969, o Chief Justice Earl Warren decidiu se 

aposentar, o que obrigou o Presidente Richard Nixon (1969-1974) a nomear um 

novo Chief Justice para a Suprema Corte, o conservador Warren Earl Burger (1969-

1986). 

Muito embora o novo Chief Justice fosse considerado um conservador, a 

Corte de Warren Burger prosseguiu com o ativismo judicial desenvolvido pela Corte 

de Warren em prol da dessegregação racial nos Estados Unidos. Além das questões 

raciais, a Corte de Burguer também se destacou pela decisão Roe v. Wade 410 U.S. 

113 (1973) que garantiu o direito ao aborto. 

Esta postura de continuidade em relação à Corte de Warren pode ser 

percebida no julgamento de alguns casos, como em Alexander v. Holmes County 

Board of Education, 396 U.S. 1218 (1969), em que a Suprema Corte voltou a 

enfatizar o mesmo posicionamento anunciado em Griffin v. School Board, 377 U.S. 

218 (1964) e em Bradley v. School Board, 382 U.S. 103 (1965). 

Em Alexander, o Justice Hugo Black alegou que embora a segregação racial 

nas instituições educacionais tenha sido declarada inconstitucional em 1954, no 

“Mississipi, bem como em alguns outros Estados a decisão não tinha sido totalmente 

executada, e há muitas escolas naqueles Estados que ainda são escolas de 

                                                 
60 Nor can we perceive any reason for postponing these hearings: Each plan had been in operation for 
at least one academic year; these suits had been pending for several years; and more than a decade 
has passed since we directed desegregation of public school facilities “with all deliberate speed,” 
Brown v. Board of Education, 349 U.S. 294, 301. Delays in desegregating school systems are no 
longer tolerable. 
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‘brancos’ ou ‘negros’ e muitas que ainda são todas de brancos ou de negros.”61 

(ESTADOS UNIDOS, 1969a, tradução nossa). 

Para o Justice Hugo Black, todo o problema existia por causa da forma como 

Brown II foi decidida, ao garantir “toda velocidade adequada” 62 na realização de um 

sistema educacional integrado. 

 

Em grande parte, isso resultou do fato de que em Brown II a Corte declarou 
que esta recusa inconstitucional da igual proteção deve ser sanada, não 
imediatamente, mas apenas ‘com toda velocidade adequada.’ Desde então 
as Cortes Federais têm lutado contra esta frase, ‘toda velocidade 
adequada’, e, infelizmente, esta luta não eliminou o sistema escolar dual. Eu 
sou da opinião que enquanto esta frase for um fator relevante, ele nunca 
será eliminado. ‘Toda velocidade adequada’ revelou-se apenas num suave 
eufemismo para o retrocesso.63 (ESTADOS UNIDOS, 1969a, tradução 
nossa). 

 

A Corte concluiu ainda que a demora para a completa integração racial das 

escolas era injustificável e inconstitucional e que também “não há nenhuma razão 

para que toda a privação de direitos constitucionais seja tolerada nem mais um 

minuto.”64 (ESTADOS UNIDOS, 1969a, tradução nossa). 

A decisão em Alexander v. Holmes County Board of Education, 396 U.S. 1218 

(1969) foi de suma importância para a imediata dessegregação racial nas escolas 

dos Estados Unidos, tendo sido, inclusive, reafirmada no julgamento dos casos 

Carter v. West Feliciana Parish School Board, 396 U.S. 226 (1969) e Dowell v. Board 

of Education, 396 U.S. 269 (1969). 

 

 

 

 

 

                                                 
61 In Mississippi as well as in some other States the decision has not been completely enforced, and 
there are many schools in those States that are still either ‘white’ or ‘Negro’ schools and many that are 
still all- white or all-Negro. 
62 All deliberate speed. 
63 This has resulted in large part from the fact that in Brown II the Court declared that this 
unconstitutional denial of equal protection should be remedied, not immediately, but only ‘with all 
deliberate speed.’ Federal courts have ever since struggled with the phrase ‘all deliberate speed.’ 
Unfortunately this struggle has not eliminated dual school systems, and I am of the opinion that so 
long as that phrase is a relevant factor they will never be eliminated. ‘All deliberate speed’ has turned 
out to be only a soft euphemism for delay. 
64 There is no reason why such a wholesale deprivation of constitutional rights should be tolerated 
another minute. 
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5.4 O surgimento das ações afirmativas nos Estados Unidos 
 

 

O surgimento das ações afirmativas nos Estados Unidos está diretamente 

relacionado aos problemas de ordem racial existentes e à falta de oportunidades, no 

mais amplo sentido, aos negros e outras minorias na sociedade civil. 

Mesmo com a melhoria dos indicadores sociais dos negros nos anos de 1960, 

o que foi ocasionado pela intensa migração deles para o Norte dos Estados Unidos, 

e com os avanços na dessegregação racial, a situação ainda não era das melhores. 

Segundo Bowen e Bok (2004), houve uma melhoria significativa do padrão de vida 

dos negros, com a conseqüente redução do índice de pobreza que caiu de 93% para 

55%. 

 

Em 1960, mesmo no sul, os salários dos professores e a duração dos 
períodos letivos tornaram-se aproximadamente iguais nas escolas negras e 
brancas, enquanto a alta razão de alunos por professor nas escolas negras 
caiu para cerca de 10% do nível médio observado nas escolas 
predominantemente brancas. Entrementes, a média da escolarização dos 
negros de 25-29 anos elevou-se de mais ou menos 7 anos em 1940 para 
10,5 anos em 1960. (BOWEN; BOK, 2004, p.34). 

 

Apesar disso e de Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 

(1954) e de diversas outras decisões proferidas pela Suprema Corte terem 

estabelecido a inconstitucionalidade da doutrina “separados mas iguais” por violação 

da Décima Quarta Emenda, a realidade estadunidense não mudou repentinamente 

tal como se desejava. 

 

A história da campanha contra a injustiça racial desde 1954, quando o 
Supremo Tribunal decidiu Brown contra Conselho de Educação, é, em 
grande parte, uma história de fracassos. Não conseguimos reformar a 
consciência racial de nossa sociedade por meios racialmente neutros. 
Portanto, somos obrigados a olhar os argumentos a favor da ação afirmativa 
com solidariedade e espírito aberto. (DWORKIN, 2001, p.440). 

 

As ações afirmativas foram a saída encontrada para que as mudanças e a tão 

esperada inclusão social dos negros acontecessem nos Estados Unidos. E, nesse 

aspecto, foi de fundamental importância o empenho e a participação do Poder 

Executivo Federal na implementação destas medidas em prol da diversidade racial e 

da realização da igualdade entre brancos e negros. 
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Pode-se dizer que as ações afirmativas são fruto de decisões oriundas do 
Poder Executivo, com o apoio, a vigilância e a sustentação normativa do 
Poder Legislativo; do Poder Judiciário, que além de apôr sua chancela de 
legitimidade aos programas elaborados pelos outros Poderes, concebe e 
implementa ele próprio medidas de igual natureza; e pela iniciativa privada. 
(GOMES, 2001, p.53). 

 

As ações afirmativas também tiveram o mérito de atingir frontalmente o 

dilema social estadunidense que é, segundo informa Guimarães (2005, p.168), “a 

contradição entre o credo universalista, baseado no mérito individual e na igualdade 

de oportunidades, e os particularismos e hierarquias da vida cotidiana, mormente a 

segregação e discriminação raciais” ainda existentes nos Estados Unidos nos anos 

de 1960 e 1970. 

A primeira manifestação de ações afirmativas aconteceu no governo do 

Presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) com a Executive Order 8.806 de 

25 de junho de 1941, que impedia, segundo Menezes (2001, p.77), 

 

a discriminação racial na contratação de funcionários por parte do próprio 
governo federal e das empresas bélicas que mantinham com o mesmo 
relações contratuais, além de instituir a Fair Employment Practices 
Commission (FEPC), que ficou incumbida de investigar a ocorrência dessa 
prática no mercado. 

 

Mas foi nos governos dos Presidentes John Kennedy (1961-1963) e Lyndon 

Johnson (1963-1969), na década de 1960, que as ações afirmativas realmente se 

consolidaram e se expandiram. 

A expressão ação afirmativa surgiu na Executive Order 10.925, de 6 de março 

de 1961, de iniciativa do Presidente John Kennedy. Esta Executive Order, além de 

instituir um Committee on Equal Employment Opportunity, o qual foi criado para 

estudar as relações de trabalho no Governo e promover a diversidade racial, 

consagrou pela primeira vez, num texto legal, a expressão affirmative action. 

 

O contratante não discriminará nenhum empregado ou candidato ao 
trabalho por motivo de raça, credo, cor ou origem nacional. O contratante 
adotará ação afirmativa para assegurar que os candidatos sejam 
empregados e que os empregados sejam tratados sem qualquer 
consideração à raça, credo, cor ou origem nacional.65 (ESTADOS UNIDOS, 
1961, tradução nossa). 

                                                 
65 The contractor will not discriminate against any employee or applicant for employment because of 
race, creed, color, or national origin. The contractor will take affirmative action to ensure that 
applicants are employed, and that employees are treated during employment, without regard to their 
race, creed, color, or national origin. 
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É de se salientar neste contexto de surgimento das ações afirmativas o 

esforço empreendido por diversos ativistas negros e defensores dos direitos civis, 

tais como Martin Luther King Jr. e Malcom X, além de respeitáveis organizações 

como a National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 

fundada em 1909 e que teve um papel essencial na luta contra a opressão e os 

tratamentos injustos impostos aos negros na sociedade estadunidense. 

 

Em 1960, estudantes negros da Carolina do Norte iniciaram uma série de 
manifestações pacíficas em protesto contra a segregação nas lojas 
Woolworth e noutros estabelecimentos do comércio varejista. Em 1961, 
ativistas de grupos inter-raciais brancos e negros ocuparam ônibus 
destinados ao extremo sul do país, em protesto contra a segregação que 
perdurava nos ônibus e noutras formas de transporte público. (BOWEN; 
BOK, 2004, p.39). 

 

O trabalho desenvolvido por Martin Luther King Jr. em prol da igualdade entre 

brancos e negros foi de grande destaque nos Estados Unidos. Em sua luta contra a 

exclusão dos negros, Martin Luther King Jr. baseou-se nos ideais de resistência 

pacífica do indiano Mahatma Gandhi e na organização de marchas e protestos em 

diversas cidades dos Estados Unidos. 

A mais importante marcha organizada por Martin Luther King Jr. foi a Marcha 

para Washington, realizada em 28 de agosto de 1963, e que reuniu mais de 200 mil 

pessoas no Lincoln Memorial na capital estadunidense. Afirmando a igualdade e a 

liberdade entre brancos e negros nos Estados Unidos, o grande ativista proclamava 

que: 

 

eu tenho um sonho que um dia esta nação acordará e vivenciará o 
verdadeiro significado de sua crença: “Nós afirmamos estas verdades para 
serem evidentes: que todos os homens são criados iguais”. Eu tenho um 
sonho que um dia sobre as colinas avermelhadas da Geórgia os filhos dos 
antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos poderão 
sentar-se juntos na mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, 
mesmo o Estado do Mississipi, um Estado deserto, sufocante com o calor 
da injustiça e da opressão, será transformado no oásis da liberdade e da 
justiça. Eu tenho um sonho que meus quatro filhos viverão um dia numa 
nação onde eles não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo 
conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje.66 (KING JUNIOR, 2004, 
tradução nossa). 

                                                 
66 I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We 
hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.” I have a dream that one day on 
the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit 
down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a 
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Diante das inúmeras pressões e do empenho do Presidente Lyndon Johnson 

nas questões raciais e na realização da igualdade, o Civil Rights Act foi aprovado 

pelo Congresso dos Estados Unidos em 1964. Mas os esforços do Presidente 

Lyndon Johnson não pararam com a aprovação do Civil Rights Act, conforme pode-

se perceber em seu discurso proferido na Howard University em junho de 1965: 

 

você não pega uma pessoa que durante anos foi impedida por estar presa e 
a liberta, trazendo-a para o começo da linha de uma corrida e então diz: 
“você está livre para competir com todos os outros” e, ainda acredita que 
você foi completamente justo. Isto não é o bastante para abrir as portas da 
oportunidade. Todos os nossos cidadãos têm que ter capacidades para 
atravessar aquelas portas. Este é o próximo e o mais profundo estágio da 
batalha pelos direitos civis. Nós não procuramos somente liberdade, mas 
oportunidades. Nós não procuramos somente por eqüidade legal, mas por 
capacidade humana, não somente igualdade como uma teoria e um direito, 
mas igualdade como um fato e igualdade como um resultado.67 (GOMES, 
2001, p.57, tradução nossa). 

 

A expressão affirmative action consolidou-se com a Executive Order 11.246 

de 1965, do próprio Presidente Lyndon Johnson. Através dela a celebração de 

contratos com a Administração Pública só seria possível se a empresa, a ser 

contratada, atuasse em prol da diversidade e da integração de minorias 

historicamente discriminadas e socialmente excluídas. 

Com o Civil Rights Act de 1964 e com a edição da Executive Order 11.246 de 

1965, a Spending Clause68 da Constituição ficou mais bem delimitada, podendo 

contribuir, em muito, para a difusão das ações afirmativas. Esta modalidade de 

atuação do Executivo Federal “funda-se no pressuposto de que o dispêndio de 

recursos (‘the purse power’) deve servir às causas de interesse coletivo.” (GOMES, 

2001, p.53). Diante do notório poder financeiro do orçamento do Governo Federal 

dos Estados Unidos, 

 

                                                                                                                                                         
desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of 
freedom and justice. I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will 
not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. 
67 You do not take a person who, for years, has been hobbled by chains and liberate him, bring him up 
to the starting line of a race, and then say, “you are free to compete with all others”, and still justly 
believe that you have been completely fair. Thus it is not enough just to open the gates to opportunity. 
All our citizens must have the ability to walk through those gates. This is the next and the more 
profound stage of the battle for civil rights. We seek not just freedom but opportunity. We seek not just 
legal equity but human ability, not just equality as a right and a theory but equality as a fact and 
equality as a result. 
68 Cláusula de dispêndio de recursos públicos. 
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em matéria educacional, é manifestamente eficaz essa estratégia de 
vinculação da política de promoção de minorias ao dispêndio de recursos 
públicos, eis que são raros os estabelecimentos educacionais, mesmo os 
privados, que não se beneficiam de uma ou outra forma de incentivo do 
Governo federal. Assim, o Estado, usando do seu poder de supremacia e 
fazendo valer o interesse público, que é obviamente inerente a todas as 
questões referentes à Educação, impõe aos responsáveis por 
estabelecimentos educacionais a obrigatoriedade da observância das 
regras antidiscriminação e de uma certa diversidade étnica, cultural e 
sexual. (GOMES, 2001, p.56). 

 

Através da Spending Clause, o Poder Executivo Federal conseguiu evitar que 

as práticas discriminatórias contra os negros fossem patrocinadas indiretamente pelo 

poder público, superando assim a state action doctrine que impedia a intervenção 

estatal na esfera privada e a permitia tão-somente quando “a ação discriminatória for 

resultado de atos praticados por agente estatal ou por alguma pessoa ou entidade 

que tenha agido em nome do Estado.” (GOMES, 2001, p.94). 

O desenvolvimento dessa doutrina nos Estados Unidos está ligado à prática 

política e “consensual entre os americanos de que ao Governo não é dado interferir 

na esfera íntima das pessoas, sob o pretexto de coibir atos discriminatórios.” 

(GOMES, 2001, p.81).  

O falso pretexto de garantia da liberdade e a ausência de interferência 

governamental na esfera privada ajudaram na difusão da discriminação contra os 

negros e outras minorias ao longo da história, criando situações injustas e 

preconceituosas como a famosa decisão em Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 

(1896). Entretanto, “a superação da chamada doutrina da ação governamental 

sempre foi – e numa certa medida continua a ser – um desafio à atuação repressiva 

do Estado, visando a coibir comportamentos discriminatórios na esfera privada.” 

(GOMES, 2001, p.84). 

 

O Poder Judiciário desempenhou papel fundamental no redesenho da 
«State Action Doctrine», ao classificar como atividade pública ou de 
interesse público inúmeros empreendimentos de índole a priori privada, 
«publicizando-os» em razão da presença do mais singelo indício de 
exercício de autoridade estatal, seja na sua operacionalização, seja na sua 
regulamentação. (GOMES, 2001, p.87-88). 

 

O caso Norwood v. Harrison 413 U.S. 455 (1973) foi determinante na 

discussão da state action doctrine. Nele, “firmou-se [...] a idéia de que subvenções a 

estabelecimentos de ensino racistas poderiam incentivar/promover condutas que 

mesmo indiretamente levassem à exclusão de minorias.” (CRUZ, 2005, p.148). 
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Gomes (2001) ainda apresenta dois outros casos paradigmáticos julgados 

pela Suprema Corte nos quais a state action doctrine foi suavizada pelo tribunal, Bob 

Jones University v. United States, 461 U.S. 574 (1983) e Grove City College v. Bell 

465 U.S. 555 (1984). 

A Bob Jones University era uma universidade confessional sem fins 

lucrativos, organizada segundo a doutrina do Cristianismo, e sem filiação a nenhuma 

igreja cristã nos Estados Unidos. Nessa condição ela era isenta de tributos, segundo 

as disposições da Seção 501(c)(3) do Código Interno de Imposto de Renda69 de 

1954. 

 

Os mantenedores da universidade acreditam, genuinamente, que a Bíblia 
proíbe o namoro e o casamento entre as raças. Para efetivar estas 
perspectivas, os negros foram completamente excluídos até 1971. De 1971 
a maio de 1975, a universidade não aceitou pedidos de negros solteiros, 
mas concordou com requerimentos de negros casados com pessoas de sua 
própria raça.70 (ESTADOS UNIDOS, 1983, tradução nossa). 

 

A Suprema Corte assegurou, através do Chief Justice Warren Burger, a 

“decisão drástica da Receita Federal americana que recusou a uma instituição 

universitária de fins não lucrativos acusada de prática discriminatória o status de 

entidade de utilidade pública.” (GOMES, 2001, p.103). 

 

O Governo tem um interesse fundamental em vencer e erradicar a 
discriminação racial na educação – discriminação que prevaleceu, com 
aprovação legal, nos primeiros 165 anos da história constitucional da nação. 
Substancialmente, aquele interesse governamental supera qualquer recusa 
de responsabilidade de locais beneficiados por tributos sobre o exercício 
das crenças religiosas dos requerentes. Os interesses afirmados pelos 
requerentes não podem ser harmonizados com aquele interesse 
governamental imperativo.71 (ESTADOS UNIDOS, 1983, tradução nossa). 

 

O Grove City College era uma escola privada que buscando resguardar sua 

total autonomia universitária recusava qualquer recebimento de ajuda estadual ou 

federal. “No entanto, a instituição universitária tinha, dentre os seus alunos, vários 

                                                 
69 Internal Revenue Code. 
70 The sponsors of the University genuinely believe that the Bible forbids interracial dating and 
marriage. To effectuate these views, Negroes were completely excluded until 1971. From 1971 to May 
1975, the University accepted no applications from unmarried Negroes, but did accept applications 
from Negroes married within their race. 
71 The Government has a fundamental, overriding interest in eradicating racial discrimination in 
education – discrimination that prevailed, with official approval, for the first 165 years of this Nation's 
constitutional history. That governmental interest substantially outweighs whatever burden denial of 
tax benefits places on petitioners' exercise of their religious beliefs. The interests asserted by 
petitioners cannot be accommodated with that compelling governmental interest. 



98 
 

estudantes que haviam sido agraciados com uma ajuda financeira federal intitulada 

‘Basic Educational Opportunity Grants (BEOGs)’.” (GOMES, 2001, p.99). 

Nesse sentido, o Department of Education requereu que o Grove City College 

assinasse um termo pelo qual a instituição se comprometesse a adotar uma conduta 

contrária a qualquer discriminação, de acordo com as seções 901(a) e 902 do Título 

IX das emendas referentes à educação de 1972 do Civil Rights Act. 

A instituição se recusou a assinar tal compromisso e “o Departamento iniciou 

os procedimentos para declarar que a universidade e seus alunos estariam 

impedidos de receber as BEOG’s.”72 (ESTADOS UNIDOS, 1984, tradução nossa). 

Quando o caso chegou à Suprema Corte o tribunal reafirmou a posição 

adotada na Corte de Apelação, impedindo qualquer auxílio público ao Grove City 

College e entendeu que 

 

Grove City pode terminar sua participação no programa BEOG e assim 
evitar o cumprimento da seção 901(a). Os estudantes afetados pela ação do 
departamento podem, cada um, tomar sua BEOG em outra parte ou 
comparecer em Grove City sem assistência financeira federal. Requerer que 
Grove City cumpra a proibição de discriminação do Título IX […] como uma 
condição para continuar participando do programa BEOG não infringe os 
direitos da Primeira Emenda da universidade ou ao de seus estudantes.73 
(ESTADOS UNIDOS, 1984, tradução nossa). 

 

 

5.5 As ações afirmativas na Suprema Corte 

 

 

O empenho do Poder Executivo Federal para a promoção e inclusão dos 

negros através das ações afirmativas na educação foi um sucesso nos Estados 

Unidos, visto que era uma necessidade urgente ante as desigualdades alarmantes. 

Por exemplo, “em 1965, apenas 4,8% de todos os alunos universitários dos Estados 

Unidos eram africano-americanos.” (BOWEN; BOK, 2004, p.36). Ainda no mesmo 

ano de “1965, dentre todos os estudantes de direito dos Estados Unidos, mal 

                                                 
72 The Department initiated proceedings to declare the College and its students ineligible to receive 
BEOG’s 
73 Grove City may terminate its participation in the BEOG program and thus avoid the requirements of 
901(a). Students affected by the Department's action may either take their BEOG’s elsewhere or 
attend Grove City without federal financial assistance. Requiring Grove City to comply with Title IX's 
[…] prohibition of discrimination as a condition for its continued eligibility to participate in the BEOG 
program infringes no First Amendment rights of the College or its students. 
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chegava a 1% o número de negros, e destes, mais de um terço estavam 

matriculados em escolas exclusivamente negras.” (BOWEN; BOK, 2004, p.38). 

Mas, este sucesso obtido não deixou de ser questionado judicialmente, pois, 

para muitos, as ações afirmativas violavam a Equal Protection Clause da Décima 

Quarta Emenda e as disposições do Civil Rights Act de 1964. 

O caso DeFunis v. Odegaard, 416 U.S. 312 (1974) foi, segundo Gomes 

(2001), a primeira oportunidade de questionamento judicial das ações afirmativas na 

Suprema Corte. 

Em 1971, Marco DeFunis Jr. tentou ser admitido na Faculdade de Direito da 

Universidade de Washington, admissão esta que foi a princípio negada. Mas 

DeFunis buscou judicialmente o seu direito de ser matriculado. Ele afirmou, em sua 

petição inicial, que teria sido discriminado pelos critérios e procedimentos 

empregados pelo Comitê de Admissão, “ainda que as notas dos exames aos quais 

se submeteu e as de todo o seu histórico escolar fossem tão altas que ele teria 

facilmente sido admitido se fosse negro, filipino, chicano ou índio americano.” 

(DWORKIN, 2002, p.343). 

 

Os procedimentos de admissão à Faculdade de Direito da Universidade de 
Washington eram complexos. As solicitações de ingresso eram divididas em 
dois grupos. A maioria – os que não vinham dos grupos minoritários 
especificados – passava por uma triagem prévia que eliminava todos os 
candidatos cuja média estimada, estabelecida em função das notas obtidas 
na universidade (college) e em exames de aptidão, ficava abaixo de um 
determinado nível. Os candidatos provenientes dos grupos majoritários que 
sobreviviam a esse corte inicial eram então colocados em categorias que 
recebiam uma consideração cada vez mais cuidadosa. Por outro lado, os 
candidatos provenientes de grupos minoritários não passavam por esse tipo 
de triagem; seus casos eram tratados com meticulosa consideração por 
uma comissão especial formada por um professor de direito negro e um 
professor branco que haviam ensinado em programas destinados a ajudar 
estudantes de direito negros. A maior parte dos candidatos de grupos 
minoritários aceita no ano em que DeFunis foi recusado tinha médias 
estimadas inferiores àquelas exigidas pela triagem inicial. E a Faculdade de 
Direito admitiu que qualquer candidato de um grupo minoritário, com a 
mesma média que DeFunis, certamente teria sido aceito. (DWORKIN, 2002, 
p.344). 

 

Na decisão da primeira instância, DeFunis foi admitido na Faculdade de 

Direito da Universidade de Washington. Já na apelação para a Suprema Corte de 

Washington a decisão foi revertida, sob o argumento de que a política de admissão 

não violava a Constituição em nenhum aspeto. Mas, a esta altura, DeFunis já estava 

no segundo ano do curso de Direito. 
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Ele requereu então a esta Corte por meio do writ of certiorari74, e o Sr. 
Justice Douglas […] suspendeu a decisão da Suprema Corte de Washington 
até a “decisão final do caso por esta Corte.” Através desta suspensão, 
DeFunis permaneceu na Faculdade de Direito e estava no primeiro período 
do terceiro e último ano quando a Corte decidiu seu writ of certiorari no 
outono de 1973. Por causa de nossa preocupação que DeFunis, já no 
terceiro ano de permanência na Faculdade de Direito, podia tornar-se um 
caso com nenhuma aplicação prática, nós requisitamos às partes que 
informassem esta questão antes que procedêssemos à decisão. Em 
resposta, ambas as partes afirmaram que o caso em questão não era um 
caso típico de nenhuma aplicação prática. O requerido mostrou que se a 
decisão da Suprema Corte de Washington continuasse em vigência, o 
requerente completaria o período pelo qual ele estava então matriculado, 
mas teria que solicitar uma autorização à faculdade para continuar antes 
que ele pudesse matricular para outro período. 
[…] 
Em resposta às questões levantadas pelos juízes durante a sustentação 
oral, os advogados do requerente informaram à Corte que DeFunis tinha se 
matriculado “para o seu último trimestre na faculdade de direito.” Já os 
advogados do requerido esclareceram que a Faculdade de Direito não 
cancelará, em hipótese alguma, a matrícula de DeFunis.75 (ESTADOS 
UNIDOS, 1974, tradução nossa). 

 

                                                 
74 O writ of certiorari “é o instrumento processual mais utilizado para a revisão de decisões proferidas 
pelos tribunais inferiores que envolvam questões constitucionais ou leis federais, o que não afasta, 
evidentemente, a revisão de decisões proferidas pelas cortes estaduais (v.g. uma lei estadual pode 
violar, simultaneamente, a Constituição Estadual e a Constituição Federal). Uma vez interposto, tal 
recurso pode se sujeitar a dois exames: a) o de admissibilidade – este primeiro exame consiste em 
um julgamento preliminar e apresenta características singulares. O recurso é admitido para análise da 
Corte se contar com o voto favorável de pelo menos quatro Ministros (a chamada rule of four). Se o 
recurso não for admitido, a decisão recorrida mantém-se inalterada, fazendo coisa julgada. No 
entanto, essa opção em rever ou não uma determinada decisão, além de ser discricionária, não 
guarda uma relação direta com a orientação jurídica prevalecente na decisão recorrida. Isto é, os 
Ministros, quando não admitem o writ of certiorari, não estão obrigados a apresentar justificativas para 
a recusa, nem estão, necessariamente, ratificando o entendimento adotado pelo tribunal inferior. 
Muitos são os motivos que podem acarretar a não apreciação do mérito do certiorari: os Ministros 
podem estar com acúmulo de processos, o tema suscitado pode não ser relevante, os Ministros 
podem preferir que outros tribunais inferiores manifestem-se primeiro sobre o tópico, o momento 
político pode não ser adequado para a análise da matéria etc., b) uma vez admitido o recurso, o 
exame de mérito do certiorari ocorre em um segundo momento, após o cumprimento de determinadas 
formalidades.” (MENEZES, 2001, p.51-52). 
75 He then petitioned this Court for a writ of certiorari, and MR. JUSTICE DOUGLAS […] stayed the 
judgment of the Washington Supreme Court pending the “final disposition of the case by this Court.” 
By virtue of this stay, DeFunis has remained in law school, and was in the first term of his third and 
final year when this Court first considered his certiorari petition in the fall of 1973. Because of our 
concern that DeFunis' third-year standing in the Law School might have rendered this case moot, we 
requested the parties to brief the question of mootness before we acted on the petition. In response, 
both sides contended that the case was not moot. The respondents indicated that, if the decision of 
the Washington Supreme Court were permitted to stand, the petitioner could complete the term for 
which he was then enrolled but would have to apply to the faculty for permission to continue in the 
school before he could register for another term. 
[…] 
In response to questions raised from the bench during the oral argument, counsel for the petitioner 
has informed the Court that DeFunis has now registered “for his final quarter in law school.” Counsel 
for the respondents have made clear that the Law School will not in any way seek to abrogate this 
registration. 
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Diante disso a Suprema Corte “sustentou que sua decisão sobre a matéria 

não teria nenhuma conseqüência prática e recusou o pedido de DeFunis com base 

nessa argumentação.” (DWORKIN, 2002, p.346). 

Conforme salienta Dworkin (2002, p.347) DeFunis “não tem o direito de insistir 

em que a inteligência seja o único critério de admissão a ser levado em conta.” 

Diversos outros critérios poderiam ser utilizados na seleção de alunos, inclusive o 

racial, ou até mesmo levar em conta os “veteranos que haviam freqüentado a escola 

antes de servirem nas forças armadas.” (DWORKIN, 2002, p.347). 

O grande problema para Marco DeFunis era a utilização do critério racial 

como forma de seleção, o que, hoje, é um fato presente também na realidade 

brasileira. O argumento utilizado por DeFunis contra o critério racial é corriqueiro no 

Brasil por aqueles que são contrários a qualquer programa de ações afirmativas que 

envolvam a inclusão dos negros. Diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil tem-

se a peculiaridade do mito da democracia racial que oculta vários dos problemas 

sociais inclusive o do racismo.76 

Qualquer critério adotado pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Washington ou qualquer outra faculdade ou universidade pode causar problemas 

como este aqui relatado no caso DeFunis v. Odegaard, 416 U.S. 312 (1974). A 

adoção por parte desta faculdade de um critério que beneficie minorias teve como 

objetivo proporcionar o acesso ao ensino superior, este muitas vezes negado ou 

oferecido em instituições separadas e em piores condições, a minorias 

historicamente excluídas e discriminadas. 

DeFunis ainda se valeu, em sua argumentação, do famoso slogan do Direito 

estadunidense de que “a Constituição é cega com respeito a diferenças de cores.” 

(DWORKIN, 2002, p.353). 

Entende-se, com base em Rosenfeld (2003), que esta figura metafórica tem 

um viés totalmente diferente daquele que aparenta ter. A despeito de parecer incluir, 

sua utilização tem servido como meio de se negar e de impedir o reconhecimento de 

direitos e a necessidade de ações afirmativas para minorias historicamente 

excluídas.  

                                                 
76 “O mito da democracia racial está apoiado na crença de que não é a raça, mas a classe social que 
explica a atribuição de status e as oportunidades de vida dos indivíduos; logo, a raça é neutralizada 
pela classe tanto para explicar os obstáculos para a mobilidade social dos indivíduos quanto para a 
elaboração de políticas públicas.” (BERNARDINO, 2004, p.16). 
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Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978) foi um 

caso de extrema importância e que representou um grande avanço no Direito 

estadunidense, pois foi a “primeira oportunidade que a Corte teve de examinar em 

profundidade a constitucionalidade de um plano de ação afirmativa.” (GOMES, 2001, 

p.104). 

A Universidade da Califórnia, buscando estabelecer a diversidade e promover 

o acesso de minorias, instituiu um programa especial de admissão de alunos em 

meados dos anos 70, com a destinação de 16% das vagas do curso de medicina 

para as minorias. Todavia o programa de admissão apresentava um problema 

estrutural, uma vez que os candidatos das minorias poderiam concorrer tanto com as 

vagas reservadas como pelas vagas de acesso universal. 

Alan Bakke, que era branco e candidato a uma vaga no curso de medicina, 

sentiu-se rejeitado e impedido de estudar na universidade, devido à existência da 

reserva de vagas para minorias. 

Diante da negativa para a sua aprovação, Bakke ajuizou uma ação 

pretendendo que o programa de admissão da Universidade da Califórnia fosse 

considerado ilegal e inconstitucional. Alan Bakke argumentava que o programa 

violava a Constituição Estadual da Califórnia, o Título VI do Civil Rights Act de 1964 

e a igualdade da Décima Quarta Emenda à Constituição. 

O tribunal de primeira instância entendeu que o programa da Universidade da 

Califórnia era ilegal, que a raça não era um critério de admissão e que não 

autorizava a admissão de Bakke pela medida judicial intentada, pois ele não logrou 

demonstrar que seria admitido na ausência de violações legais e constitucionais. A 

Suprema Corte da Califórnia posicionou-se da mesma forma que a primeira 

instância, todavia, entendeu diferente quanto à admissão, determinando que Alan 

Bakke fosse admitido nos quadros da Faculdade de Medicina daquela universidade. 

Mas, na Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso adquiriu uma nova 

feição, já que a decisão da Corte criou um paradigma que proporcionou a expansão 

e difusão das ações afirmativas na busca da igualdade através da educação. 

A Corte entendeu que o programa da Universidade da Califórnia era ilegal ao 

permitir que a concorrência de minorias se desse tanto no sistema universal, quanto 

no reservado, e, também, manteve a parte da decisão da Suprema Corte da 

Califórnia que dava o direito de acesso de Bakke à faculdade. 
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No caso em questão, a Suprema Corte utilizou-se do mais rigoroso critério de 

julgamento, o “strict scrutiny”77, para analisar e verificar a constitucionalidade das 

ações afirmativas78 implementadas pela Universidade da Califórnia. Para o Justice 

Lewis Powell as “distinções raciais e étnicas de qualquer espécie são inerentemente 

suspeitas e, portanto, exigem o mais minucioso exame judicial.” (ESTADOS 

UNIDOS, 1978, p.257). 

Quanto ao fator racial utilizado pela Universidade da Califórnia, a Corte 

chegou à conclusão, através do voto do Justice Harry Blackmun, que 

 

para superar o racismo, nós devemos primeiramente levar a raça em 
consideração. Não há outra alternativa. E para que possamos tratar 
algumas pessoas com eqüidade, nós temos que tratá-las diferentemente. 
Nós não podemos – nós não devemos – permitir que a Cláusula de Igual 
Proteção perpetue a supremacia racial. (GOMES, 2001, p.35). 

 

A Suprema Corte ainda afirmou que “qualquer plano de ação afirmativa pode 

ser compatível com a Constituição, desde que adequadamente concebido” (GOMES, 

2001, p.106) e, além disso, também 

 

reconheceu a legitimidade dos programas de ação afirmativa, sob certas 
condições, reconhecendo também explicitamente que o fator Raça pode, 
sim, ser considerado um elemento favorável, um fator «positivo» («a plus 
factor»), que soma no processo de admissão de alunos em 
estabelecimentos de ensino superior. (GOMES, 2001, p.108-109). 

 

O objetivo das ações afirmativas é proporcionar inclusão e levar minorias 

como os negros a ocuparem lugares em que nunca estiveram, garantindo acesso e 

possibilidades para o exercício de direitos. Mas “é a pior incompreensão possível 

supor que os programas de ação afirmativa têm como intuito produzir uma América 

                                                 
77 “A Corte americana possui critérios distintos de julgamento. O mais brando (rational basis test) 
exige apenas a demonstração da racionalidade da medida discriminatória, seja ela uma ação 
afirmativa ou não, para aceitá-la como válida. [...] O segundo critério, denominado intermediate 
scrutiny, exige a comprovação de que a ação afirmativa se sustente num significativo interesse 
governamental e que a medida se relacione substancialmente com esse interesse. [...] Finalmente, o 
critério mais rigoroso, chamado strict scrutiny test, exige que a medida empregue 
instrumentos/métodos estritamente adequados ao implemento do interesse governamental 
imperativo.” (CRUZ, 2005, p.150). Geralmente, conforme a lição de Cruz (2005), o primeiro critério é 
utilizado em casos que envolvam portadores de deficiência, orientação sexual e faixas etárias, o 
segundo em discriminações por gênero e, “também, em parte significativa de casos de portadores de 
deficiência” (CRUZ, 2005, p.150) e o último em questões raciais. 
78 “A ação afirmativa é uma das armas mais eficazes que temos contra o racismo que o escrutínio 
estrito se destina a sabotar.” (DWORKIN, 2005, p.588). 
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balcanizada, dividida em subnações raciais e étnicas.” (DWORKIN, 2001, p.439). E, 

é claro, que este não é um objetivo das ações afirmativas. 

A finalidade das ações afirmativas na situação do caso Bakke, que envolveu a 

Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, é 

 

tenta[r] colocar mais negros nas salas de aula junto com médicos brancos, 
não porque seja desejável que uma escola de medicina reflita a constituição 
racial da comunidade como um todo, mas porque a associação profissional 
entre negros e brancos diminuirá entre os brancos a atitude de considerar 
os negros como raça e não como indivíduos, e, assim a atitude dos negros 
de pensar em si próprios da mesma maneira. (DWORKIN, 2001, p.440). 

 

Para os Justices Brennan, White, Marshall e Blackmun, em voto concorrente 

e dissidente no caso, outro aspecto de destaque a se levar em consideração para a 

adoção e legitimidade das ações afirmativas na educação, com amparo nas 

disposições da Constituição e do Título VI do Civil Rights Act de 1964 é que  

 

nós não podemos [...] permitir que a “cegueira à cor” se torne uma miopia 
que mascare a realidade de que muitos dos indivíduos “criados iguais” têm 
sido tratados no decorrer de suas vidas como seres inferiores tanto pela lei 
quanto por seus concidadãos. (ESTADOS UNIDOS, 1978, p.282). 

 

A decisão proferida em Regents of the University of California v. Bakke, 438 

U.S. 265 (1978) difundiu e legitimou o uso das ações afirmativas nos Estados 

Unidos. 

Não só o Estado, mas também a iniciativa privada não deixou de participar da 

construção de uma nova realidade sem discriminação nos Estados Unidos, o que se 

deu através das ações afirmativas voluntárias, como se pode perceber através do 

caso United Steelworkers of America, AFL-CIO-CLC v. Weber 443 U.S. 193 (1979). 

Nesta outra modalidade de ações afirmativas, a Kaiser Aluminum & Chemical 

Corp. e o sindicato dos metalúrgicos, United Steelworkers of America, firmaram um 

acordo em que 50% das vagas de um programa de treinamento interno da empresa 

seriam destinadas aos negros, “até que o percentual de trabalhadores negros 

qualificados da fábrica seja proporcional à percentagem de negros na força de 

trabalho local.” (ESTADOS UNIDOS, 1979, p.296). 

A discussão em torno do caso Weber girou em torno da possibilidade ou não 

do setor privado firmar um plano de ações afirmativas com base no Título VII do Civil 

Rights Act de 1964. 
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Brian Weber, funcionário da Kaiser em Gramercy, Louisiana, sentiu-se 

prejudicado com o plano adotado pela empresa. Ele entendia que o mesmo violava 

as disposições do Título VII, seção 703 (a) e (d) do Civil Rights Act de 1964, 

impedindo sua participação no programa de treinamento, pois “empregados negros 

com menos tempo de serviço haviam recebido tratamento preferencial em relação a 

empregados brancos com maior antigüidade.” (ESTADOS UNIDOS, 1979, p.298). 

A Suprema Corte não visualizou qualquer ilegalidade no programa da Kaiser 

e do sindicato. O Civil Rights Act de 1964 não proibia a adoção de ações afirmativas 

pela iniciativa privada, pelo contrário ele permitia que estas ações fossem utilizadas 

para reverter a desigualdade racial existente. Logo, o tribunal concluiu que 

 

o plano da Kaiser-USWA para a fábrica de Gramercy se enquadra na faixa 
de discricionariedade que o Título VII deixa ao setor privado, para adotar de 
forma voluntária planos de ação afirmativa que visem a eliminar 
desequilíbrios raciais evidentes em categorias de trabalho tradicionalmente 
segregadas. (ESTADOS UNIDOS, 1979, p.306). 

 

O caso Fullilove v. Klutznick, 448 U.S. 448 (1980) envolveu a discussão da 

constitucionalidade de um plano de ações afirmativas que favorecia uma empresa 

controlada por minorias79, diante da garantia do uso de 10% de fundos federais do 

Public Works Employment Act de 1977 para o financiamento destas empresas. 

Neste caso 

 

a Corte Suprema foi chamada a dirimir questões jurídicas envolvendo uma 
outra modalidade de ação afirmativa – a modalidade referente aos 
programas de inserção das minorias no mundo dos negócios pelo viés da 
utilização da Cláusula de Dispêndio inscrita no art. 1º, seção 8, cláusula 1 
da Constituição (a «Spending Clause»). (GOMES, 2001, p.133). 

 

A Suprema Corte, utilizando o “strict scrutiny” como critério de julgamento, 

afirmou que as disposições que beneficiavam as empresas controladas por minorias 

eram condizentes com a Constituição e que “este limitado programa era um passo 

necessário para realizar o mandamento constitucional da igualdade de 

oportunidades econômicas.”80 (ESTADOS UNIDOS, 1980, tradução nossa). 

Neste caso também “a Corte convalidou o uso pelo Executivo de critérios 

raciais, desautorizando, assim, o argumento daqueles que entendem que as 

                                                 
79 Minority business enterprise (MBE). 
80 This limited program is a necessary step to effectuate the constitutional mandate for equality of 
economic opportunity. 
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políticas governamentais devem ser «color-blind», isto é, «neutras».” (GOMES, 

2001, p.135). 

A larga utilização das ações afirmativas nos Estados Unidos foi fundamental 

para a superação dos males do racismo e da discriminação racial. Segregados pelo 

sistema jurídico e ocupando as posições mais baixas da hierarquia social, os negros, 

finalmente, começaram a visualizar possibilidades participativas e de ascensão 

social, principalmente após as decisões Brown v. Board of Education of Topeka, 347 

U.S. 483 (1954) e Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 

(1978), além da luta pelos direitos civis e a edição do Civil Rights Act de 1964. 

 

O Poder Judiciário [...] desempenhou papel relevantíssimo nessa luta, na 
medida em que foi a partir da sua interpretação dos dispositivos do Estatuto 
que operou-se uma substancial modificação na natureza e no conteúdo do 
Direito antidiscriminação, cujas normas passaram a ser interpretadas, em 
muitos casos, não mais como meramente proibitivas, mas autorizadoras de 
comportamentos e medidas «positivas» ou «afirmativas» por parte do 
Estado e de agentes do setor privado. (GOMES, 2001, p.132). 

 

A realidade dos Estados Unidos mudou em função das ações afirmativas e da 

inclusão social dos negros. 

 

As conseqüências da política são especialmente visíveis no crescimento 
notável da classe média negra. Entre 1960 e 1990, a porcentagem da 
população negra empregada em posições de “colarinho branco”, evoluiu de 
12% para 30% entre os homens, e de 18% para 58% entre as mulheres, 
uma taxa de crescimento muito mais elevada do que para os brancos. A 
porcentagem dos adultos jovens – de 25 anos até 35 – com formação 
universitária também cresceu mais rapidamente entre a população negra, 
de 5% em 1960 para 13% em 1990. Em conseqüência desses avanços, a 
proporção das famílias negras com salários superiores US$ 35 mil (em 
dólares constantes de 1990) cresceu de 24% em 1970, para 30%, em 1990. 
(ANDREWS, 1997, p.138). 

 

Bowen e Bok (2004) também concluíram, num importante estudo, que as 

ações afirmativas foram fundamentais para a inclusão social e para a superação dos 

males do racismo e da discriminação racial na construção de uma sociedade mais 

justa e democrática. 

 

De acordo com os dados apresentados no magnífico estudo conduzido por 
um ex-Presidente da Universidade Harvard e ex-Diretor da Faculdade de 
Direito daquela mesma Universidade, Derek Bok, em colaboração com um 
ex-Presidente da Universidade de Princeton, William Bowen, os avanços 
obtidos pelos negros norte-americanos na área da educação, em 
conseqüência das ações afirmativas, são simplesmente impressionantes, 
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sobretudo se levarmos em conta o fato de que, até o início dos anos 60, 
negros eram proibidos de freqüentar os mesmos locais públicos, as mesmas 
escolas, os mesmos locais de diversão freqüentados pelos brancos. O 
mencionado estudo revela, por exemplo, que o percentual de negros 
formados em Universidades e escolas profissionais pulou, entre 1960 e 
1995, de 5,4% para 15,5% do total de graduandos; nas faculdades de 
Direito o progresso foi de 1% para 7,55%, ou seja, mais de 700%; em 
Medicina, de 2,2% em 1964, para 8,1% em 1995. (GOMES, 2001, p.114). 

 

Além de proporcionar uma maior participação dos negros na educação, as 

ações afirmativas também propiciaram uma clara melhoria em outros indicadores 

sociais, como na “representação negra no Congresso [que] subiu de 4 para 41 

deputados, enquanto o total de ocupantes negros de cargos eletivos de meros 280, 

em 1965 para 7.984 em 1993.” (BOWEN; BOK, 2004, p.44-45). 

 

 

5.6 Avanços e retrocessos: as ações afirmativas no final do século XX e no 
começo do século XXI 

 

 

A chegada dos conservadores ao poder aconteceu em 1980 com a vitória do 

republicano Ronald Reagan (1981-1989) sobre o democrata Jimmy Carter (1977-

1981) nas eleições presidenciais. Essa alteração no cenário político provocou uma 

série de mudanças na interpretação e no modo de aplicação do Direito 

Constitucional nos Estados Unidos, inclusive na revisão do Federalismo Cooperativo 

e na diminuição do papel do Estado. 

 

O governo Reagan inicia então um projeto que chamará de novo 
federalismo, onde previa a devolução aos Estados de importantes 
programas empreendidos nas últimas décadas pelo Governo Federal e a 
substituição das conhecidas subvenções categóricas por subvenções em 
bloco, que seriam as mesmas subvenções com menores restrições às suas 
aplicações. (PINTO FILHO, 2002, p.46). 

 

O Governo Reagan ainda foi responsável direto pelo combate às ações 

afirmativas, como se pode perceber pela decisão Ward’s Cove Packing Co. v. 

Antonio, 490 U.S. 642 (1989) e por tantas outras proferidas pela Suprema Corte. 

“Reagan acreditava que o governo se intrometia demasiado na vida dos americanos. 

Queria cortar programas que julgava desnecessários e eliminar ‘o desperdício, a 

fraude e a exploração’.” (CINCOTTA, 1994, p.369). 
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“Os juristas de direita que Reagan nomeou para o Ministério da Justiça no 

começo de seu mandato prometeram operar uma ‘Revolução Reagan’ no direito 

constitucional.” (DWORKIN, 2006, p.235). 

A Revolução Reagan deu uma nova feição ao Judiciário Federal e à Suprema 

Corte. Ela possibilitou que a interpretação do Direito Constitucional e dos direitos 

individuais se desse de forma restritiva, de modo a reduzir o ativismo judicial, algo 

tão comum e natural até o início dos anos de 1980, e as ações afirmativas para as 

minorias. 

Para Charles Fried, último Procurador-Geral da República no Governo de 

Ronald Reagan: “os princípios da Revolução Reagan sempre foram claros: os 

tribunais devem ser mais disciplinados, menos ousados e menos políticos em sua 

interpretação das leis, especialmente da Constituição.” (DWORKIN, 2006, p.237). 

Fried foi um defensor da Revolução Reagan que, para ele, era “a conseqüência 

natural de certos princípios políticos que se podem considerar embutidos na própria 

história constitucional da nação norte-americana.” (DWORKIN, 2006, p.240) 

Esse período do constitucionalismo estadunidense pode ser percebido em 

diversas áreas, especialmente na temática racial com o ataque às políticas de ações 

afirmativas. 

Tanto a Constituição quanto a Lei de Direitos Civis condenavam a 

discriminação racial que impediam a entrada das minorias, em especial os negros, 

nas escolas, nas universidades e na ocupação dos postos de trabalho na sociedade, 

o que para Dworkin (2006) seria a discriminação de forma subjetiva. 

Contudo, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da discriminação subjetiva 

também perpassavam pela discriminação estrutural. Esta última modalidade, 

fundamentada na teoria do impacto desproporcional, provocava a permanência dos 

negros, ao longo dos anos, nas mesmas posições sociais, ocupando sempre os 

piores empregos, freqüentando as piores escolas, ou seja, o racismo causando a 

conservação e a continuação de injustiças contra uma determinada parcela da 

população. 

 

Na década de 70 e no começo da de 1980, a Suprema Corte 
aparentemente aceitava a idéia de que a Lei dos Direitos Civis voltava suas 
baterias não só contra a discriminação subjetiva, mas também contra a 
estrutural, e que a Constituição reconhecia a erradicação da discriminação 
estrutural como um objetivo público de primeira importância. (DWORKIN, 
2006, p.248). 
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Para Dworkin (2006, p. 248) essa luta contra a discriminação estrutural era 

baseada em dois princípios, o primeiro 

 

decretava a ilegalidade de quaisquer provas prévias ou procedimentos de 
contratação que perpetuam a discriminação estrutural mediante o 
oferecimento de um número desproporcionalmente pequeno de empregos 
aos não-brancos, em comparação com a população geral da qual saem as 
pessoas que buscam os empregos em questão – a menos que os 
empregadores possam demonstrar que essas provas ou procedimentos são 
requisitos indispensáveis de uma boa prática de negócios. 

 

Já o segundo princípio 

 

implícito nas decisões da Corte não era um princípio de obrigação, mas de 
permissão: permitia que tanto as instituições privadas quanto as públicas, 
em suas decisões de contratação e demissão, dessem alguma preferência a 
membros individuais dos grupos minoritários a fim de colaborar para a 
superação das conseqüências estruturais de gerações de injustiça. 
(DWORKIN, 2006, p.249). 

 

A Revolução Reagan mudou completamente o primeiro princípio que fora 

enunciado no caso Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971). Na decisão do 

caso Ward’s Cove Packing Co. v. Antonio, 490 U.S. 642 (1989) a Corte entendeu 

que os 

 

requerentes terão também que demonstrar que a disparidade que eles se 
queixam é o resultado de uma ou mais práticas de emprego que eles estão 
atacando aqui, especificamente demonstrando que cada prática desafiada 
tem um impacto significativamente desproporcional nas oportunidades de 
trabalho para brancos e não-brancos.81 (ESTADOS UNIDOS, 1989b, 
tradução nossa). 

 

O que fez a Suprema Corte nesse caso foi inverter o ônus da prova, cabendo 

agora aos membros das minorias provarem que determinadas políticas que as 

favoreciam eram necessárias, o que só dificultaria e criaria obstáculos à integração 

dos negros na sociedade. 

                                                 
81 Respondents will also have to demonstrate that the disparity they complain of is the result of one or 
more of the employment practices that they are attacking here, specifically showing that each 
challenged practice has a significantly disparate impact on employment opportunities for whites and 
nonwhites. 
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O segundo princípio também passou por uma nova interpretação da Suprema 

Corte, interpretação esta que provocou a sua desconsideração. No caso City of 

Richmond v. J.A. Croson Co., 488 U.S. 469 (1989) a Corte 

 

decidiu em favor de um construtor branco a quem se negara um contrato; 
estabeleceu que o programa de reserva negava os direitos do construtor 
segundo o dispositivo da igualdade de proteção, pois Richmond não 
conseguira provar que o fato de poucos empresários negros terem pleiteado 
ou assinado contratos de construção no passado fosse o resultado de uma 
discriminação racial exercida pela prefeitura ou por outros, senão somente 
das condições econômicas e da discriminação “social” geral. (DWORKIN, 
2006, p.252). 

 

O Governo Reagan “teve como um de seus principais objetivos impedir que 

os programas de ação afirmativa ‘distorcessem o sistema de oportunidades e 

recompensas do qual depende a moral de um sistema de livre iniciativa’.” 

(DWORKIN, 2006, p.257). 

A Suprema Corte desempenhou uma função essencial em desconstruir as 

ações afirmativas, o que foi possibilitado pela nova configuração do tribunal através 

das nomeações de juristas conservadores feitas pelos republicanos Ronald Reagan 

e George Bush (1989-1993). 

Richard Nixon (1969-1974) e Gerald Ford (1974-1977) nomearam, 

respectivamente, William Rehnquist, ex-Chief Justice da Suprema Corte por escolha 

de Ronald Reagan em seu governo, e John Paul Stevens. Reagan ainda nomeou 

para a Suprema Corte os conservadores Sandra Day O’Connor, Antonin Scalia e 

Anthony Kennedy. Bush nomeou David Souter e Clarence Thomas que sucedeu 

Thurgood Marshall. Já o democrata Bill Clinton (1993-2001) indicou os liberais Ruth 

Bader Ginsburg e Stephen Breyer. 

Atualmente a Suprema Corte é composta pelos Justices John Paul Stevens, 

Antonin Scalia, Anthony Kennedy, David Souter, Clarence Thomas, Ruth Bader 

Ginsburg, Stephen Breyer, Samuel Alito, sucessor de Sandra Day O’Connor, e pelo 

Chief Justice John Roberts, os dois últimos designados pelo Presidente dos Estados 

Unidos, George Walker Bush (2001-2008). 

A reviravolta conservadora também aconteceu na Justiça Federal, onde os 

republicanos deixaram a sua marca de forma muito mais intensa do que no tribunal 

maior. Como Fried relata: “com a perda do Senado nas eleições de 1986 [...] 

qualquer alívio vindo do Legislativo tornou-se inconcebível, de modo que a Suprema 
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Corte tornou-se o único campo em que podíamos apresentar nossas opiniões.” 

(DWORKIN, 2006, p.257). 

Para os conservadores de Reagan, a Suprema Corte era como “uma nova 

oportunidade de realizar objetivos legislativos, sem nenhuma relação com os 

princípios constitucionais, que não podiam se realizar de maneira mais democrática.” 

(DWORKIN, 2006, p.257). 

Historicamente, a atitude da Suprema Corte tem sido contraditória no que diz 

respeito à análise e legitimidade das ações afirmativas. E esse posicionamento não 

terminou na configuração conservadora desenhada pelos republicanos. Ele 

continuou sendo de aversão e de afinidade às ações afirmativas, ou seja, em alguns 

momentos a Corte se mostrou a favor e ao mesmo tempo contra o uso de tais 

políticas. E esta postura divergente tem sido uma constante desde as primeiras 

decisões proferidas pelo tribunal, haja vista que cada caso analisado é único e 

singular se comparado a qualquer outro. 

Em Wygant v. Jackson Board of Education, 476 U.S. 267 (1986) a Corte 

adotou uma posição refratária às ações afirmativas, ao não legitimar o plano 

estabelecido pela cidade de Jackson e o sindicato de professores que garantia a 

necessária paridade nas demissões de docentes do município. 

 

Mas como as minorias raciais estiveram durante longo tempo excluídas do 
acesso àquele tipo de emprego, a implementação das cláusulas do acordo 
coletivo [...] teria como conseqüência necessária a permanência no 
emprego de membros de minorias com antigüidade inferior à de outros 
professores que seriam demitidos, eis que em regra geral os integrantes de 
minorias eram mais modernos na função. O atropelamento das regras de 
antigüidade deu, conseqüentemente, margem à ação judicial ajuizada por 
um professor-não-membro-de-minoria (Wygant), que alegou violação da 
cláusula de igual proteção das leis da 14ª Emenda. (GOMES, 2001, p.199). 

 

O Justice Powell terminou o julgamento do caso, que fora analisado com base 

no “strict scrutiny”, asseverando que 

 

este encargo é por demais inapropriado. Portanto, nós afirmamos que 
outros fins legítimos podem ser utilizados como meio de se realizar 
propósitos e que o plano de demissões do Conselho de Educação não é 
satisfatório e estritamente delineado. Outros meios menos inapropriados 
estão disponíveis para realizar […] fins similares – como a adoção de metas 
na contratação de profissionais. Por essas razões, a seleção nas 
demissões, pelo Conselho de Educação, como meio para se alcançar um 
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objetivo válido, não pode satisfazer as exigências da Cláusula de Igual 
Proteção.82 (ESTADOS UNIDOS, 1986, tradução nossa). 

 

Já em United States v. Paradise, 480 U.S. 149 (1987), um landmark case 

para o Direito Constitucional, por incrível que pareça, o próprio Poder Judiciário 

estabeleceu ações afirmativas para resolver a falta de representação dos negros no 

Departamento de Segurança Pública do Estado do Alabama. 

No ano de 1972, a National Association for the Advancement of Colored 

People (NAACP) constatou que o Departamento de Segurança Pública do Estado do 

Alabama recusava-se, continuamente, a admitir negros em seus quadros. A 

associação ajuizou uma ação para que esta situação fosse reconhecida e 

providências fossem tomadas para por fim a esta flagrante injustiça. Demorou cerca 

de onze anos para que o caso finalmente encontrasse uma solução plausível, ante 

as práticas protelatórias perpetradas pelo Estado do Alabama para acabar com a 

discriminação. 

“O Tribunal Distrital determinou a promoção de um policial negro para cada 

policial branco promovido, desde que disponíveis candidatos negros qualificados, 

até que o Departamento implementasse um procedimento aceitável de promoções.” 

(ESTADOS UNIDOS, 1987, p.344-345). O estabelecimento de uma cota de 50% 

com critérios raciais até que 25% da força policial do Estado fosse composta 

também por negros foi a solução encontrada para a plena integração, uma vez que a 

discriminação não poderia mais prevalecer. 

“A exigência de um-por-um não requer a demissão ou dispensa de 

empregados brancos, e portanto não impõe nenhum ônus tais como os que 

preocuparam a maioria (da Corte Suprema) em «Wygant».” (ESTADOS UNIDOS, 

1987, p.367). 

A Suprema Corte concluiu, através do Justice Brennan, a opinião final do 

tribunal, que 

 

o critério de um-por-um resulta da decisão cuidadosa e bem pensada do 
tribunal distrital que, com o seu conhecimento das partes e de seus 
recursos, determinou de forma correta que, à luz da história longa e 

                                                 
82 That burden is too intrusive. We therefore hold that, as a means of accomplishing purposes that 
otherwise may be legitimate, the Board’s layoff plan is not sufficiently narrowly tailored. Other, less 
intrusive means of accomplishing […]   similar purposes - such as the adoption of hiring goals - are 
available. For these reasons, the Board’s selection of layoffs as the means to accomplish even a valid 
purpose cannot satisfy the demands of the Equal Protection Clause. 
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vergonhosa de morosidade e de resistência do Departamento, faziam-se 
necessárias medidas fortes. (ESTADOS UNIDOS, 1987, p.369). 

 

A contrariedade às ações afirmativas aconteceu em City of Richmond v. J.A. 

Croson Co., 488 U.S. 469 (1989). Neste, a Corte começou afirmando, por meio do 

voto da Justice Sandra O’Connor, a opinião final sobre o caso, que estava, mais uma 

vez, perante o embate entre a igualdade da Décima Quarta Emenda “e o uso de 

medidas com base na raça para melhorar os efeitos da discriminação do passado 

sobre as oportunidades desfrutadas pelos membros de grupos minoritários em 

nossa sociedade.”83 (ESTADOS UNIDOS, 1989a, tradução nossa). 

A cidade de Richmond, através de prévia consulta à população local, utilizou-

se das ações afirmativas para exigir que 30% de todas as empresas de construção 

civil contratadas para a prestação de serviços ao Poder Público municipal fossem 

empresas tipicamente controladas por minorias, as Minority Business Enterprises 

(MBE). O programa também tinha outra característica, em certo aspecto 

inconstitucional, “o de ter a pretensão de ter aplicabilidade em âmbito nacional.” 

(GOMES, 2001, p.140). 

Assim, utilizando-se para o caso do padrão de julgamento mais rigoroso, o 

“strict scrutiny”, a Corte declarou que 

 

somente ao Congresso dos EUA cabe estabelecer medidas tendentes a 
erradicar os efeitos da discriminação que atinge a sociedade como um todo, 
e não os Estados ou suas subdivisões políticas. Portanto, o tratamento das 
questões raciais e de outras minorias se insere entre as matérias de 
competência exclusiva do Congresso, não podendo os Estados nelas se 
imiscuir. (GOMES, 2001, p.141). 

 

E, por fim, a Suprema Corte assegurou, pelo voto da Justice Sandra 

O’Connor que o julgamento proferido pela Corte de Apelação do Quarto Circuito era 

válido 

 

porque a cidade de Richmond não conseguiu identificar a necessidade de 
medidas corretivas na concessão de seus contratos públicos de construção 
e que o tratamento dos seus cidadãos com base na raça viola os ditames da 
Cláusula de Igual Proteção.84 (ESTADOS UNIDOS, 1989a, tradução nossa). 

 
                                                 
83 And the use of race-based measures to ameliorate the effects of past discrimination on the 
opportunities enjoyed by members of minority groups in our society. 
84 Because the city of Richmond has failed to identify the need for remedial action in the awarding of 
its public construction contracts, its treatment of its citizens on a racial basis violates the dictates of the 
Equal Protection Clause. 
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Em Metro Broadcasting, Inc. v. Federal Communications Comission, 497 U.S. 

547 (1990)85, um caso que envolveu ações afirmativas para os hispânicos, o que 

estava em jogo era a constitucionalidade, com base na Quinta Emenda da 

Constituição, de um programa preferencial existente para empresas de comunicação 

controladas por minorias. 

O objetivo do plano era aumentar a diversidade e fortalecer o pluralismo na 

programação de rádio e televisão, uma vez que a maioria dos meios de 

comunicação estava nas mãos dos grupos dominantes e transmitiam exatamente 

idéias já padronizadas, sem qualquer consideração aos outros extratos sociais do 

país. 

Diferente dos outros casos já analisados até agora, neste a Corte adotou 

como critério de julgamento o “intermediate scrutiny”, muito mais brando do que o 

“strict scrutiny”. 

 

A gênese do caso «Metro Broadcasting» reside precisamente na 
inconformidade gerada pela insistência do órgão regulador das 
comunicações em ver os mencionados valores constitucionais espelhados 
em todo o sistema de comunicação do país. Preocupação antiga das 
autoridades da área, a meta de implantação do pluralismo e da diversidade 
cultural nos meios de comunicação passou a ser um objetivo governamental 
de primeira ordem. (GOMES, 2001, p.146). 

 

A Suprema Corte concluiu pela constitucionalidade da medida estabelecida 

pela Federal Communications Commission (FCC) para a escolha da empresa 

competente para operar em faixa UHF em Orlando na Flórida. 

 

As políticas de propriedade de minorias promovidas pela Comissão trazem 
o imprimatur de um longo apoio e orientação do Congresso, e estão 
substancialmente relacionadas à realização de um importante objetivo 
governamental – a diversidade nas emissões de rádio e de televisão. 
(ESTADOS UNIDOS, 1990, p.434). 

 

Outro caso que também envolveu ações afirmativas para os hispânicos e que 

espelha abertamente o novo viés ideológico da composição conservadora da 

Suprema Corte é o Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200 (1995). 

Neste, a Suprema Corte, por meio da Justice Sandra O’Connor que emitiu a 

opinião final do julgamento com base no “strict scrutiny”, mostrou-se contrária às 

                                                 
85 Segundo Gomes (2001, p.405), “esta decisão ficou parcialmente derrogada com o advento da 
decisão Adarand Constructors v. Pena (1995), que adotou o critério de julgamento ‘strict scrutiny’ 
para os casos de ação afirmativa relativos a contratos governamentais.” 
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preferências dadas pelo Governo Federal para a contratação de empresas 

controladas por minorias86, indo a favor da empresa Adarand Constructors que se 

sentiu prejudicada com as ações afirmativas adotadas. 

O debate em torno das ações afirmativas tem se intensificado nos últimos 

anos nos Estados Unidos, principalmente após os governos conservadores dos 

republicanos Ronald Reagan, George Bush e George W. Bush. A preocupação 

central para muitos, como Dworkin (2005) e Bowen e Bok (2004), é a respeito do 

futuro das ações afirmativas como meio de se promover a inclusão dos negros e de 

outras minorias. 

 

Grande parte dos ataques políticos e jurídicos à ação afirmativa tem-se 
concentrado em suas conseqüências: segundo os críticos, ela baixou os 
padrões educacionais ao admitir alunos que não estão qualificados para se 
beneficiar da formação que recebem, e isso exacerbou, em vez de aliviar, a 
tensão racial. (DWORKIN, 2005, p.546). 

 

Pelo que se pode perceber é muito mais fácil ir contra os objetivos 

democráticos das ações afirmativas do que defendê-las como políticas necessárias 

para a promoção da igualdade entre todos. 

Hoje, o ataque à utilização das ações afirmativas nos Estados Unidos é uma 

realidade na sociedade e em respeitáveis universidades que, durante muitos anos, 

se utilizaram do critério racial na seleção de seus alunos. 

 

Em 1995, por 14 a 10, a direção da Universidade da Califórnia declarou que 
não se poderia mais contemplar a raça nas admissões em qualquer 
departamento da universidade. Em 1996, os eleitores da Califórnia 
aprovaram o projeto 209, que ratifica e amplia tal proibição, estipulando que 
nenhuma instituição do estado pode “discriminar nem oferecer tratamento 
preferencial a qualquer indivíduo ou grupo com base em raça, sexo, cor, 
etnia ou nacionalidade no serviço público, educação pública ou 
contratações públicas. (DWORKIN, 2005, p.543). 

 

As conseqüências foram drásticas com a proibição das ações afirmativas na 

Califórnia, pois houve uma significativa redução no número de alunos negros 

matriculados na universidade. 

 

O efeito da decisão da direção foi imediato e, na opinião de muitos 
professores da universidade, desastroso: a Faculdade de Direito Boalt Hall, 
em Berkeley – principal faculdade de direito pública do estado – recebera 
em média 24 alunos negros por ano nos últimos 28 anos. Em 1997 recebeu 

                                                 
86 Race-based preferences. 
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somente um, e ele fora admitido no ano anterior, mas havia trancado a 
matrícula. (DWORKIN, 2005, p.544). 

 

O universalismo de direitos não consegue promover o acesso dos negros à 

universidade. Ele traz implícito uma falsa idéia de justiça que não funciona na prática 

e que não permite que a igualdade da Décima Quarta Emenda e que os direitos e 

garantias constantes no Civil Rights Act de 1964 sejam uma realidade para os 

negros. 

Uma iniciativa similar à da Califórnia foi tomada no Estado de Washington, 

onde a Constituição estadual foi reformada em 1998, a partir da Initiative 200, que 

proibiu qualquer entidade governamental de conceder tratamento preferencial com 

base na raça, sexo, cor, etnia ou nacionalidade87. 

As mudanças também atingiram as Cortes inferiores, como se pode 

apreender do juízo de mérito proferido no caso Hopwood v. Texas, 78 F.3d 932 (5th 

Cir. 1996) pela Corte de Apelações do Quinto Circuito. 

A Faculdade de Direito da Universidade do Texas, como tantas outras 

faculdades e universidades nos Estados Unidos, utilizava a raça como critério de 

seleção de estudantes, o que, para os requerentes Cheryl Hopwood, Douglas 

Carvell, Kenneth Elliott e David Rogers, era um fator de discriminação. 

No voto que decidiu o caso, o Circuit Judge Jerry Smith ressaltou que o 

processo seletivo da Faculdade de Direito afrontava a igualdade da Décima Quarta 

Emenda e que 

 

a faculdade de direito não apresentou nenhuma justificativa atraente, sob a 
Décima Quarta Emenda ou sob algum precedente da Suprema Corte, que 
lhe permite continuar a promover algumas raças sobre outras, mesmo com 
a intenção vantajosa de corrigir desequilíbrios na percepção racial do corpo 
estudantil.88 (TEXAS, 1996, tradução nossa). 

 

A Corte de Apelações do Quinto Circuito concluiu, no julgamento do caso, que 

 

                                                 
87 “Sec. 1. (1) O Estado não discriminará ou concederá um tratamento preferencial contra qualquer 
pessoa ou grupo com base em raça, sexo, cor, etnia ou origem nacional no funcionamento do serviço 
público, da educação pública, ou da contratação pública.” (WASHINGTON, 1998, tradução nossa). 
“Sec. 1. (1) The state shall not discriminate against, or grant preferential treatment to, any individual or 
group on the basis of race, sex, color, ethnicity, or national origin in the operation of public 
employment, public education, or public contracting.” 
88 The law school has presented no compelling justification, under the Fourteenth Amendment or 
Supreme Court precedent, that allows it to continue to elevate some races over others, even for the 
wholesome purpose of correcting perceived racial imbalance in the student body. 
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em resumo, nós afirmamos que a Faculdade de Direito da Universidade do 
Texas não pode se utilizar da raça como um fator decisivo no acesso dos 
candidatos, com a finalidade de atingir a diversidade do corpo estudantil, de 
combater os efeitos presentes de um ambiente hostil, de aliviar a má 
reputação da faculdade de direito no grupo minoritário ou de eliminar 
quaisquer efeitos presentes da discriminação por outros atores do passado 
que não a faculdade de direito. Pelo fato de a faculdade de direito ter 
oferecido estas alegações para a utilização da raça no processo de 
admissão é que os requerentes cumpriram o ônus de demonstrar que eles 
eram examinados sob um sistema de admissões inconstitucional. Assim, os 
requerentes têm o direito de exigir um sistema de admissões que não 
recorra a nenhum destes graves erros constitucionais.89 (TEXAS, 1996, 
tradução nossa). 

 

Mas, o que aconteceu após Hopwood v. Texas? Do mesmo modo que na 

Califórnia, também no Estado do Texas houve uma expressiva diminuição dos 

alunos negros na Faculdade de Direito da Universidade do Texas. “Essa faculdade 

admitira 31 alunos negros em 1996, mas só matriculou quatro em 1997.” 

(DWORKIN, 2005, p.582). 

Com base nestas duas realidades, percebe-se que as ações afirmativas ainda 

são medidas indispensáveis para a inclusão negra nos Estados Unidos. Sem elas, 

não se vê qualquer possibilidade de inclusão dos negros que, até hoje, em pleno 

século XXI, sofrem as terríveis conseqüências de um racismo desumano e 

degradante que parece não ter fim. 

As ações afirmativas são medidas que surgiram para superar o racismo e a 

visão de incapacidade dos negros, possibilitando que estes sejam reconhecidos 

como cidadãos e atores de um processo discursivo e democrático. 

Extinguir as ações afirmativas é tirar uma das únicas e poucas chances de 

inclusão e de possibilidades participativas dos negros na sociedade estadunidense. 

“Seria um erro a nação proibir tal política agora, quando estatísticas e análises 

abrangentes demonstraram de maneira óbvia o seu valor.” (DWORKIN, 2005, 

p.579). 

 

As conseqüências das políticas de neutralidade racial nas profissões seriam 
muito grandes e prejudiciais: os negros só totalizariam entre 1,6 e 3,4 por 

                                                 
89 In summary, we hold that the University of Texas School of Law may not use race as a factor in 
deciding which applicants to admit in order to achieve a diverse student body, to combat the perceived 
effects of a hostile environment at the law school, to alleviate the law school’s poor reputation in the 
minority community, or to eliminate any present effects of past discrimination by actors other than the 
law school. Because the law school has proffered these justifications for its use of race in admissions, 
the plaintiffs have satisfied their burden of showing that they were scrutinized under an 
unconstitutional admissions system. The plaintiffs are entitled to reapply under an admissions system 
that invokes none of these serious constitutional infirmities. 
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cento do número total de alunos admitidos nas 173 faculdades de Direito 
aprovadas pela American Bar Association (Associação Americana de 
Advocacia) se tais escolas só se baseassem em notas, e menos de 1 por 
cento nas faculdades de Direito mais seletas. (DWORKIN, 2005, p.565). 

 

Para finalizar, não se pode deixar de mencionar quatro casos de grande 

importância para as discussões sobre as ações afirmativas nos Estados Unidos, os 

quais foram decididos, agora, no começo do século XXI, Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 

244 (2003), Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003), Parents Involved in Community 

Schools v. Seattle School Dist. No. 1, 551 U.S. ___ (2007) e Meredith v. Jefferson 

County Board of Education, 551 U.S. ___ (2007). 

Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003) envolveu o exame da 

constitucionalidade e também da legalidade do uso do critério racial adotado pela 

Faculdade de Literatura, Ciências e Artes da Universidade de Michigan que consistia 

na atribuição de 20 pontos dos 100 necessários para aprovação a todos os 

candidatos de grupos considerados como minoritários, tais como os negros, os 

indígenas e os hispânicos. 

É de se salientar que as diretrizes gerais de escolha de alunos, adotadas pela 

Universidade de Michigan, sofrem alterações constantemente e uma série de outras 

variáveis são levadas em consideração, inclusive o fator racial. Nesse sentido é que 

“a universidade considerou os afro-americanos, os hispânicos e os índios como 

‘minorias sub-representadas’ e é incontestável que a universidade admite ‘todos os 

candidatos potencialmente qualificados’ destes grupos.”90 (ESTADOS UNIDOS, 

2003a, p.9, tradução nossa). 

Mas Jennifer Gratz e Patrick Hamacher, estudantes brancos residentes no 

Estado de Michigan, sentiram-se prejudicados com os critérios de favorecimento de 

minorias da universidade. Jennifer Gratz, candidata qualificada a uma vaga, teve seu 

acesso negado à Faculdade de Literatura, Ciências e Artes em abril de 1995, pois 

ela foi considerada “‘menos competitiva do que os estudantes que foram admitidos 

na primeira seleção.’”91 (ESTADOS UNIDOS, 2003a, p.7, tradução nossa). Patrick 

Hamacher também enfrentou o mesmo problema de Jennifer e não conseguiu ser 

admitido em abril de 1997. 

                                                 
90 The University has considered African-Americans, Hispanics, and Native Americans to be 
“underrepresented minorities,” and it is undisputed that the University admits “virtually every qualified... 
applicant” from these groups. 
91 “‘Less competitive than the students who ha[d] been admitted on first review.’” 
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Diante disso, Jennifer Gratz e Patrick Hamacher processaram a Universidade 

de Michigan, alegando que o programa de preferências às minorias violava a Equal 

Protection Clause da Décima Quarta Emenda e o Título VI do Civil Rights Act de 

1964. 

O Chief Justice William Rehnquist, com base no “strict scrutiny”, foi o 

responsável por proferir a opinião final da Corte. Ele entendeu que a Universidade 

deveria demonstrar, categoricamente, que o uso de critérios raciais na admissão de 

alunos era uma necessidade para a promoção dos interesses governamentais. 

 

Nós achamos que a política da Universidade que distribui automaticamente 
20 pontos, ou um quinto dos pontos necessários para garantir aprovação, a 
cada candidato de uma “minoria subrepresentada”, somente por causa de 
sua raça, não é estritamente delineada para realizar o interesse da 
diversidade na educação que os requeridos alegam em seu programa.92 
(ESTADOS UNIDOS, 2003a, p.27, tradução nossa). 

 

Rehnquist, inspirando-se no voto do Justice Powell em Regents of the 

University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), afirmou que o método de 

seleção da Faculdade de Literatura, Ciências e Artes da Universidade de Michigan 

não levava em consideração a individualidade de cada candidato a uma vaga na 

instituição, o que era um grave erro, pois, para ele, produzia injustiça. 

 

A política atual da LSA não prevê tal consideração individualizada. A política 
da LSA distribui automaticamente 20 pontos para cada candidato de um 
grupo de uma “minoria subrepresentada”, tal como definido pela 
Universidade. A única consideração que acompanha essa distribuição é 
uma análise real de um pedido para determinar se um indivíduo é membro 
de um destes grupos minoritários. Além disso, ao contrário do exemplo do 
Justice Powell, onde a raça de um “candidato particular negro” poderia ser 
considerada, sem ser decisiva, veja Bakke, 438 U.S., em 317, a distribuição 
automática de 20 pontos pela LSA tem o efeito de tornar “o fator racial... 
decisivo” para praticamente todos os candidatos subrepresentados e 
minimamente qualificados.93 (ESTADOS UNIDOS, 2003a, p.28, tradução 
nossa). 

                                                 
92 We find that the University’s policy, which automatically distributes 20 points, or one-fifth of the 
points needed to guarantee admission, to every single “underrepresented minority” applicant solely 
because of race, is not narrowly tailored to achieve the interest in educational diversity that 
respondents claim justifies their program. 
93 The current LSA policy does not provide such individualized consideration. The LSA’s policy 
automatically distributes 20 points to every single applicant from an “underrepresented minority” 
group, as defined by the University. The only consideration that accompanies this distribution of points 
is a factual review of an application to determine whether an individual is a member of one of these 
minority groups. Moreover, unlike Justice Powell’s example, where the race of a “particular black 
applicant” could be considered without being decisive, see Bakke, 438 U.S., at 317, the LSA’s 
automatic distribution of 20 points has the effect of making “the factor of race... decisive” for virtually 
every minimally qualified underrepresented minority applicant. 
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Mas não se pode deixar de mencionar que, tal como expresso em Bakke, a 

Corte legitimou neste caso, mais uma vez, o uso da raça como critério de escolha 

dos alunos da universidade, ou seja, a raça ainda é um meio válido, mas não o 

único. 

Por fim, o Chief Justice William Rehnquist concluiu que 

 

a política admissional viola a Cláusula de Igual Proteção da Décima Quarta 
Emenda porque o uso da raça pela Universidade em sua política de 
admissão de calouros não é estritamente delineada para realizar os 
interesses imperativos da diversidade. Nós ainda consideramos que a 
política de admissões também viola o Título VI e 42 U.S.C. § 1981. Por 
conseguinte, nós revertemos a parte da decisão da Corte Distrital que 
concedeu aos requeridos um julgamento sumário com respeito à obrigação 
e enviamos o caso para a adoção dos procedimentos consistentes com esta 
opinião.94 (ESTADOS UNIDOS, 2003a, p.32-33, tradução nossa). 

 

A decisão conservadora de Rehnquist vai de encontro à concepção 

pragmática do Direito expressa por Dworkin (2003), pois busca realizar a eficiência e 

a justiça futura para uma determinada comunidade, garantindo o interesse geral de 

todos, o que no presente caso se dá através da prevalência do individualismo e da 

igualdade formal. Esta é uma característica perigosa do pragmatismo95, uma vez 

que ela confere “aos juízes o poder de julgar os processos da maneira que, a seus 

olhos, melhor sirva aos interesses da comunidade como um todo” (DWORKIN, 2003, 

p.196), desconsiderando aspectos importantes como a existência do racismo e a 

                                                 
94 because the University’s use of race in its current freshman admissions policy is not narrowly 
tailored to achieve respondents’ asserted compelling interest in diversity, the admissions policy 
violates the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment. We further find that the 
admissions policy also violates Title VI and 42 U.S.C. § 1981. Accordingly, we reverse that portion of 
the District Court’s decision granting respondents summary judgment with respect to liability and 
remand the case for proceedings consistent with this opinion. 
95 “O pragmatismo é uma concepção cética do direito porque rejeita a existência de pretensões 
juridicamente tuteladas genuínas, não estratégicas. Não rejeita a moral, nem mesmo as pretensões 
morais e políticas. Afirma que, para decidir os casos, os juízes devem seguir qualquer método que 
produza aquilo que acreditam ser a melhor comunidade futura, e ainda que alguns juristas 
pragmáticos pudessem pensar que isso significa uma comunidade mais rica, mais feliz ou mais 
poderosa, outros escolheriam uma comunidade com menos injustiças, com uma melhor tradição 
cultural e com aquilo que chamamos de alta qualidade de vida. O pragmatismo não exclui nenhuma 
teoria sobre o que torna uma comunidade melhor. Mas também não leva a sério as pretensões 
juridicamente tuteladas. Rejeita aquilo que outras concepções do direito aceitam: que as pessoas 
podem claramente ter direitos, que prevalecem sobre aquilo que, de outra forma, asseguraria o 
melhor futuro à sociedade. Segundo o pragmatismo, aquilo que chamamos de direitos atribuídos a 
uma pessoa são apenas os auxiliares do melhor futuro: são instrumentos que construímos para esse 
fim, e não possuem força ou fundamento independentes.” (DWORKIN, 2003, p.195). 



121 
 

necessidade das ações afirmativas nos Estados Unidos. Outra questão ainda a se 

ressaltar é que 

 

os pragmáticos não distinguem direito e política e, portanto, utilizam-se das 
decisões judiciais para servir a suas próprias convicções políticas, valendo-
se de fundamentos políticos. Ou seja, procuram mecanismos para decretar 
que a comunidade estaria melhor se seguisse um caminho/programa 
específico. (CRUZ, 2003b, p.39). 

 

No caso Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003) a Corte referendou esta 

atitude política, a qual é condizente com a ala conservadora que é predominante no 

tribunal. Em certo aspecto, o Chief Justice Rehnquist desconsiderou o passado, em 

parte, ao entender que o uso do critério racial adotado pela Faculdade de Literatura, 

Ciências e Artes da Universidade de Michigan era ilegal e inconstitucional, o que é 

condizente com o pragmatismo. 

 

Enquanto concepção do direito, o pragmatismo não estipula quais, dentre 
[...] diversas noções de uma boa comunidade, são bem fundadas ou 
atraentes. Estimula os juízes a decidir e a agir segundo seus próprios 
pontos de vista. Pressupõe que essa prática servirá melhor à comunidade – 
aproximando-a daquilo que realmente é uma sociedade imparcial, justa e 
feliz – do que qualquer outro programa alternativo que exija coerência com 
decisões já tomadas por outros juízes ou pela legislatura. (DWORKIN, 2003, 
p.186). 

 

Em Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003), a Suprema Corte analisou a 

constitucionalidade e a legalidade do uso da raça como um dos fatores para a 

seleção de alunos na Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, tentando 

esclarecer “se a diversidade é um interesse imperativo que pode justificar o uso 

estritamente delineado da raça no acesso dos candidatos às universidades 

públicas.”96 (ESTADOS UNIDOS, 2003b, p.14, tradução nossa). 

O uso do critério racial pela faculdade tinha como objetivo a promoção de um 

corpo discente altamente diversificado, de modo que os estudantes possam 

contribuir de forma eficaz para o bem-estar social e para o respeito mútuo sem as 

marcas da intolerância e do racismo. 

A raça era um dos critérios utilizados na escolha dos estudantes, mas outras 

informações também eram levadas em consideração, tais como declarações 

pessoais do candidato, cartas de recomendação, notas obtidas na universidade e no 

                                                 
96 Whether diversity is a compelling interest that can justify the narrowly tailored use of race in 
selecting applicants for admission to public universities. 
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teste específico da Faculdade de Direito, além de um texto escrito pelo aluno 

demonstrando como ele poderia colaborar para com a diversidade na faculdade que 

pretendia cursar. 

 

Todavia, a política implementada deixa claro que mesmo a mais alta 
pontuação possível não garante acesso à Faculdade de Direito […] e nem 
mesmo uma pontuação baixa desqualifica automaticamente um candidato. 
[…] Pelo contrário, as políticas oficiais de acesso exigem que se olhem, 
para além das notas e testes de pontuação, outros critérios que são 
importantes para os objetivos educacionais da Faculdade de Direito.97 
(ESTADOS UNIDOS, 2003b, p.7, tradução nossa). 

 

O mais importante para a Faculdade de Direito da Universidade de Michigan 

era poder contribuir de maneira decisiva para realização da diversidade e, também, 

para a necessária inclusão das minorias, como negros, hispânicos e índios. 

O desenvolvimento e a promoção das políticas de ações afirmativas pela 

faculdade tinha como finalidade “produzir classes diversificadas e academicamente 

notáveis, classes compostas de estudantes que prometem continuar a tradição e a 

considerável contribuição que os graduados de Michigan dão ao Direito.”98 

(ESTADOS UNIDOS, 2003b, p.8, tradução nossa). 

Todavia, Barbara Grutter, estudante branca residente em Michigan, resolveu 

processar a universidade por ter inadmitido seu acesso à Faculdade de Direito. Para 

Grutter, o sistema de preferências para as minorias era inconstitucional e ilegal por 

violar a igualdade da Décima Quarta Emenda e o Título VI do Civil Rights Act de 

1964, respectivamente. 

 

A requerente ainda alegou que o seu pedido foi rejeitado porque a 
Faculdade de Direito utilizava-se da raça como um fator “predominante”, 
dando aos candidatos que pertencem a certos grupos minoritários “uma 
chance de acesso significativamente maior do que os estudantes com um 
nível de credenciais semelhantes de grupos raciais sem prestígio.” […] A 
requerente também alegou que os requeridos “não tinham nenhum 
interesse imperativo para justificar o uso da raça no processo de admissão.” 
[…] A requerente requisitou uma indenização punitiva e compensatória, uma 
ordem exigindo que a Faculdade de Direito lhe ofereça acesso e uma ordem 
judicial restritiva proibindo a Faculdade de Direito de continuar 

                                                 
97 The policy makes clear, however, that even the highest possible score does not guarantee 
admission to the Law School. […] Nor does a low score automatically disqualify an applicant. […] 
Rather, the policy requires admissions officials to look beyond grades and test scores to other criteria 
that are important to the Law School’s educational objectives. 
98 producing classes both diverse and academically outstanding, classes made up of students who 
promise to continue the tradition of outstanding contribution by Michigan Graduates to the legal 
profession. 
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discriminando com base na raça.99 (ESTADOS UNIDOS, 2003b, p.9, 
tradução nossa). 

 

A Justice Sandra O’Connor proferiu a opinião final da Corte sobre o caso, 

salientando que a análise da decisão se deu a partir do “strict scrutiny” que era 

utilizado em todos os casos que envolviam as classificações raciais impostas pelo 

Poder Público. 

Ela ainda observou que a legitimidade para o uso da raça vinha desde o voto 

do Justice Powell no caso Bakke em 1978 e que se tratava de um autêntico 

interesse por parte do Estado, uma vez que a raça era um meio para a realização da 

diversidade entre os acadêmicos. 

O’Connor ainda enfatizou que o objetivo primordial da Faculdade de Direito da 

Universidade de Michigan, ao estabelecer um programa de ações afirmativas para 

minorias, era poder possibilitar que a diversidade fosse uma das marcas da 

formação educacional. 

 

Como a Corte Distrital enfatizou, as políticas de acesso à Faculdade de 
Direito estimulam a “compreensão da mistura entre raças”, ajudam a 
quebrar os estereótipos raciais e “permite que os [estudantes] 
compreendam melhor as pessoas de raças diferentes.”100 (ESTADOS 
UNIDOS, 2003b, p.22-23, tradução nossa). 

 

A educação ocupa um papel fundamental na vida de todos e não pode ser 

negada ou dificultada para os membros de grupos minoritários, haja vista que as 

melhores oportunidades e as melhores posições, geralmente, são para aqueles com 

melhores níveis de instrução. 

A Justice Sandra O’Connor também destacou, afirmando indiretamente a 

legitimidade das ações afirmativas, a importância que as Faculdades de Direito 

desempenhavam na formação de líderes nos Estados Unidos. 

 

                                                 
99 Petitioner further alleged that her application was rejected because the Law School uses race as a 
“predominant” factor, giving applicants who belong to certain minority groups “a significantly greater 
chance of admission than students with similar credentials from disfavored racial groups.” […] 
Petitioner also alleged that respondents “had no compelling interest to justify their use of race in the 
admissions process.” […] Petitioner requested compensatory and punitive damages, an order 
requiring the Law School to offer her admission, and an injunction prohibiting the Law School from 
continuing to discriminate on the basis of race. 
100 As the District Court emphasized, the Law School’s admissions policy promotes “cross-racial 
understanding,” helps to break down racial stereotypes, and “enables [students] to better understand 
persons of different races.” 
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Além disso, as universidades e, em particular, as faculdades de direito, 
representam o lugar para a formação de um grande número dos líderes de 
nossa Nação. […] Indivíduos bacharéis em direito ocupam cerca de metade 
dos governos dos estados, mais de metade das cadeiras no Senado dos 
Estados Unidos e mais de um terço das cadeiras na Câmara dos Deputados 
dos Estados Unidos.101 (ESTADOS UNIDOS, 2003b, p.25, tradução nossa). 

 

Por outro lado, ela se mostrou contrária à adoção da modalidade de cotas 

para as ações afirmativas, pois as metas estabelecidas não podiam ser confundidas 

em nenhum momento com as cotas rígidas e estanques. 

Sob seu ponto de vista e da mesma forma que em Bakke, a raça deveria ser 

considerada apenas como mais um fator no processo de admissão de alunos, 

devendo ser aplicada de forma flexível e determinada no tempo, tal como nos 

esclarece a Justice O’Connor: 

 

nós não vemos qualquer razão para dispensar o uso dos critérios raciais 
nos programas de acesso, uma vez que toda prática governamental tem 
que ter um ponto final lógico. A Faculdade de Direito também admite que 
todos os “programas de critérios raciais têm que ter limites razoáveis de 
duração.”102 (ESTADOS UNIDOS, 2003b, p.35, tradução nossa). 

 

Portanto, segundo o voto majoritário proferido pela Justice Sandra O’Connor  

 

a Cláusula de Igual Proteção não proíbe o uso estritamente delineado da 
raça nas decisões de acesso à Faculdade de Direito para a promoção de 
um interesse imperativo na obtenção dos benefícios educacionais que vem 
de uma classe de estudantes diversificada.103 (ESTADOS UNIDOS, 2003b, 
p.36, tradução nossa). 

 

Os casos Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. No. 

1, 551 U.S. ___ (2007) e Meredith v. Jefferson County Board of Education, 551 U.S. 

___ (2007) são as mais recentes decisões relacionadas à constitucionalidade das 

políticas de ações afirmativas nos Estados Unidos, pois ambos foram julgados juntos 

pela Suprema Corte em 28 de junho de 2007. Estes casos ainda podem ser 

                                                 
101 Moreover, universities, and in particular, law schools, represent the training ground for a large 
number of our Nation’s leaders. […] Individuals with law degrees occupy roughly half the state 
governorships, more than half the seats in the United States Senate, and more than a third of the 
seats in the United States House of Representatives. 
102 We see no reason to exempt race-conscious admissions programs from the requirement that all 
governmental use of race must have a logical end point. The Law School, too, concedes that all “race-
conscious programs must have reasonable durational limits.” 
103 The Equal Protection Clause does not prohibit the Law School’s narrowly tailored use of race in 
admissions decisions to further a compelling interest in obtaining the educational benefits that flow 
from a diverse student body. 
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classificados como pertencentes à concepção pragmática do Direito exposta por 

Dworkin (2003). Mas, qual é a razão dessa classificação? 

A argumentação expressa em Parents Involved in Community Schools v. 

Seattle School Dist. No. 1, 551 U.S. ___ (2007) e Meredith v. Jefferson County Board 

of Education, 551 U.S. ___ (2007) é totalmente nova no Direito Constitucional dos 

Estados Unidos, pois desconsidera todo o passado de lutas e vitórias dos negros, no 

Judiciário estadunidense, contra o racismo, a discriminação e a segregação racial. 

Ela é pragmática porque 

 

oferece uma interpretação muito diferente de nossa prática jurídica: que os 
juízes tomam e devem tomar quaisquer decisões que lhes pareçam 
melhores para o futuro da comunidade, ignorando qualquer forma de 
coerência com o passado como algo que tenha valor por si mesmo. 
(DWORKIN, 2003, p.119). 

 

Assim, o Chief Justice Roberts, seguido pela ala conservadora da Suprema 

Corte, decidiu os casos mencionados de forma estratégica, buscando deslegitimar o 

uso do critério racial com as ações afirmativas na educação. 

A postura pragmática de se voltar para o futuro 

 

eleva ainda mais o grau de subjetividade da atividade judiciária, vez que a 
mesma torna-se um ato volitivo e em tudo assemelhado aos provimentos 
legislativos. Admitem qualquer método interpretativo que lhes permitam 
conformar aquilo que entendem ser o melhor para o futuro da comunidade, 
de modo que assumem uma postura interpretativa conversacional, isto é, 
intencional, de maneira a decidir a partir de motivos ou preconceitos 
sobre esse futuro. (CRUZ, 2003b, p.37, grifo nosso). 

 

Lamentavelmente, a Suprema Corte, com seu viés conservador, cometeu um 

grande equívoco, muito maior do que aquele de Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 

(2003). O tribunal errou ao construir uma argumentação pragmática para o 

julgamento dos casos Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. 

No. 1, 551 U.S. ___ (2007) e Meredith v. Jefferson County Board of Education, 551 

U.S. ___ (2007). Não levou em consideração que o processo de inclusão social dos 

negros através das ações afirmativas ainda não terminou nos Estados Unidos, visto 

que estas medidas ainda são indispensáveis na realidade social do país. 

A discussão nos dois casos girou em torno de dois aspectos, primeiro a 

respeito da divisão e distribuição de alunos, com base na raça, nas escolas públicas 

de nível médio nos distritos escolares de Seattle e Jefferson, e o segundo buscou 
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esclarecer “se uma escola pública que não funcionava segundo as regras de escolas 

segregadas ou que fosse instituída como unitária podia escolher classificar os 

estudantes pela raça e contar com aquela classificação na distribuição escolar.”104 

(ESTADOS UNIDOS, 2007, p.9, tradução nossa). 

Em 1998, o Distrito Escolar nº 1 de Seattle estabeleceu um novo método para 

preenchimento de vagas nas dez escolas públicas de nível médio de sua 

circunscrição. Neste modelo, os alunos deveriam listar em ordem, num 

requerimento, as escolas de sua preferência. 

O Distrito Escolar procurou evitar problemas neste processo de distribuição 

das vagas, o que ocorreu com a criação de algumas condicionantes, tais como: a 

presença de um(a) irmão(ã) na escola escolhida, a composição racial da instituição e 

a raça do aluno requerente, além da proximidade da escola da casa do estudante. 

 

Aproximadamente 41 por cento dos alunos matriculados nas escolas 
públicas do distrito são brancos; os 59 por cento restantes, compreendendo 
todos os outros grupos raciais, são considerados por Seattle, para fins de 
classificação, como não-brancos. […] Se uma escola superlotada não está 
dentro da percentagem de 10 pontos do total do equilíbrio racial de 
brancos/negros do distrito, o que o distrito chama de “integração positiva”, o 
mesmo distrito usa um critério racial de desempate para selecionar 
estudantes que “vão colocar a escola novamente em equilíbrio.”105 
(ESTADOS UNIDOS, 2007, p.10, tradução nossa). 

 

Diante disso, uma associação de pais de alunos que tinha como objetivo a 

defesa de estudantes que se sentissem lesados com a política racial de Seattle, a 

Parents Involved in Community Schools, resolveu processar o Distrito Escolar nº 1, 

alegando que a igualdade da Décima Quarta Emenda, o Título VI do Civil Rights Act 

de 1964 e o Washington Civil Rights Act foram violados quando a jovem Andy Meeks 

teve seu acesso negado, por motivos raciais, para a Ballard High School. 

Grandes controvérsias e julgamentos a favor e contra o Distrito Escolar nº 1 

de Seattle marcaram o caso nas instâncias inferiores até que a Suprema Corte 

concedeu certiorari, em 2006, e aceitou julgar a questão. 

                                                 
104 whether a public school that had not operated legally segregated schools or has been found to be 
unitary may choose to classify students by race and rely upon that classification in making school 
assignments. 
105 In the district’s public schools approximately 41 percent of enrolled students are white; the 
remaining 59 percent, comprising all other racial groups, are classified by Seattle for assignment 
purposes as nonwhite. […] If an oversubscribed school is not within 10 percentage points of the 
district’s overall white/nonwhite racial balance, it is what the district calls “integration positive,” and the 
district employs a tiebreaker that selects for assignment students whose race “will serve to bring the 
school into balance.” 
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Em Meredith v. Jefferson County Board of Education, 551 U.S. ___ (2007) o 

problema aconteceu no sistema público de educação da cidade de Louisville106, 

Kentucky, região historicamente marcada pela intolerância e perseguição racial 

contra os negros. 

O Conselho de Educação de Jefferson procurou ao longo dos anos regular e 

proibir a segregação racial nas escolas, o que aconteceu através de normas que 

vigoraram até o final do século XX. Mas novas regras surgiram em 2001 quando se 

instituiu que as escolas públicas deveriam ser compostas por no mínimo 15% e no 

máximo 50% de alunos negros do total de todos os matriculados. 

Crystal Meredith, mãe de Joshua McDonald, tentou matricular seu filho no 

jardim da infância mais próximo de sua residência, que não havia vagas. O Conselho 

de Educação então encaminhou a matrícula para o Young Elementary, escola muito 

mais distante da casa de Meredith. Porém, a mãe do jovem Joshua não desistiu de 

colocar o seu filho numa escola mais próxima de casa. Assim, tentou uma 

transferência para a Bloom Elementary que, segundo consta, possuía vagas. “Mas, 

no entanto, a transferência de Joshua foi negada porque, segundo o condado de 

Jefferson, ‘a transferência teria um efeito contrário no cumprimento da 

dessegregação’ de Young.”107 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.16, tradução nossa). 

A única alternativa que restou a Meredith foi processar o Conselho de 

Educação do Condado de Jefferson108. A autora alegou que a política de 

preferências e integração raciais era inconstitucional por violar a igualdade da 

Décima Quarta Emenda da Constituição dos Estados Unidos. 

Do mesmo modo que em Parents Involved in Community Schools v. Seattle 

School Dist. No. 1, 551 U.S. ___ (2007) em Meredith v. Jefferson County Board of 

Education, 551 U.S. ___ (2007) a Suprema Corte concedeu certiorari, em 2006, e 

aceitou julgar a questão que foi fruto de polêmica nas instâncias inferiores. 

Na decisão proferida para os dois casos, o Chief Justice Roberts emitiu a 

opinião final majoritária do tribunal, sendo seguido pelos Justices Scalia, Kennedy, 

Thomas e Alito. Já os Justices Breyer, Stevens, Souter e Ginsburg discordaram dos 

argumentos expressos pela ala conservadora. 

                                                 
106 A cidade de Louisville faz parte do Condando de Jefferson. 
107 But Joshua’s transfer was nonetheless denied because, in the words of Jefferson County, “[t]he 
transfer would have an adverse effect on desegregation compliance” of Young. 
108 Jefferson County Board of Education. 
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Para o Chief Justice Roberts, com base no “strict scrutiny”, os dois distritos 

escolares deveriam ter demonstrado, de maneira clara, que as medidas 

preferenciais adotadas eram estritamente delineadas, que realizariam um interesse 

governamental imperativo, que o uso da raça na seleção dos alunos era um objetivo 

importante para diminuir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado 

e que a diversidade era uma necessidade indispensável. Contudo, com relação a 

estes requisitos o tratamento foi diferente nos dois distritos. 

 

Porém, as escolas públicas de Seattle não demonstraram que eles já foram 
segregados pela lei e que também não foram sujeitos a um plano judicial de 
dessegregação. Anteriormente as escolas públicas do Condado de 
Jefferson eram segregadas pela lei e foram sujeitas a um plano de 
dessegregação em 1975. Em 2000, a Corte Distrital que instituiu este plano 
o extinguiu, afirmando que o Condado de Jefferson tinha “eliminado os 
vestígios associados com a antiga política de segregação e seus efeitos 
perniciosos”, e assim tinha conseguido realizar uma educação “unitária”. […] 
Por conseguinte, o Condado de Jefferson não pode invocar interesse para 
corrigir os efeitos da discriminação intencional do passado para resguardar 
atualmente o uso da raça na escolha dos estudantes.109 (ESTADOS 
UNIDOS, 2007, p.19, tradução nossa). 

 

Ainda segundo Roberts, os programas de Seattle e Jefferson incorreram no 

mesmo erro da Universidade de Michigan, ao empregar as “classificações raciais de 

modo ‘mecânico e não individualizado’”110 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.22, 

tradução nossa) e, também, falharam por ter uma compreensão restrita do que seja 

diversidade. “Os planos aqui empregam somente uma noção limitada de 

diversidade, vendo a raça, exclusivamente, em termos de brancos/não-brancos em 

Seattle e negro/‘outro’ no condado de Jefferson.”111 (ESTADOS UNIDOS, 2007, 

p.22, tradução nossa). 

A Corte percebeu que as classificações raciais de Seattle e Jefferson não 

eram estritamente delineadas e que jamais atingiriam os objetivos da diversidade na 

educação, de forma a proporcionar um justo benefício para uma parcela da 

sociedade e um impacto social futuro. 

                                                 
109 Yet the Seattle public schools have not shown that they were ever segregated by law, and were not 
subject to court-ordered desegregation decrees. The Jefferson County public schools were previously 
segregated by law and were subject to a desegregation decree entered in 1975. In 2000, the District 
Court that entered that decree dissolved it, finding that Jefferson County had “eliminated the vestiges 
associated with the former policy of segregation and its pernicious effects,” and thus had achieved 
“unitary” status. […] Jefferson County accordingly does not rely upon an interest in remedying the 
effects of past intentional discrimination in defending its present use of race in assigning students. 
110 Racial classifications in a “nonindividualized, mechanical” way. 
111 The plans here employ only a limited notion of diversity, viewing race exclusively in white/nonwhite 
terms in Seattle and black/“other” terms in Jefferson County. 
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Os distritos não ofereceram nenhuma evidência de que o nível de 
diversidade racial necessário para alcançar os benefícios educacionais 
ocorre em coincidência com a densidade demográfica racial dos respectivos 
distritos escolares – ou melhor, num equilíbrio nos distritos entre 
branco/negro ou negro/‘outro’, uma vez que esta é a única diversidade 
conduzida pelos planos. Com efeito, em seu breve relatório, Seattle 
simplesmente assume que os benefícios educacionais seguem a divisão 
racial do distrito.112 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.26, tradução nossa). 

 

Roberts ainda fez outras considerações para o critério racial que são 

preconceituosas e que não fazem parte dos objetivos das ações afirmativas nos 

Estados Unidos, mas que espelham muito bem a posição refratária dos 

conservadores, na Suprema Corte, às possibilidades de inclusão de minorias que 

sempre sofreram com todo tipo de preconceito e exclusão. 

 

Aceitar o equilíbrio racial como um interesse imperativo do Estado 
justificaria a imposição da proporcionalidade racial em toda a sociedade 
estadunidense, ao contrário do nosso conhecido conceito de que “[n]o 
centro das garantias constitucionais situa-se a simples ordem de igual 
proteção, pela qual o Governo tem que tratar os cidadãos como indivíduos e 
não simplesmente como componentes de uma classe racial, religiosa, 
sexual ou nacional.”113 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.29, tradução nossa). 

 

Para o tribunal, os efeitos da adoção das ações afirmativas foram pequenos 

tanto em Seattle como em Jefferson. “As condicionantes raciais de Seattle 

resultaram, no final, apenas na transferência de um pequeno número de estudantes 

entre as escolas”114 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.32, tradução nossa), o que 

também aconteceu no condado de Jefferson. 

Dessa forma, num caso isolado, a Suprema Corte pôs em dúvida a eficácia 

do critério racial como medida que tem contribuído, em muito, para a inclusão dos 

negros e outras minorias nos Estados Unidos, tal como se pode perceber pelo 

pronunciamento do Chief Justice Roberts: “o impacto mínimo das classificações 

raciais na matrícula escolar dos distritos lança dúvidas sobre a necessidade de se 
                                                 
112 The districts offer no evidence that the level of racial diversity necessary to achieve the asserted 
educational benefits happens to coincide with the racial demographics of the respective school 
districts – or rather the white/nonwhite or black/“other” balance of the districts, since that is the only 
diversity addressed by the plans. Indeed, in its brief Seattle simply assumes that the educational 
benefits track the racial breakdown of the district. 
113 Accepting racial balancing as a compelling state interest would justify the imposition of racial 
proportionality throughout American society, contrary to our repeated recognition that “[a]t the heart of 
the Constitution’s guarantee of equal protection lies the simple command that the Government must 
treat citizens as individuals, not as simply components of a racial, religious, sexual or national class.” 
114 Seattle’s racial tiebreaker results, in the end, only in shifting a small number of students between 
schools. 
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utilizar as classificações raciais.”115 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.34, tradução 

nossa). 

Roberts também procurou deslegitimar e combater o uso da raça nas ações 

afirmativas, utilizando-se de argumentos já debatidos pela Corte, tanto em Adarand 

quanto em Croson. Para ele, as distinções com base na raça são contrárias à 

igualdade, haja vista que 

 

as ações do Governo que nos divide pela raça são essencialmente 
suspeitas porque tais classificações estimulam “noções de inferioridade 
racial e conduzem a uma política de hostilidade racial.” […] Elas “reforçam a 
convicção que foi afirmada por muitos durante muito tempo em nossa 
história de que os indivíduos devem ser julgados pela cor da sua pele” […] e 
“apóiam uma explicação e uma concepção, baseada na raça, de uma nação 
dividida em blocos raciais, contribuindo assim para uma escalada de 
conflitos e hostilidade racial.”116 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.45-46, 
tradução nossa). 

 

O Chief Justice Roberts concluiu que o caminho para se acabar com a 

discriminação racial seria estabelecer um sistema educacional que não levasse a 

raça em consideração como critério de admissão. 

 

Antes de Brown, as crianças em idade escolar eram informadas em quais 
escolas poderiam e em quais não poderiam ir por causa da cor de sua pele. 
Nos casos em questão, os distritos escolares não admitiram demonstrar a 
difícil tarefa de que nós não devemos permitir isto mais uma vez – mesmo 
por razões muito diferentes. Para as escolas que nunca tiveram 
segregação, com base na raça, como em Seattle, ou que tenham removido 
os vestígios da segregação do passado, como no Condado de Jefferson, o 
modo “de se realizar e determinar um sistema de acesso às escolas 
públicas sem base racial”, […] é parar de selecionar os estudantes com 
base na raça. A forma de se cessar a discriminação com base na raça é 
parar de discriminar com base na raça.117 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.47-
48, tradução nossa). 

 

                                                 
115 The minimal impact of the districts’ racial classifications on school enrollment casts doubt on the 
necessity of using racial classifications. 
116 Government action dividing us by race is inherently suspect because such classifications promote 
“notions of racial inferiority and lead to a politics of racial hostility,” […] “reinforce the belief, held by too 
many for too much of our history, that individuals should be judged by the color of their skin,” […] and 
“endorse race-based reasoning and the conception of a Nation divided into racial blocs, thus 
contributing to an escalation of racial hostility and conflict.” 
117 Before Brown, schoolchildren were told where they could and could not go to school based on the 
color of their skin. The school districts in these cases have not carried the heavy burden of 
demonstrating that we should allow this once again – even for very different reasons. For schools that 
never segregated on the basis of race, such as Seattle, or that have removed the vestiges of past 
segregation, such as Jefferson County, the way “to achieve a system of determining admission to the 
public schools on a nonracial basis,” […] is to stop assigning students on a racial basis. The way to 
stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race. 
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Em voto divergente, o Justice Stevens avaliou que a decisão da Suprema 

Corte no caso em questão não estava de acordo com os princípios expressos em 

Bakke. “Se nós olharmos para os casos decididos durante o período entre Brown e 

Adarand, nós podemos ver como uma adesão rígida aos métodos do scrutiny 

obscurece a clara mensagem de Brown.”118 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.105, 

tradução nossa). 

Para o Justice Stevens esta decisão era tão polêmica e absurda que “nenhum 

membro da Corte em que ele ingressou em 1975 teria concordado com o veredicto 

de hoje.”119 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.108, tradução nossa). 

Em seu voto divergente, o Justice Breyer foi seguido pelos Justices Stevens, 

Souter e Ginsburg. Nele Breyer salientou que o objetivo do plano de Seattle e 

Jefferson e de todos os outros planos de ações afirmativas era poder possibilitar que 

a educação fosse oferecida em bases integradas e iguais a todos. 

Breyer visualizou que a segregação que estava ocorrendo nas escolas 

públicas de Seattle e Jefferson não era imposta pela lei ou pelos Conselhos de 

Educação locais, a de jure segregation, mas sim através de uma outra forma tão 

perversa quanto a primeira, a de facto segregation que acontecia tanto em Seattle 

quanto em Louisville. 

 

Em ambos, Seattle e Louisville, os distritos escolares locais começaram 
com escolas que eram, na realidade, altamente segregadas de fato. Em 
ambas as cidades os requerentes ajuizaram ações alegando a 
inconstitucionalidade da segregação. Em Louisville, uma Corte Federal 
Distrital considerou que a segregação escolar refletia a situação antes da 
decisão Brown quando leis estaduais separavam as raças. Em Seattle, os 
requerentes alegaram que a segregação escolar era inconstitucional e 
refletia não só na discriminação generalizada da sociedade e nas formas de 
organização das residências, como também nas políticas do Conselho e nas 
ações que ajudaram a criar, manter e agravar a segregação racial. […] Em 
ambas as cidades, os Conselhos de Educação adotaram planos projetados 
para realizar a integração, motivando mais escolas com a diversidade racial. 
Em cada cidade, o Conselho de Educação modificou várias vezes os seus 
planos em função de, por exemplo, hostilidade no transporte público, 
ameaça de uma nova segregação e também com a necessidade de se 
oferecer uma escolha maior para os estudantes. E em cada cidade, os 
planos do Conselho de Educação têm evoluído ao longo do tempo de forma 
a diminuir, progressivamente, os critérios explícitos de utilização da raça.120 
(ESTADOS UNIDOS, 2007, p.113, tradução nossa).  

                                                 
118 If we look at cases decided during the interim between Brown and Adarand, we can see how a rigid 
adherence to tiers of scrutiny obscures Brown’s clear message. 
119 No Member of the Court that I joined in 1975 would have agreed with today’s decision. 
120 In both Seattle and Louisville, the local school districts began with schools that were highly 
segregated in fact. In both cities plaintiffs filed lawsuits claiming unconstitutional segregation. In 
Louisville, a federal district court found that school segregation reflected pre-Brown state laws 
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Breyer demonstrou que Seattle não era uma cidade racialmente integrada. 

Desde o final da II Guerra Mundial os negros ocupavam, em sua maioria, as escolas 

mais ao centro e os brancos as escolas mais ao sul da cidade; aos negros eram 

proibidas as transferências para as escolas dos brancos. 

Mas a situação começou a mudar com as pressões da National Association 

for the Advancement of Colored People (NAACP) que inclusive ajuizou ações no 

Judiciário Federal para garantir que medidas de integração racial fossem realizadas. 

Assim, diversos caminhos foram adotados para a edificação de um sistema 

educacional integrado e unitário entre brancos e negros. 

Já em Louisville, Kentucky, a situação também não era tão diferente daquela 

de Seattle, pois a segregação racial era uma realidade presente no dia-a-dia das 

pessoas. Em 1972, a segregação escolar foi questionada na Justiça Federal e um 

plano de dessegregação escolar foi adotado. Mas a situação não foi resolvida tão 

facilmente e outros planos foram utilizados nas décadas seguintes para a solução do 

mesmo problema racial. 

A grande questão que o Justice Breyer tentou responder em seu voto era se a 

Constituição dos Estados Unidos proibia a adoção do critério racial como um meio 

de se promover a inclusão dos negros. 

Contrariando o voto majoritário do Chief Justice Roberts e a maioria 

conservadora da Suprema Corte, Breyer respondeu que não, que a Constituição não 

impedia o uso do critério racial e que “a Cláusula de Igual Proteção permite, mesmo 

que a Constituição não obrigue, que os Conselhos de Educação locais utilizem 

critérios raciais para realizar as metas positivas relacionadas com a raça.”121 

(ESTADOS UNIDOS, 2007, p.130, tradução nossa). 

                                                                                                                                                         
separating the races. In Seattle, the plaintiffs alleged that school segregation unconstitutionally 
reflected not only generalized societal discrimination and residential housing patterns, but also school 
board policies and actions that had helped to create, maintain, and aggravate racial segregation. […] 
In both cities, the school boards adopted plans designed to achieve integration by bringing about more 
racially diverse schools. In each city the school board modified its plan several times in light of, for 
example, hostility to busing, the threat of resegregation, and the desirability of introducing greater 
student choice. And in each city, the school boards’ plans have evolved over time in ways that 
progressively diminish the plans’ use of explicit race-conscious criteria. 
121 The Equal Protection Clause permits local school boards to use race-conscious criteria to achieve 
positive race-related goals, even when the Constitution does not compel it. 
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Para chegar a esta conclusão que legitimou o uso da raça pelas autoridades 

escolares, Breyer reafirmou o voto majoritário do Chief Justice Burger no caso 

Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971). 

 

O Chief Justice Burger, num caso de importância excepcional e unânime na 
Corte, salientou que: “tradicionalmente as autoridades escolares são 
investidas com um amplo poder de formular e implementar políticas 
educacionais, podendo, por exemplo, chegar a preparar os estudantes para 
viverem numa sociedade plural onde cada escola deva ter uma proporção 
de estudantes negros e brancos refletindo a proporção do distrito como um 
todo. Fazer isso como política educacional está dentro do amplo poder 
discricionário das autoridades escolares.”122 (ESTADOS UNIDOS, 2007, 
p.130, tradução nossa). 

 

A validade de tal princípio foi confirmada também pelas diversas leis que 

levaram o uso da raça em consideração, tanto normas federais quanto estaduais, 

num claro posicionamento contra a exclusão dos negros na sociedade 

estadunidense, o que é condizente com “o objetivo fundamental de quem escreveu a 

Cláusula de Igual Proteção como meio de se proibir as práticas que levem à 

exclusão racial.”123 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.136, tradução nossa). 

Para o Justice Breyer, o objetivo das ações afirmativas no presente caso é 

promover a integração racial de forma a superar as adversidades de um sistema 

educacional segregado, criando melhores oportunidades para todos de forma 

democrática. 

 

Por conseguinte o interesse imperativo em questão aqui compreende um 
esforço para erradicar a segregação remanescente […] nas escolas 
primárias e secundárias […], o que envolve um esforço para criar ambientes 
escolares que proporcionem melhores oportunidades educacionais a todas 
as crianças e um esforço para ajudar a formar cidadãos mais bem 
preparados para conhecer, entender e poder trabalhar com pessoas de 
todas as raças e origens, promovendo assim um governo democrático tal 
como a nossa Constituição prevê. Se um interesse educacional que 
combina estes três elementos não é “atraente”, o que é então?124 
(ESTADOS UNIDOS, 2007, p.150-151, tradução nossa). 

                                                 
122 Chief Justice Burger, on behalf of a unanimous Court in a case of exceptional importance, wrote: 
“School authorities are traditionally charged with broad power to formulate and implement educational 
policy and might well conclude, for example, that in order to prepare students to live in a pluralistic 
society each school should have a prescribed ratio of Negro to white students reflecting the proportion 
for the district as a whole. To do this as an educational policy is within the broad discretionary powers 
of school authorities.” 
123 The basic objective of those who wrote the Equal Protection Clause as forbidding practices that 
lead to racial exclusion. 
124 The compelling interest at issue here, then, includes an effort to eradicate the remnants […] of 
primary and secondary school segregation […]; it includes an effort to create school environments that 
provide better educational opportunities for all children; it includes an effort to help create citizens 
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Breyer evidenciou também que a Corte estava sendo contraditória, pois de 

um lado mencionava Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 

1 (1971) e o voto do Justice Powell em Regents of the University of California v. 

Bakke, 438 U.S. 265 (1978) como os argumentos que legitimam o uso da raça na 

promoção das ações afirmativas e, de outro, via os planos de Seattle e Jefferson 

como inconstitucionais. 

Algumas conseqüências perigosas poderão advir da presente decisão da 

Suprema Corte. O próprio Justice Breyer apontava para o fato de que a restrição ao 

uso da raça poderá provocar inclusive a sua desconsideração como fator de seleção 

de alunos. 

Ao concluir, Breyer salientou que “os planos cumprem, diante de nós, os 

requisitos da Cláusula de Igual Proteção.”125 (ESTADOS UNIDOS, 2007, p.171, 

tradução nossa). E por fim, destacou que 

 

a última metade do século testemunhou um grande desenvolvimento em 
direção à igualdade racial, mas ainda não realizamos a promessa de Brown. 
Invalidar os planos em análise é ameaçar a promessa de Brown e eu receio 
que a pluralidade de opiniões quebre esta promessa. Esta é uma decisão 
que a Corte e a nação irão lamentar. Portanto, eu tenho que discordar.126 
(ESTADOS UNIDOS, 2007, p.176, tradução nossa). 

 

Só o tempo e a prática judiciária da Suprema Corte e dos tribunais inferiores 

poderão apontar, realmente, quais foram as conseqüências concretas da decisão 

em Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. No. 1, 551 U.S. 

___ (2007) e Meredith v. Jefferson County Board of Education, 551 U.S. ___ (2007), 

e se as ações afirmativas ainda são consideradas medidas legítimas ou não nos 

Estados Unidos. 

Por fim, cabe salientar que a prática judiciária estadunidense tem uma 

enorme importância na solução de muitos conflitos jurídicos, na definição de 

conceitos do Direito e na própria configuração da identidade constitucional, 

                                                                                                                                                         
better prepared to know, to understand, and to work with people of all races and backgrounds, thereby 
furthering the kind of democratic government our Constitution foresees. If an educational interest that 
combines these three elements is not “compelling,” what is? 
125 The plans before us satisfy the requirements of the Equal Protection Clause. 
126 The last half-century has witnessed great strides toward racial equality, but we have not yet 
realized the promise of Brown. To invalidate the plans under review is to threaten the promise of 
Brown. The plurality’s position, I fear, would break that promise. This is a decision that the Court and 
the Nation will come to regret. I must dissent. 
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“sobretudo no contexto de uma constituição viva, de uma living constitution” 

(ROSENFELD, 2003, p.23) que é a todo momento interpretada e construída. 

 

Assim não é possível que se apreenda um quadro adequado da identidade 
constitucional dos Estados Unidos sem que se suplemente o texto 
constitucional com a longa corrente de interpretações e elaborações que 
perpassa dois séculos de decisões da Suprema Corte. (ROSENFELD, 2003, 
p.19). 

 

Portanto, não se pode aceitar a decisão anunciada em Parents Involved in 

Community Schools v. Seattle School Dist. No. 1, 551 U.S. ___ (2007) e Meredith v. 

Jefferson County Board of Education, 551 U.S. ___ (2007), sobretudo numa 

realidade que ainda carece das ações afirmativas e do uso de critérios raciais como 

medidas necessárias à inclusão dos negros. 
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6 A PROBLEMÁTICA RACIAL NO BRASIL E AS CONSEQÜÊNCIAS SOCIAIS DA 
ESCRAVIDÃO E DA ABOLIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 

 

6.1 A colonização brasileira e a história do negro no Brasil 
 

 

A chegada do português ao Brasil em 1500 veio concretizar um longo 

processo do desenvolvimento náutico de Portugal e de sua expansão marítima pelo 

mundo. Esta chegada não pode ser considerada como fruto do acaso, uma vez que 

desde 1436, “os portugueses registraram, em cartas e mapas do litoral onde 

navegavam, a existência do Brasil – ou seja, das terras que mais tarde viriam a se 

chamar Brasil.” (CHIAVENATO, 2002, p.09). 

O “descobrimento” do Brasil já estava nos planos de Portugal e esse mesmo 

“descobrimento” seria um instrumento de se proporcionar riqueza e poder à 

metrópole. Holanda (2002, p.954) informa que “essa exploração dos trópicos não se 

processou, em verdade, por um empreendimento metódico e racional, não emanou 

de uma vontade construtora e enérgica: fez-se antes com desleixo e certo 

abandono.” 

O processo exploratório do território brasileiro começou nos primeiros anos de 

1500, com a extração da primeira riqueza encontrada, o pau-brasil, e a utilização da 

mão-de-obra indígena. “A exploração do pau-brasil também inaugurou o escambo: 

os portugueses convenceram os índios a fazer o trabalho de derrubada das árvores 

em troca de miçangas e quinquilharias de pouco valor para os exploradores.” 

(CHIAVENATO, 2002, p.09). 

Mas o escambo não foi totalmente eficaz nos momentos iniciais da 

colonização, levando Portugal a utilizar-se da escravidão indígena para atingir os 

objetivos da Coroa e do poderoso Conselho Ultramarino na exploração e extração 

das riquezas do território. Os resultados da escravização dos índios foram as fugas 

destes para locais mais distantes e as constantes guerras e o extermínio de uma 

grande quantidade de tribos. “O aprisionamento e a fuga de índios – enfim, a 

escravização – levaram à destribalização e à ruptura de seus costumes, condenando 

várias nações indígenas a um processo degenerativo que acabou por liquidá-las.” 

(CHIAVENATO, 2002, p.31). 
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Os primeiros negros chegaram ao Brasil em meados de 1538, tendo em vista 

o insucesso da escravidão indígena e as necessidades para o desenvolvimento de 

uma rentável produção açucareira para a Metrópole Portuguesa. Os negros foram 

tirados violentamente de suas terras de origem na África e foram rebaixados à 

condição de objeto de um projeto colonial explorador e opressor.  

 

A caçada de negros na África, sua travessia e a venda aqui passam a 
constituir o grande negócio dos europeus, em que imensos capitais foram 
investidos e que absorveria, no futuro, pelo menos metade do valor do 
açúcar e, depois, do ouro. (RIBEIRO, 1995, p.161). 

 

As condições dessa travessia dos negros da África para o Brasil eram 

extremamente precárias. Milhares deles morreram devido às péssimas 

acomodações numa longa viagem desconfortável e desumana. Mas, mesmo assim, 

e com as inúmeras perdas, o negócio ainda era lucrativo para a Coroa Portuguesa e 

para os traficantes de escravos. 

A incorporação dos negros à sociedade brasileira ocorreu através da 

violência, da opressão e do desrespeito à dignidade humana, seja no novo idioma 

que deveriam aprender, na nova cultura, na nova terra e no novo “trabalho” a que 

foram designados. 

A violência também se expressou na forma de distribuição dos escravos no 

Brasil e em outras áreas escravistas na América. Famílias e nações inteiras foram 

destruídas, pais, filhos e outros parentes separados para sempre do convívio de um 

com o outro, tudo em nome do lucro e da segurança colonial. 

 

A animosidade e competição entre escravos de nações diferentes eram 
estimuladas para evitar rebeliões e fugas; mulatos e negros livres eram 
empregados como capitães-do-mato e os ameríndios ou caboclos formavam 
o grosso dos exércitos destinados a combater os quilombos. (HASENBALG, 
2005, p.59). 

 

O negro constituía a grande máquina produtiva da sociedade colonial 

brasileira e que proporcionava às elites da época a manutenção e a exaltação do 

status de ociosidade frente ao trabalho manual que era visto como inferior e 

degradante. A escravidão africana possibilitou a construção da riqueza nacional, das 

fazendas, dos portos e das poucas cidades do período colonial e do Império. Foi 

com o trabalho servil que uma nação começou a ser edificada. 
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Enquanto povos protestantes preconizam e exaltam o esforço manual, as 
nações ibéricas colocam-se ainda largamente no ponto de vista da 
Antigüidade clássica. O que entre elas predomina é a concepção antiga de 
que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é, em 
si, menos valiosa que a contemplação e o amor. (HOLANDA, 2002, p.952). 

 

O negro era um instrumento essencial para a máxima extração e exploração 

da terra, criando uma riqueza rápida aos senhores de engenho. 

 

O princípio que, desde os tempos mais remotos da colonização, norteara a 
criação da riqueza no país não cessou de valer um só momento para a 
produção agrária. Todos queriam extrair do solo excessivos benefícios sem 
grandes sacrifícios. (HOLANDA, 2002, p.963). 

 

Além da intensa busca por riquezas, da obtenção do lucro e da exploração da 

terra, a escravidão no Brasil proporcionou a separação e o antagonismo social entre 

brancos e negros através do racismo e da discriminação racial, características 

fundamentais para o funcionamento da empresa colonial portuguesa. 

Com a decadência do comércio açucareiro causada pela produção inglesa e 

francesa, Portugal viu-se diante de uma grave crise econômica. Todavia, a 

descoberta do ouro salvou a economia portuguesa e brasileira, ocasionando a 

transferência de milhares de escravos dos engenhos para as minas no interior do 

país.127 

O trabalho escravo sustentava o processo produtivo das riquezas no Brasil e 

os negros objetos de abuso, de opressão e de misérias, iam se acabando e se 

gastando num processo desigual que servia tão-somente para enriquecer as elites 

do país. “Ao escravo não se permitia nenhuma ociosidade, senão para reabastecer 

sua energia. Isso o esgotava. Porém, era mais barato ‘gastá-lo’ intensamente e 

trocá-lo depois por um novo escravo do que investir em sua manutenção.” 

(CHIAVENATO, 2002, p.46). 

Com o café também não foi diferente e com qualquer outro produto objeto de 

exploração em território brasileiro. O negro escravizado sempre garantiu, com o seu 

trabalho, o sucesso dos diversos ciclos econômicos da colonização brasileira e o 

Brasil permaneceu, continuamente, sujeito passivo do capitalismo internacional, em 

especial do imperialismo inglês. 

                                                 
127 “O ouro brasileiro que circulava mundialmente no século XVIII teve importância fundamental no 
desenvolvimento do capitalismo” (CHIAVENATO, 2002, p.16), pois tornou-se a mola mestra deste 
sistema e da Revolução Industrial na Inglaterra. 
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Contudo, a luta pela liberdade, pelo reconhecimento como pessoa e contra a 

discriminação humilhante que sofriam todos os dias provocaram conflitos entre 

senhores e escravos. A resistência negra se deu através da fuga e da formação de 

quilombos128, os quais se espalharam por todo o Brasil, tendo o Quilombo de 

Palmares, cuja formação data de 1580 e o seu desfazimento por completo em 1710, 

sido o maior e o mais famoso de todos, abrigando cerca de 30 mil negros. 

Para Silvério (2004, p.40), “a reação mais contundente ao regime colonial, no 

caso brasileiro, foi sem nenhuma dúvida as várias experiências quilombolas que a 

historiografia oficial sempre tentou desconsiderar ou reduzir sua importância.” A 

revolta dos escravos também aconteceu de maneira diferente daquela expressada 

nos quilombos, como no caso de insurreições contra o modo de organização do 

regime escravista. 

 

Na Bahia, em fins do século 18, houve registro de escravos que 
abandonaram a plantação e só admitiram regressar ao trabalho quando 
fossem atendidas suas reivindicações – eles exigiam que voltasse a ser 
concedido um benefício informal dado pelo senhor: dispor de dois dias livres 
na semana, nos quais poderiam cuidar do próprio sustento (pescar, cortar 
lenha e plantar arroz, por exemplo). Era uma espécie de greve, que teve de 
contar inclusive com a mediação de um jesuíta. Os escravos alcançaram 
seus objetivos. (RELATÓRIO, 2005, p.30). 

 

Até mesmo os índios, que também foram perseguidos e exterminados pelo 

colonizador português, estavam numa situação melhor do que os negros, conforme 

demonstra Holanda (2002, p.967-968) citando um acontecimento do século XVIII: 

 

Os pretos e descendentes de pretos, esses continuavam relegados, ao 
menos em certos textos oficiais, a trabalhos de baixa reputação, os negro 
jobs, que tanto degradam o indivíduo que os exerce, como sua geração. 
Assim é que, em portaria de 6 de agosto de 1771, o vice-rei do Brasil 
mandou dar baixa do posto de capitão-mor a um índio, porque “se mostrara 
de tão baixos sentimentos que casou com uma preta, manchando o sangue 
com esta aliança, e tornando-se assim indigno de exercer o referido posto.” 

 

Com o passar do tempo, as pressões internas e internacionais pelo fim da 

escravidão no Brasil foram crescentes, diversas leis e acordos internacionais foram 

firmados no sentido de se reduzir a escravidão e o tráfico negreiro. 

                                                 
128 “No mês de setembro de 2000, de acordo com um levantamento do Ministério da Cultura, por meio 
da Fundação Cultural Palmares, haviam sido identificadas 724 (setecentos e vinte quatro) 
comunidades de remanescentes de Quilombos espalhadas por todo o país. Essas comunidades 
ocupavam uma área de 30.581.787 hectares e com uma população estimada de 2.000.000 de 
habitantes.” (SILVÉRIO, 2004, p.40). 
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Assim, Portugal e Inglaterra firmaram em 1810 um tratado de comércio, 

aliança e amizade que, dentre outros objetivos, buscava extinguir a prática do tráfico 

de escravos. No Congresso de Viena, em 1815, Portugal e Inglaterra voltaram a 

discutir a questão e assinaram um novo acordo internacional pelo fim do tráfico 

negreiro. Mas, a falta de efetividade prática de tal acordo no período colonial fez com 

que o Governo brasileiro proibisse, em 1831, a importação de escravos. No entanto, 

esta medida foi incapaz de solucionar definitivamente a questão, o que levou a 

Inglaterra, por meio do Parlamento Inglês, a atribuir, em 8 de agosto de 1845, 

poderes especiais e absolutos de apreensão de navios negreiros pela Marinha Real 

Inglesa. Tal medida, o Slave Trade Suppression Act, ficou conhecida como Bill 

Aberdeen. 

A Constituição do Império do Brasil de 1824 (BRASIL, 1824) foi incapaz de 

resolver o impasse entre liberdade, igualdade e escravidão. Embora seja um 

expoente do liberalismo, o texto constitucional brasileiro não conseguiu se libertar 

das amarras escravistas e dos interesses essencialmente patrimonialistas e 

patriarcais das elites nacionais. 

Após o acordo de 1831 e o Bill Aberdeen, o Governo brasileiro adotou 

algumas tímidas medidas em prol de mudanças. A Lei Eusébio de Queiroz, Lei nº 

581/1850 (BRASIL, 1850a), representou esta nova conjuntura, pois entrou para a 

história como a lei que extinguiu o tráfico negreiro no país. Tal lei dispôs que as 

embarcações utilizadas para esta prática seriam apreendidas e também criminalizou 

a conduta de importação de escravos. Apesar destas novidades, a lei não era tão 

benéfica aos negros, conforme se pode inferir pelo seu art. 6º: 

 

Art. 6º. Todos os escravos que forem apreendidos serão reexportados por 
conta do Estado para os portos de onde tiverem vindo, ou para qualquer 
outro ponto fora do Império, que mais conveniente parecer ao Governo; e 
enquanto essa reexportação se não verificar, serão empregados em 
trabalho debaixo da tutela do Governo, não sendo em caso algum 
concedidos os seus serviços a particulares. (BRASIL, 1850a). 

 

A Lei do Ventre Livre, Lei nº 2.040/1871 (BRASIL, 1871), veio declarar a 

liberdade dos filhos de mulher escrava que nascessem a partir da data de 

promulgação da lei e sobre a libertação anual de escravos. Como era de se esperar, 

a lei criou uma série de procedimentos que só dificultavam a liberdade e a igualdade 

dos negros no Brasil. 
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A Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários, Lei nº 3.270/1885 (BRASIL, 

1885), também não possibilitou reais condições de liberdade aos escravos, pois 

seria muito difícil que alguém sendo explorado e submetido a açoites e torturas 

chegasse vivo aos 60 anos de idade para alcançar a liberdade. 

Nenhuma destas medidas possibilitou realmente o fim do sistema escravista. 

O passo final rumo à liberdade foi dado pela Lei Áurea, Lei 3.353/1888 (BRASIL, 

1888), sancionada pela Princesa Isabel. 

 

A PRINCESA IMPERIAL Regente em Nome de Sua Majestade o Imperador 
o Senhor D. Pedro II, Faz saber a todos os súditos do IMPÉRIO que a 
Assembléia Geral decretou e Ela sancionou a Lei seguinte: 
Art. 1º - É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Manda portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução 
da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão 
inteiramente, como nela se contém. O Secretário de Estado dos Negócios 
d'Agricultura, Comércio e Obras Públicas e Interino dos Negócios 
Estrangeiros Bacharel Rodrigo Augusto da Silva do Conselho de Sua 
Majestade o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de Maio de 1888 - 67º da 
Independência e do Império. Carta de Lei, pela qual Vossa Alteza Imperial 
manda executar o Decreto da Assembléia Geral, que houve por bem 
sancionar declarando extinta a escravidão no Brasil, como nela se declara. 
Para Vossa Alteza Imperial ver. (BRASIL, 1888). 

 

A Lei Áurea foi o instrumento legal que veio possibilitar o fim da escravidão e 

a plena liberdade aos negros. Porém, nem tudo estava resolvido, porque o Estado 

não criou condições democráticas para integrar os ex-escravos na sociedade. 

 

 

6.2 A exclusão social após a Abolição em 1888 

 

 

A liberdade concedida aos escravos em 1888 não provocou fortes mudanças 

na sociedade brasileira. A Lei Áurea não possibilitou qualquer possibilidade de 

inclusão, tão-somente colocou os negros frente a uma outra batalha, a busca por 

cidadania, dignidade, igualdade e possibilidades participativas e inclusivas. Após a 

concessão da liberdade eles 

 

não poderiam estar em lugar algum, porque cada vez que acampavam, os 
fazendeiros vizinhos se organizavam e convocavam forças policiais para 
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expulsá-los, uma vez que toda a terra estava possuída e, saindo de uma 
fazenda, se caia fatalmente em outra. (RIBEIRO, 1995, p.221). 

 

Os negros foram jogados na mais absoluta miséria, das senzalas para as 

periferias das cidades vivendo na mais absoluta pobreza e na mendicância. No 

Nordeste do país, eles passaram a viver em regime de servidão nas fazendas e 

estavam sujeitos a toda sorte de violência e de desmandos por parte da aristocracia 

rural. 

De um dia para outro foram elevados a homens e mulheres livres e iguais, 

sem qualquer perspectiva democrática e cidadã numa sociedade marcadamente 

injusta, patriarcal e patrimonialista que sempre negara a condição de ser humano e 

de cidadão aos negros e índios. 

A falta de perspectivas e a busca por cidadania se deram de maneira 

diferente em cada região do país. Na região Sudeste, os negros se viram excluídos 

diante da concorrência com os imigrantes europeus e as políticas de branqueamento 

da população nacional, estas apoiadas inclusive pelos antigos movimentos 

abolicionistas, tal como Hasenbalg (2005, p.164) expõe: 

 

No Sudeste, estabeleceu-se uma clara relação entre abolicionismo e 
imigracionismo, como resultado do clima de pessimismo racial do fim do 
século XIX. Nesse contexto, o progresso era entendido como exigindo o 
branqueamento do país. [...] Os abolicionistas viam o escravismo como um 
obstáculo à modernização econômica, bem como à promoção da imigração 
européia. 

 

Já no Nordeste129 os negros foram integrados, sem muita dificuldade, às 

fazendas onde viviam. A partir de 1850 houve um crescimento na adoção da forma 

de trabalho livre “em conseqüência da escassez de escravos e do aumento do preço 

dos mesmos.” (HASENBALG, 2005, p.163). Assim, o fim do regime escravista 

possibilitou o florescimento e a intensificação de relações sociais marcadas pela 

dependência nos moldes dos regimes servis130, o que trouxe graves conseqüências 

ao longo de toda a história brasileira, como a formação do coronelismo, a opressão 

social e as enormes disparidades sociais. 

                                                 
129 “No Brasil subdesenvolvido, onde se concentrava a maioria das pessoas de cor, os ex-escravos 
foram absorvidos com facilidade, após a abolição, por um sistema de relações sociais caracterizado 
pela dependência senhorial e o clientelismo. Durante as décadas seguintes, esse grupo permaneceu, 
em sua maior parte, ligado ao setor agrário da região.” (HASENBALG, 2005, p.171). 
130 “A economia nordestina raramente contratava trabalhadores como assalariados, empregando-os 
mais freqüentemente em relações servis de dependência.” (HASENBALG, 2005, p.163). 
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O racismo se fez presente como nunca e encontrou apoio em teorias racistas 

que proclamavam a inferioridade racial do negro frente ao branco e que viam nos 

mulatos a caracterização de uma nação doente racial e socialmente. Estas teorias 

pseudo-científicas também consideravam “que climas tropicais como o do Brasil 

enfraqueciam a integridade biológica e mental dos seres humanos.” (TELLES, 2003, 

p.43). 

A miscigenação era vista como um mal profundo da sociedade brasileira e 

que impediria qualquer possibilidade de um desenvolvimento econômico, político e 

social pleno. 

Mas, antes mesmo da Lei Áurea, o negro alforriado sofria perseguições e 

discriminações, na verdade ele nunca era bem visto, mesmo vivendo em liberdade 

junto aos brancos. 

A exclusão se completaria com a substituição da mão-de-obra negra por 

imigrantes europeus, com um intenso fluxo imigratório que ocorreu para o Brasil 

entre os anos de 1880 e 1930. A entrada destes imigrantes em nosso país, a 

despeito de outros motivos, como a necessidade de mão-de-obra e a colonização do 

Sul do país, levava em consideração a necessidade do embranquecimento da 

população brasileira, ou seja, a imigração européia seria um instrumento de 

civilização e de desenvolvimento para o país.131 

Buscava-se com o imigrante europeu a constituição de um novo brasileiro e a 

transformação da população nacional. O novo brasileiro assim estaria mais próximo 

das características européias, tidas como superiores sob o ponto de vista biológico e 

social. 

O embranquecimento da população estava amparado em teorias racistas que 

exaltavam o branco europeu e subjugavam os negros como uma raça inferior e 

cheia de influências negativas. O europeu era visto como mais qualificado e o negro 

como um inútil, não servindo nem mais para o trabalho132. 

 

Nos fins do século XIX e início do século XX, as teorias pseudocientíficas 
desenvolvidas no campo da Antropologia Física vieram corroborar, 
atribuindo um estatuto “científico” determinista à superioridade e à 
inferioridade consideradas intrínsecas, isto é, congênitas dos brancos e 
negros. Se o discurso intelectual anti-racista foi capaz de invalidar a 

                                                 
131 “A solução imigracionista articulava-se [...] como parte de um projeto de modernização do país a 
mais longo prazo, no qual o embranquecimento da população nacional contava como uma das 
conseqüências mais desejadas.” (HASENBALG; SILVA, 1988, p.129). 
132 A partir daí difundiu-se o estereótipo do negro preguiçoso. 
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consistência científica do paradigma naturalista do fim do século XIX, ele 
ainda não é capaz de destruir os mecanismos inconscientes e complexos 
dos quais sobrevivem os mitos. (MUNANGA, 1996, p.82). 

 

O embranquecimento foi elevado à categoria de política de Estado com o 

claro objetivo de provocar fortes mudanças na realidade social brasileira, ou seja, de 

um país de negros e mulatos para um país de brancos civilizados.133 

Para se perceber a magnitude desta política imigracionista, é importante se 

observarem, logo abaixo, os dados de quatro censos demográficos realizados no 

Brasil, nos anos de 1872, 1890, 1900 e 1920, que demonstram claramente o 

aumento significativo de estrangeiros residentes no país. 

 

TABELA 1 
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ESTRANGEIRA NOS ESTADOS DO 

SUDESTE E REGIÕES DO PAÍS. BRASIL, 1872-1920. 
 

 1872 1890 1900 1920 
N. % N. % N. % N. % 

RJ 94.646 24,7 16.140 14,6 50.578 4,7 50.381 3,2
DF 84.730 22,1 155.202 44,2 195.894 18,2 239.129 15,3
SP 29.622 7,7 75.030 21,4 478.417 44,5 829.851 53,0
PR 3.688 1,0 5.153 1,5 39.786 3,7 62.753 4,0
SC 16.163 4,2 6.198 1,8 29.550 2,8 31.243 2,0
RS 41.624 10,9 34.765 9,8 135.099 12,6 151.025 9,6
Sudeste 270.473 70,6 292.488 83,3 929.324 86,5 1.364.382 87,1
Resto 
do País 

112.856 29,4 58.824 16,7 145.187 13,5 201.579 12,9

Brasil 383.329 100,0 351.312 100,0 1.074.511 100,0 1.565.961 100,0
Fonte: Censo Demográfico de 1950. (HASENBALG; SILVA, 1988, p.130). 

 

O Censo de 1940 também apresentou índices impressionantes e conclusivos 

sobre a influência da imigração européia no branqueamento da população brasileira.  

 

Os resultados desse censo revelaram que a imigração européia em massa 
havia deixado o Brasil mais próximo de sua meta de branqueamento. [...] 
64% dos brasileiros eram brancos em 1940, um incremento de 20 pontos 
percentuais desde 1890. Nesse período, o tamanho relativo da população 
negra quase não mudou, enquanto a proporção da população de raça 
misturada caiu para mais da metade, de 41% para 20%. (TELLES, 2003, 
p.56). 

 

                                                 
133 “Foi antes de tudo, uma maneira de racionalizar os sentimentos de inferioridade racial e cultural 
instilados pelo racismo científico e pelo determinismo geográfico do século XIX.” (GUIMARÃES, 2005, 
p.53). 
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A preferência das autoridades brasileiras na política de imigração era pelos 

imigrantes europeus, em especial, alemães, espanhóis, italianos e portugueses, a 

qual foi manifestada inclusive num decreto de 28 de junho de 1890 do Poder 

Executivo Federal que 

 

determinava que, apenas mediante autorização do Congresso Nacional, os 
africanos e asiáticos poderiam ser admitidos nos portos da República. 
Essa legislação foi reafirmada por Getúlio Vargas que em 18/9/43 decretou: 
Artigo 1º - Todo estrangeiro poderá entrar no Brasil, desde que satisfaça as 
condições estabelecidas por esta lei. 
Artigo 2º - Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de 
preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as 
características mais convenientes da sua ascendência européia, assim 
como a defesa do trabalhador nacional. (SILVA, Antônio Carlos, 1996a, 
p.127, grifo nosso). 

 

O Governo, então, não tardou em difundir práticas excludentes em relação 

aos negros, deixando-os à margem do processo de desenvolvimento nacional e da 

cidadania, privilegiando os brancos e os imigrantes que chegavam ao país. 

O crescimento, o desenvolvimento econômico e industrial na cidade de São 

Paulo, no final do século XIX e começo do século XX, é um exemplo real da 

existência de postos de trabalho e da prioridade para os brancos de origem 

européia, possibilitando oportunidades de ascensão social num Brasil que começava 

a crescer no comércio e na nascente industrialização. 

 

Quando se acelera o crescimento econômico da cidade, ainda nos fins do 
século XIX, todas as posições estratégicas da economia artesanal e do 
pequeno comércio urbanos, eram monopolizadas pelos brancos e serviram 
como trampolim para as mudanças bruscas de fortuna, que abrilhantam a 
crônica de muitas famílias estrangeiras. Eliminado para os setores residuais 
daquele sistema, o negro ficou à margem do processo, retirando dele 
proveitos personalizados, secundários e ocasionais. (FERNANDES, 1965, 
p.4). 

 

O imigrante europeu era um concorrente direto pelas posições de trabalho 

com os negros, inclusive naquelas formas mais simples e humildes. A conseqüência 

destas práticas excludentes foi a marginalização social do negro que em tudo era 

perseguido e visto como um ser diferente e inferior ao branco. 

De maneira sutil e com base em políticas universalistas, o Estado brasileiro 

criou formas excludentes para os negros. Um racismo quase imperceptível que 

privilegiou sobremaneira os imigrantes europeus através de um sistema social 

hierarquizante e condizente com a supremacia branca. 
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Mas a postura estatal de privilégio aos brancos motivou transformações na 

maneira de se conceber a miscigenação e a relação entre as classes. A 

miscigenação que antes era vista como prejudicial134 à formação do povo brasileiro, 

segundo as teorias do racismo científico135 que proclamavam a superioridade dos 

brancos e a inferioridade dos negros e dos índios, transformou-se numa 

característica positiva e princípio constitutivo da nacionalidade brasileira e do mito da 

democracia racial. 

A mestiçagem provocaria, com o passar dos anos e com uma maior 

integração entre brancos, negros, mulatos e índios, o fim da raça negra e o 

predomínio absoluto dos brancos no país através do embranquecimento da 

população. O mulato adquiriu importância por ser o elemento de integração entre os 

dois pólos tidos como antagônicos, possibilitando uma transformação gradual da 

sociedade rumo ao clareamento e melhoria biológica na constituição dos brasileiros. 

O desenvolvimento industrial brasileiro a partir dos anos de 1930 não 

determinou mudanças tão fortes no quadro social como se esperava. Numa 

sociedade de classes, os negros continuaram a ocupar as posições mais baixas de 

forma quase que similar ao regime escravocrata, marcando uma profunda 

imutabilidade e hierarquização social. 

A emergência da industrialização possibilitou que o racismo e a discriminação 

racial fossem ocultados pelas diferenças de classe. A explicação para as 

desigualdades entre brancos e negros decorriam necessariamente das diferenças 

de classe e das oportunidades de trabalho que conforme o discurso dominante eram 

iguais para todos. 

Ainda hoje, em pleno século XXI, este discurso persiste e impede a aceitação 

social de políticas públicas de inclusão democrática dos negros, como as ações 

afirmativas. “No Brasil, [...] as discriminações raciais (aquelas determinadas pelas 

noções de raça e cor) são amplamente consideradas, pelo senso comum, como 

discriminações de classe.” (GUIMARÃES, 2002, p.43). 

                                                 
134 Para as teorias do racismo científico, a miscigenação entre as raças no Brasil poderia impedir a 
evolução da sociedade brasileira e, conseqüentemente, ser um fator de obstrução ao 
desenvolvimento nacional. No dizer de Costa (2006), para os pseudo-cientistas sociais o que haveria 
seria a degeneração racial. 
135 “A discussão sobre a desigualdade entre as raças remetia invariavelmente a Gobineau (1816-
1862) que, em seu ‘Essai sur l’inegalité des races humaines’ (1853-1855), toma os brancos europeus, 
com destaque para os germânicos, como sinônimo de civilização. Negros, ao contrário, estariam no 
degrau mais ínfimo da hierarquia racial e seriam, por definição, ineptos para a vida civilizada.” 
(COSTA, 2006, p.157). 
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Dessa forma, o racismo não é reconhecido como elemento causador das 

desigualdades no Brasil. Afirma-se que não existem desigualdades raciais, o que 

existem são as desigualdades de classe e o problema da discriminação não 

perpassa o âmbito racial, mas sim o das diferenças econômicas. 

Assim, as persistentes desigualdades começaram a ser vistas como naturais 

e normais e as diferenças existiriam diante da incapacidade dos negros em superar 

suas próprias adversidades. 

O próprio Estado brasileiro também encampou esta idéia por meio da 

execução de políticas públicas universalistas e das preferências aos imigrantes 

europeus. 

 

A maioria desses imigrantes não possuía habilidades ou qualificações 
especiais, nem dispunha de quaisquer recursos econômicos ou 
educacionais particulares. Nesse sentido, os pontos de partida das 
populações imigrante e não-branca eram bastante semelhantes. 
(HASENBALG, 2005, 175). 

 

Fernandes (1965) acreditava que a superação das desigualdades entre 

brancos e negros aconteceria com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, uma 

vez que estas diferenças são conseqüências diretas do longo período de 

escravidão136. 

Todavia, o racismo, a discriminação racial e as desigualdades entre brancos e 

negros no Brasil não podem ser vistos somente como heranças do escravismo, mas 

sim também como resultados de uma construção atual da realidade nacional.  

As desigualdades existem porque a sociedade ainda mantém um sistema que 

impossibilita que uma parcela da população participe e possa usufruir de forma 

igualitária dos direitos garantidos constitucionalmente a todos. Para Munanga (1996, 

p.81-82) 

 

a sociedade produz novas formas de racismo que nada têm a ver com o 
passado escravista. Portanto, a luta é contra este presente concreto, atual, 
cotidiano, visível e comensurável e não contra um passado sobre o qual as 
novas gerações conhecem pouco ou mal através de manuais de história.137 

                                                 
136 “O desenvolvimento ulterior da sociedade de classes levará ao desaparecimento do preconceito e 
discriminação raciais. A raça perderá sua eficácia como critério de seleção social e os não-brancos 
serão incorporados às posições ‘típicas’ da estrutura de classes.” (HASENBALG, 2005, p.83). 
137 A afirmativa de Munanga (1996) condiz com a realidade social brasileira, uma vez que apenas 
uma pequena parcela da população tem acesso efetivo à educação. E mesmo aqueles que podem 
usufruir dignamente do direito constitucional à educação, na maioria das vezes, não alcançam um 
conhecimento real da história brasileira, pois esta não é bem retratada nos tradicionais livros de 
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Mas estas desigualdades e a conformação de uma sociedade com baixa 

mutabilidade social não impediram que a luta por igualdade e por dignidade fosse 

uma das marcas constitutivas do movimento negro no período pós-abolição. 

O surgimento e organização da Frente Negra Brasileira (FNB), em 1931, na 

cidade de São Paulo, é conseqüência direta da busca por reconhecimento dos 

negros e pelo fim dos tratamentos desumanos e degradantes. A FNB também 

atuava na prestação de assistência social e no auxílio aos negros mais pobres e 

necessitados. 

No entanto, com o advento do Estado Novo em 1937, a Frente Negra 

Brasileira foi posta na clandestinidade. Além disso, os movimentos sociais e os 

partidos políticos foram silenciados e reprimidos pela mão opressora e violenta do 

Governo ditatorial de Getúlio Vargas. 

Com a redemocratização em 1946, a sociedade civil estava mais uma vez 

diante de possibilidades participativas e democráticas. “Cabe destaque aqui aos 

TEN – Teatro Experimental do Negro, que alçaria Abdias do Nascimento à condição 

de figura-símbolo do protesto negro no Brasil.” (COSTA, 2006, p.143). Mas, o regime 

democrático foi novamente interrompido no ano de 1964, quando um golpe de 

Estado instalou a Ditadura Militar no país. 

Os duros anos da Ditadura Militar, marcados pelas perseguições, torturas, e 

assassinatos dos opositores ao regime, impediram qualquer protesto e 

conscientização da população brasileira para com os problemas raciais existentes. 

A leve reabertura democrática em meados dos anos de 1970 permitiu que a 

sociedade civil tivesse a esperança de que, em breve, o regime democrático fosse 

restaurado e os Direitos Humanos prevalecessem frente à violência de uma Ditadura 

que não tinha qualquer respeito pelo ser humano. Esta abertura motivou ainda os 

ativistas negros brasileiros, influenciados pelo movimento negro nos Estados Unidos, 

a questionarem o status quo e a situação de inferioridade dos negros na sociedade 

brasileira. 

                                                                                                                                                         
história. Assim, diversos aspectos do negro no Brasil são ocultados e este é sempre visto em 
posições subalternas e inferiores. 
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Nesse contexto, foi organizado o Movimento Negro Unificado (MNU)138 que, 

segundo Costa (2006) e Guimarães (2002), tinha uma perspectiva ideológica 

totalmente diferente da FNB. O MNU “alinha-se à esquerda revolucionária; 

ideologicamente, assume, pela primeira vez no país, um racialismo radical.” 

(GUIMARÃES, 2002, p.90). 

Muito embora as Constituições Republicanas brasileiras expressassem a 

igualdade formal entre todos, o Estado e a sociedade civil não deixaram de conferir 

um tratamento diferenciado e privilegiado aos brancos. Direitos eram negados aos 

negros, os quais constituíam uma classe de sub-cidadãos. A igualdade garantida na 

Constituição não foi uma realidade no Brasil. A inefetividade e a distância entre a 

matriz constitucional e a realidade social ocorreram nos textos constitucionais de 

1891, 1934, de 1946, de 1967 e de 1969. 

Diante dos problemas raciais existentes, qual foi a resposta do Direito ao 

racismo e às graves desigualdades e injustiças sociais? Qual foi a postura do Estado 

para por fim e buscar combater o racismo em todas as suas formas, criando efetivas 

possibilidades participativas para todos, independentemente da cor? 

A resposta do Direito brasileiro ao racismo no país não foi de possibilitar que 

os negros exercessem sua autonomia de forma democrática e participativa, mas foi 

de tratar a matéria como um problema inaceitável e que encontraria solução no 

âmbito do Direito Penal. 

A Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) elencou em seu art. 141, § 5º o 

preconceito racial como uma conduta intolerável, sendo este o mesmo sentido 

adotado pela Emenda Constitucional nº 01 de 1969 (BRASIL, 1969), em seu art. 

153, § 1º. Já a Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) dispôs em seu art. 150, § 1º 

que o preconceito de raça seria punido pela lei. 

A Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988) inovou a questão racial, 

pois além de repudiar o racismo em seu art. 4º, VIII, estabeleceu, no Art. 5º, XLII, 

que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei. Esta mudança de postura é condizente aos novos 

anseios do povo brasileiro, expressos na Assembléia Nacional Constituinte através 

                                                 
138 “Apesar de seu nome, o Movimento Negro Unificado nunca apresentou uma coordenação 
unificada de suas ações. Trata-se de iniciativas e organizações variadas que só se condensam numa 
plataforma única diante de acontecimentos de especial relevância, como foram, por exemplo, a 
Constituição de 1988 que coincidia com o centenário da abolição da escravidão, a comemoração dos 
300 anos da morte de Zumbi em 1995, ou a preparação para a III Conferência Mundial contra o 
Racismo, realizada em Durban, em 2001.” (COSTA, 2006, p.145). 
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de uma Emenda Aditiva apresentada pelo Constituinte Carlos Alberto Caó em 

12/01/1988, sob a seguinte justificativa: “passados praticamente cem anos da data 

da abolição, ainda não se completou a revolução política deflagrada e iniciada em 

1888. Pois imperam no País diferentes formas de discriminação racial.” (BRASIL, 

2004, p.47). 

Carlos Alberto Caó ainda proferiu outro discurso de grande importância no 

plenário da Constituinte, onde aproveitou a oportunidade para demonstrar que sua 

proposta era legítima e para chamar a atenção para o momento histórico pelo qual 

passava o país, diante da necessária construção de uma sociedade democrática e 

cidadã. 

 

Ocupamos de novo a tribuna do Congresso Nacional Constituinte para 
discutir uma questão de extrema importância para a construção do Estado 
democrático em nosso país. 
Nós somos apenas formalmente autores desta emenda. Na sua co-autoria 
tivemos a honra e o prazer de contar com a constituinte Benedita da Silva. 
Mas, na verdade, Sr. Presidente, são autores material e substancialmente 
desta emenda mais de 60 milhões de brasileiros, que, geração após 
geração, secularmente, estão de tal forma submetidos que lhes tem sido 
recusado aquele direito elementar, o direito à cidadania. É em nome desses 
milhões de brasileiros, é em nome da nossa nação brasileira que nós 
pretendemos falar aos corações, às mentes e à reflexão dos constituintes 
de todos os partidos, de todas as tendências políticas que aqui se 
encontram representando essas tendências e esses partidos na Assembléia 
Nacional Constituinte.  
E prosseguia: 
Neste momento, Sr. Presidente, em que nos empenhamos em construir um 
Estado democrático, em trabalhar no sentido de transformar a sociedade 
civil brasileira numa sociedade civil civilizada é indispensável que tenhamos 
conta de que a construção do Estado democrático se inicia pela superação 
das discriminações raciais, pela superação dessa tentativa de classificar o 
homem pela cor da pele no mercado de trabalho. 
Em nome desta nação dinâmica, heterogênea, pluricultural e plurirracial, 
peço aos Srs. Constituintes e a este plenário, onde a nação brasileira está 
desigualmente representada, que fujamos, Sr. Presidente, aos apelos, às 
pressões e à coerção que o Estado patrimonial brasileiro tem feito sobre a 
nação. É hora de construir a democracia! É hora de construir o Estado 
democrático! A realização desses objetivos começa pela determinação de 
que o racismo constitui crime inafiançável. (BRASIL, 2004, p.48). 

 

A legislação infraconstitucional também seguiu o mesmo sentido dos 

comandos constitucionais. A Lei Afonso Arinos, Lei nº 1.390/1951 (BRASIL, 1951), 

incluiu entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos 

de raça ou de cor. A Lei nº 7.716/1989 (BRASIL, 1989), de autoria do Dep. Carlos 

Alberto Caó (PDT-RJ), definiu e estabeleceu punição aos crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor. 
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A Lei nº 8.081/1990 (BRASIL, 1990), de autoria do Dep. Ibsen Pinheiro 

(PMDB/RS), estabeleceu os crimes e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios 

ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, praticados 

pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza. Além desta 

novidade, a Lei nº 8.081/90 (BRASIL, 1990) alterou a Lei nº 7.716/89 (BRASIL, 

1989) ao introduzir no art. 20 o seguinte tipo penal: “Praticar, induzir ou incitar, pelos 

meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a 

discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos.” (BRASIL, 1990). 

A Lei nº 8.882/1994 (BRASIL, 1994) acrescentou o parágrafo o § 1º ao art. 20 

da Lei nº 7.716/89 (BRASIL, 1989), estabelecendo que “incorre na mesma pena 

quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 

distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de 

divulgação do nazismo." (BRASIL, 1994). 

A Lei nº 9.459/1997 (BRASIL, 1997), de autoria do ex-deputado e atual 

Senador Paulo Paim (PT-RS), alterou os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716/89 (BRASIL, 

1989) e acrescentou um parágrafo ao art. 140 do Código Penal. 

 

Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional.” 
“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três 
anos e multa. 
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, 
ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou 
gamada, para fim de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco 
anos e multa. 
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio 
dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 
Pena reclusão de dois a cinco anos e multa: 
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o 
Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial sob 
pena de desobediência: 
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do 
material respectivo; 
II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. 
§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em 
julgado da decisão, a destruição do material apreendido.” 
Art. 2º O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo: 
“Art. 140 .................................................................................................... 
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 
etnia, religião ou origem: Pena: reclusão de um a três anos e multa.” 
(BRASIL, 1997). 
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Vê-se que, historicamente, as leis que combatem o racismo no país têm um 

viés exclusivamente criminal, não havendo uma preocupação efetiva com a 

igualdade, a inclusão e com a participação democrática dos negros na sociedade 

brasileira. Nem mesmo os apelos do Dep. Carlos Alberto Caó e os debates na 

Assembléia Constituinte proporcionaram um melhor tratamento e entendimento para 

a questão do racismo e das desigualdades entre brancos e negros que persistem no 

Brasil. 

Ainda hoje muito pouco se alterou na estrutura social brasileira. Os negros 

continuam majoritariamente vivendo na miséria e desempenhando funções 

diferenciadas e subalternas se comparado com a realidade social dos brancos. Além 

disso, permanecem longe de ocuparem as salas de aula e os centros de pesquisa 

das universidades públicas que sempre foram locais reservados aos brancos e às 

elites do país. “Para os negros, ingressar na universidade é confrontar-se com 

barreiras muito poderosas.” (QUEIROZ, 2004, p.147). 

 

Os poucos contatos entre os brancos de classe média e negros se dá 
quando estes últimos estão numa posição de subalternidade, 
desempenhando os papéis de empregadas domésticas, porteiros, 
flanelinhas, etc. Este tipo de contato efetuado por atores que ocupam 
posições distintas, do ponto de vista econômico, continua a reproduzir as 
relações entre casa-grande e senzala e, conseqüentemente, mantém 
inalterados os preconceitos em relação aos negros brasileiros. 
(BERNARDINO, 2004, p.23-24). 

 

Mas, como ainda se verá, a Constituição da República de 1988, ao instituir o 

Estado Democrático de Direito, possibilita uma nova conformação do princípio da 

igualdade, de forma a romper com as barreiras das desigualdades advindas do 

racismo, do preconceito e da discriminação racial.  

A mudança de paradigma proposta pela Constituição supera as tradições dos 

modelos de Estado Liberal e Social de Direito, os quais nunca foram realidades 

plenas no Brasil, e permite que a democracia procedimental crie condições de 

participação de todos na sociedade de modo a garantir o exercício da cidadania. 

 

 

 

 



153 
 

6.3 A realidade do negro na sociedade brasileira: desigualdades, discriminação 
e injustiças sociais 
 

 

Apesar de ser uma das maiores economias do mundo e de possuir uma 

Constituição marcadamente democrática, o Brasil, país com a segunda maior 

população negra do mundo, ainda apresenta grandes disparidades sociais entre 

brancos e negros. 

A discriminação racial, o racismo, a fome, a pobreza e tantas outras mazelas 

ainda persistem na sociedade brasileira e, lamentavelmente, colocam o país como 

um dos mais injustos e desiguais do mundo. 

Ao contrário dos Estados Unidos, que de forma surpreendente procurou 

resolver a questão racial e de promover a igualdade, o Estado Brasileiro e a 

sociedade civil não buscaram combater, de forma eficaz, a discriminação e o 

racismo existentes nas mais diversas formas.139 

As conseqüências sociais históricas das desigualdades entre brancos e 

negros no Brasil podem ser percebidas em diversos estudos realizados, como no 

Relatório de Desenvolvimento Humano – Brasil 2005 realizado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)140. Nesse estudo, foram 

apresentadas conclusões importantes sobre o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal141 (IDH-M) referente aos anos de 1980, 1991 e 2000 na análise das 

desigualdades entre brancos e negros no Brasil. 

 
                                                 
139 “A Constituição – e tudo o que representa o constitucionalismo contemporâneo – ainda não atingiu 
o devido lugar de destaque (portanto, cimeiro) no campo jurídico brasileiro.” (STRECK, 2002, p.31). 
140 A íntegra do Relatório de Desenvolvimento Humano – Brasil 2005 pode ser conferida em 
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2005/rdh2005b.zip 
141 “A partir de uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil 
(PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Fundação João Pinheiro e o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi elaborado em 1998 o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) – uma adaptação do IDH calculado para países –, que permite captar a 
situação de desenvolvimento humano de estados e municípios. Em vez do PIB per capita, usado no 
IDH, leva-se em conta a renda familiar per capita; e, em vez da taxa bruta de matrícula, utiliza-se a 
taxa bruta de freqüência à escola, nos três níveis de ensino. 
O objetivo dessas mudanças é poder empregar o índice nas análises sobre os municípios. O PIB, por 
exemplo, mede o valor da riqueza gerada, enquanto a renda é a medida da riqueza apropriada pela 
população – e os dois fatos não ocorrem obrigatoriamente dentro do território limitado do município, 
uma vez que a riqueza gerada por uma unidade produtiva em determinada cidade não é 
necessariamente ali apropriada. Do mesmo modo, o volume de matrícula registrado pelas escolas de 
uma comunidade não necessariamente reflete o nível de escolaridade da população dessa 
comunidade, na medida em que suas escolas podem estar atendendo residentes de outras 
comunidades; a taxa de freqüência à escola, portanto, indica melhor o potencial de escolarização de 
um município.” (RELATÓRIO, 2005, p.57). 
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Ao longo das duas últimas décadas do século 20, a renda per capita dos 
negros representou apenas 40% da dos brancos. Os brancos em 1980 
ainda teriam uma renda per capita 110% maior que a dos negros de 2000. 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), uma adaptação 
do IDH para Estados e municípios brasileiros, da população branca em 
2000 era melhor que o da Croácia, e o da população negra, pior que o do 
Paraguai. (RELATÓRIO, 2005, p.15). 

 

TABELA 2 
Valor e relação percentual entre os indicadores do IDH-M da população, por 

cor/raça autodeclarada – Brasil, 1980, 1991 e 2000 
 

Indicador                                     1980 1991 2000
 Negra Branca N/B* 

(%) 
Negra Branca N/B* 

(%) 
Negra Branca N/B* 

(%) 
Esperança 
de vida 

56,98 60,91 93,55 61,79 66,07 93,52 66,15 71,53 92,48

Renda per 
capita 

132,52 341,71 38,78 128,88 316,41 40,73 162,75 406,53 40,03

Taxa de 
alfabetização 

62,12 83,85 74,09 70,82 87,65 80,79 80,32 91,22 88,06

Taxa bruta 
de 
freqüência 

45,31 57,49 78,82 58,25 69,60 83,69 78,97 84,88 93,04

Fontes: PNUD/IBGE/Ipea. *Indicador dos negros dividido pelo indicador dos brancos. (RELATÓRIO, 
2005, p.60). 

 

Pela análise do período de 1980 a 2000, constante na tabela, pode se 

comprovar que houve um crescimento percentual em quase todos os indicadores 

sociais dos negros se comparado com os dados referentes aos brancos. A única 

exceção foi para a esperança de vida dos negros que cresceu 16,09% e a dos 

brancos 17,43%. 

De 1980 a 2000, a renda per capita dos negros cresceu 22,81%, enquanto a 

dos brancos somente 18,97%. No mesmo período a taxa de alfabetização dos 

negros aumentou 29,3% e a dos brancos 8,79%. E, nesse aspecto, o crescimento 

da taxa bruta de freqüência escolar dos negros em 74,29% e dos brancos de 

47,64% refletiu muito bem o aumento progressivo verificado na melhoria da 

alfabetização dos negros. Mas, 

 

mesmo as substanciais melhoras no bem-estar de ambos os grupos raciais 
foram insuficientes para reduzir de maneira expressiva as diferenças entre 
eles. Apesar de, ao longo das duas últimas décadas, os indicadores sociais 
dos negros terem melhorado em uma proporção maior que os dos brancos, 
a taxa de analfabetismo entre eles, em 2000, ainda era 52% superior à dos 
brancos de 1991. Da mesma forma, os negros apresentavam em 2000 
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esperança de vida semelhante à dos brancos de 1991. (RELATÓRIO, 2005, 
p.59). 

 

É de se salientar que o Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento142 (PNUD)143, divulgado em 

novembro de 2007, colocou o Brasil144 no grupo de países com desenvolvimento 

humano elevado, na 70ª posição de um ranking de 177 países, com um IDH de 

0,800. Nesse quadro, o Brasil aparece atrás de outros países do continente 

americano com situação econômica inferior como Argentina, Chile, Uruguai, Costa 

Rica, Bahamas, Cuba e México. 

Trata-se é claro de uma grande vitória para o país, mas não pode ser motivo 

para muita comemoração, haja vista que muito ainda deve ser feito, principalmente 

para contornar as grandes desigualdades sociais e raciais, as quais são uma das 

tristes marcas nacionais. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

1999 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os negros correspondem 

a 51,1% da taxa de analfabetismo no Brasil entre a população adulta e a 64% da 

parcela de 53 milhões que vivem abaixo da linha de pobreza. 

Os negros também compõem, aproximadamente, 69% dos 22 milhões de 

indigentes, 70% dos 10% mais pobres da população e 63,63% da população pobre 

do país, enquanto os brancos não alcançam nem 31% da população indigente e 

nem 40% dos pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
142 Os dados do relatório não possuem informações atualizadas que possibilitem uma leitura completa 
das desigualdades entre brancos e negros. Trata-se apenas de uma visão geral sobre o IDH, até 
mesmo porque o foco principal deste relatório diz respeito às alterações climáticas no planeta Terra. 
143 O Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 pode ser conferido, na íntegra, em 
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf  
144 Os dados utilizados do Brasil se referem ao ano de 2005. 
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Gráfico 1 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999. 
A população negra é composta por pardos e pretos. 
(HENRIQUES, 2001, p.18). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,691 e de 0,805, 

respectivamente para negros e brancos, reforça ainda mais a situação inferior e 

desigual dos negros na sociedade brasileira. 

Pelo gráfico 2, que se refere à apropriação da renda, percebe-se que há mais 

desigualdades no Brasil, pois cada vez em que se aumentam os décimos de renda 

da população a participação dos negros diminui significativamente, ao contrário dos 

brancos que sempre estão numa posição superior. Por simples análise, constata-se 

uma realidade que é marcante e persistente no Brasil, a má distribuição de renda e a 

sua concentração, cada vez maior, junto às elites brancas do país. 

 

Há, portanto, no Brasil, seja na mentalidade popular, seja no pensamento 
erudito, seja na demografia ou na sociologia, na economia ou na 
antropologia, seja entre governantes e governados, um consenso de que os 
pobres são pretos e que os ricos são brancos. (GUIMARÃES, 2002, p.64).  
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Gráfico 2 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999. 

      (HENRIQUES, 2001, p.18). 

 

No Brasil, o acesso dos negros à educação também é uma triste realidade. 

Historicamente as desigualdades de acesso, permanência e sucesso têm sido uma 

constante e a causa disso está ligada, principalmente, à discriminação racial, ao 

racismo e seus efeitos perversos e persistentes. 

 

Se há pessoas que são prejudicadas em suas chances sociais pelo racismo, 
há necessariamente aqueles que dele se beneficiam. Num país que 
discrimina negros, os brancos, mesmo que não sejam agentes diretos do 
racismo, são os beneficiários materiais das desigualdades produzidas pelas 
adscrições raciais. (COSTA, 2006, p.218). 

 

Telles (2003) apresenta dados interessantes sobre um estudo envolvendo os 

filhos de cor diferente e chega a conclusões surpreendentes a respeito das 

desigualdades entre brancos e negros numa mesma família. Utilizando-se das 

informações do Censo de 1991, o autor mostra que as disparidades são reais entre 

irmãos brancos e negros. As diferenças de tratamento causam graves 

conseqüências como a baixa estima e uma visão pessimista de mundo.  

 

As vantagens para os irmãos brancos existem entre as idades de nove a 16 
anos, embora as diferenças sejam particularmente grandes entre 9 e 11 
anos e menores a partir desse ponto, quando menos que 30% dessas 
crianças permanecem na série apropriada para sua idade. (TELLES, 2003, 
p.234). 
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A evasão escolar é outro problema preocupante que distingue ainda mais os 

irmãos brancos e negros. “A evasão escolar é maior para os pardos e pretos entre 

as idades de nove e dez anos, enquanto que para os brancos o pico das evasões se 

dá entre as idades de dez e 11 anos.” (TELLES, 2003, p.234). 

A educação superior ainda é um sonho muito distante para a maioria dos 

jovens negros no Brasil entre 18 e 25 anos, pois 98% deles não têm acesso a uma 

universidade. No gráfico 3 e na tabela 3 e 4, pode-se perceber que a desigualdade 

educacional é uma constante e que se reflete na média de anos de estudo entre 

brancos e negros. 

Não se pode negar que ao longo dos anos a média de anos de estudo 

cresceu significativamente no Brasil, mas este crescimento não foi democrático e 

igual. Desde o ano de 1929 a diferença em torno de 2 anos de estudo entre brancos 

e negros tem se mantido estável e 

 

embora intensa, não é esse o componente mais incômodo na discriminação 
observada. Em termos do projeto de sociedade que o país está construindo, 
o mais inquietante é a evolução histórica e a tendência de longo prazo 
dessa discriminação. (HENRIQUES, 2001, p.27). 

 

É de se observar que 

 

um jovem branco de 25 anos tem, em média, mais 2,3 anos de estudo que 
um jovem negro da mesma idade, e essa intensidade da discriminação 
racial é a mesma vivida pelos pais desses jovens – a mesma observada 
entre seus avós. (HENRIQUES, 2001, p.27). 

 

Pela tabela 3, vê-se que quanto mais se aumentam os anos de estudos entre 

brancos e negros a desigualdade também cresce. Na faixa de 0 anos de estudo os 

negros e pardos dominam quase que de forma absoluta. E o inverso ocorre quando 

se comparam os valores nas faixas mais significativas, 11 a 14 ou 15 ou mais anos 

de estudo, com os brancos incrivelmente superiores aos negros. 
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Gráfico 3 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999. 

      (HENRIQUES, 2001, p.27). 
 

Tudo isso proporciona grandes dificuldades no acesso aos direitos e às 

promessas do Estado Democrático de Direito. A educação é um direito fundamental 

para se buscar a realização da igualdade e, além disso, é um elemento para se 

superar a discriminação racial, de forma a impedir que os efeitos discriminatórios 

possam prejudicar o desenvolvimento e a participação democrática de minorias que 

sempre estiveram à margem de um ensino superior de qualidade. 

A educação deve funcionar como um fator de construção de uma nova 

realidade no Brasil. Mas, como se pode visualizar pelos dados aqui apresentados, 

ela tem funcionado como meio de se produzir injustiças, pois somente uma parcela 

da população pode usufruir plenamente deste direito. 

Conforme a lição de Gomes (2003), a educação no Brasil tem sido um 

instrumento de exclusão social e de manutenção de privilégios às elites do país, o 

que se dá por meio do poder financeiro e econômico do Estado quando este financia 

a educação das elites utilizando-se da renúncia fiscal e do tratamento privilegiado às 

escolas particulares. Com essa prática, as minorias do país são jogadas à margem 

de um sistema educacional de qualidade. 
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Esse mesmo Estado que se diz impossibilitado de fornecer a todos esse 
bem indispensável, institucionaliza mecanismos sutis através dos quais 
proporciona às classes privilegiadas aquilo que alega não poder oferecer à 
generalidade dos cidadãos. (GOMES, 2003, p.34). 

 

Segundo Gomes (2003), a exclusão ainda se completa com o perverso 

sistema de seleção de estudantes, o vestibular, que só serve para privilegiar e 

manter as elites no domínio das escolas e universidades públicas de qualidade. 

 

O vestibular, este mecanismo intrinsecamente inútil sob a ótica do 
aprendizado, não tem outro objetivo que não o de excluir. Mais 
precisamente, o de excluir os socialmente fragilizados, de sorte a permitir 
que os recursos públicos destinados à educação (canalizados tanto para as 
instituições públicas quanto para as de caráter comercial, como já vimos) 
sejam gastos não em prol de todos, mas para benefício de poucos. 
(GOMES, 2003, p.35). 

 

A taxa de analfabetismo é outro grave problema nacional, como se percebe 

nos dados contidos na tabela 4. As dificuldades de acesso à educação e as 

diferenças de tratamento entre brancos e negros acarretam disparidades que se 

refletem no aumento dos problemas sociais brasileiros, como as baixas 

oportunidades de trabalho, o aumento da violência e da miséria nas cidades e no 

meio rural.  

Mesmo com a redução dos índices de analfabetismo, a diferença entre 

brancos e negros ainda é bastante acentuada, uma vez que o percentual dos negros 

é mais do que o dobro dos brancos. 

 

TABELA 3 
DISTRIBUIÇÃO DE ANOS DE ESCOLARIDADE COMPLETADOS POR 

RAÇA E SEXO, 25-64 ANOS, BRASIL 1999 
 

Anos de 
escolaridade 

Brancos Pardos Negros 
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

0 8,4 8,8 22,2 21,6 20,6 22,0 
1-3 12,6 12,9 20,3 19,4 19,5 19,4 
4-7 31,5 30,7 30,3 30,1 32,3 31,0 
8-10 15,0 14,0 12,1 11,5 13,3 12,3 
11-14 21,1 22,8 12,7 14,6 11,7 12,5 
15+ 11,4 10,8 2,4 2,8 2,6 2,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, 1999. (TELLES, 2003, p.198). 
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TABELA 4 
TAXA DE ANALFABETISMO E MÉDIA DE ANOS DE ESTUDO 

SEGUNDO COR OU RAÇA, 1995-2001. 
 

Cor 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 
Taxa de analfabetismo 

Brancos 11% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 
Negros 26% 25% 23% 22% 22% 21% 20% 18% 
Total 17% 16% 16% 15% 15% 14% 13% 12% 
Anos médios de estudo 

Brancos 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,6 6,6 6,9 
Negros 3,6 3,7 3,9 4,1 4,1 4,3 4,4 4,7 
Total 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 6,0 
Fonte: IBGE. PNAD, 1995-2001. (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p.32). 
Elaboração Disoc/Ipea a partir dos microdados. 
Taxa de analfabetismo: pessoas de 15 anos ou mais de idade. 

 

A Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) de setembro de 2006, realizada em seis regiões metropolitanas (Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo), só veio 

confirmar os dados da PNAD de 1999 do IPEA, além de também demonstrar que 

muito pouco foi alterado na estrutura social brasileira.145 

 

Em setembro de 2006, a população declaradamente preta ou parda 
representava 42,8% das 39,8 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de 
idade nas seis regiões metropolitanas investigadas pela Pesquisa Mensal 
de Emprego (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e 
Porto Alegre). A PME segue o sistema de classificação de cor ou raça 
adotado pelas pesquisas domiciliares do IBGE, no qual o informante 
escolhe uma entre cinco opções: branca, preta, parda, amarela ou indígena. 
(FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2006a). 

 

No que se refere à taxa de desocupação da população, vê-se que em todas 

as regiões metropolitanas pesquisadas os pretos e pardos sempre superam os 

brancos. Assim, os índices para os dois grupos, brancos de um lado e os pretos e 

pardos de outro são, respectivamente, de 11,1% e 15,2% em Recife; 8,4% e 14,7% 

em Salvador; 7,0% e 8,4% em Belo Horizonte; 6,2% e 9,1% no Rio de Janeiro; 

10,0% e 13,3% em São Paulo e 7,6% e 9,7% em Porto Alegre. O que assusta 

nestes números é Salvador, capital com a maior população negra e com as maiores 

disparidades sociais. 

                                                 
145 É importante destacar que, muito embora seja mensal, a pesquisa do IBGE de setembro de 2006 
é a mais recente com a adoção de um recorte racial. 
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Para os dados referentes à escolaridade foi constatado, numa média geral 

das seis regiões metropolitanas, que os brancos possuem em média 8,7 anos de 

estudo enquanto os pretos e pardos apenas 7,1 anos. Já numa comparação entre 

cada região metropolitana, percebe-se que, em todas, os pretos/pardos estão com 

índices inferiores aos brancos e numa diferença relativamente constante para a 

média de anos de estudo, conforme demonstrado pela tabela 5 e também pela 

tabela 6, o que só vem confirmar as pesquisas do IPEA de 1999 sobre as 

desigualdades na educação entre brancos e negros. Outro dado alarmante, 

divulgado pela pesquisa do IBGE, é que 25,5% dos brancos com mais de 18 anos e 

apenas 8,2% dos negros cursaram ou estão cursando uma faculdade. 

 

TABELA 5 
Escolaridade média, segundo a cor ou raça por região metropolitana 

setembro de 2006 
 

 Total Recife Salvador Belo 
Horizonte

Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Porto 
Alegre 

Total 8,0 7,5 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0 
Preta/Parda 7,1 6,9 7,7 7,0 7,0 7,0 6,8 
Branca 8,7 8,6 10,1 9,0 9,0 8,6 8,2 
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 
Emprego. (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006b, p.11). 

 

TABELA 6 
Escolaridade média da população em idade ativa, segundo a cor ou raça 

Total das seis regiões metropolitanas – mês de setembro 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 7,6 7,7 7,9 8.0 8,0 
Preta/Parda 6,7 6,7 6,8 7,0 7,1 
Branca 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 
Emprego. (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006b, p.12). 

 

Na mesma pesquisa foi verificado que em relação à distribuição da população 

em idade ativa por faixas de escolaridade segundo a cor ou raça, no total das seis 

regiões metropolitanas pesquisadas, os pretos e pardos, mais uma vez, ficaram 

muito atrás dos brancos. Quando se analisa o grupo de pessoas com 11 anos ou 

mais de estudo vê-se que os pretos e pardos participam com apenas 28,5%, ao 

contrário dos brancos com 45,9%. 
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A pesquisa ainda pôde constatar outra dura realidade no Brasil, conseqüência 

direta do processo de escravidão e da exclusão exercida ao longo dos séculos pela 

sociedade, o predomínio de pretos e pardos nas profissões de mais baixa 

qualificação profissional, como na construção civil e em serviços domésticos, com 

55,4% e 57,8%, respectivamente, e o predomínio branco em serviços mais 

qualificados como aqueles prestados a empresas e intermediação financeira e 

atividades imobiliárias com 64,4% e em educação, saúde, serviços sociais, 

administração pública, defesa e seguridade social com 63,9%. 

As diferenças entre brancos e pretos/pardos persistem na categoria de 

rendimento médio real habitualmente recebido no trabalho principal, conforme se 

pode perceber na tabela 7 que contém informações das seis regiões metropolitanas 

pesquisadas. 

 

TABELA 7 
Rendimento médio real habitualmente recebido no trabalho principal 

segundo a cor ou raça por região metropolitana – setembro de 2006 
 

 Total Recife Salvador BH Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Porto 
Alegre 

Preta/Parda 
(1) 

660,45 540,47 644,91 692,70 653,31 694,00 649,40 

Branca (2) 1292,19 1046,93 1749,90 1249,95 1293,37 1361,30 1062,95
Razão 
(1)/(2)*100 

51,1 51,6 36,9 55,4 50,5 51,0 61,1 

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 
Emprego. (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006b, p.17). 

 

Em novembro de 2007, outros dados alarmantes referentes a pesquisas do 

Dieese e da Fundação Seade foram divulgados pela imprensa146, comprovando 

mais uma vez as desigualdades entre brancos e negros no Brasil. A pesquisa do 

Dieese comprovou que a renda média dos negros é 52,9% menor do que a dos 

brancos, mas que tal diferença pode ser reduzida com uma maior escolaridade dos 

negros. 

Por sua vez, a pesquisa realizada pela Fundação Seade na Grande São 

Paulo entre outubro de 2006 e setembro de 2007 demonstrou que o desemprego é 

muito maior entre os negros do que se comparado aos brancos. O índice para os 

                                                 
146 Para mais informações sobre a pesquisa do Dieese e da Fundação Seade visite a Folha Online e 
os comentários expressos em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u346752.shtml e em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u345435.shtml 
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primeiros é de 18,1% e para os últimos de 13,2%. Para se ter uma idéia mais ampla 

do mercado de trabalho, a pesquisa também concluiu que 65,1% de todos os 

empregados são brancos ao passo que os negros são somente 34,9% da mão-de-

obra. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o racismo e a discriminação racial são 

dados presentes da realidade nacional e causam graves disparidades como se pode 

perceber pelos dados estatísticos aqui apresentados. Tudo isso só dificulta a 

realização efetiva de um Estado Democrático de Direito pautado pelos princípios da 

igualdade e da democracia participativa. 

 

 

6.4 Casa-Grande & Senzala: a afirmação do mito da democracia racial como 
elemento formador e estruturante da nação brasileira 
 

 

Outro fator de grande importância a se mencionar nesta construção da 

realidade brasileira é o mito da democracia racial que foi e ainda é fundamental para 

se manter os negros longe de qualquer garantia ou da realização da cidadania plena 

e participativa. O “mito da democracia racial, [...] não somente firmou raízes na 

nossa cultura, mas foi articulado para construção da nação.” (BERNARDINO, 2004, 

p.16). 

“Assim como o mito fundador americano consubstancia-se na reedição do 

mito bíblico do povo escolhido, nosso mito fundador, cremos, assenta-se na 

democracia racial.” (SOUZA, 1997, p.30). 

Como se sabe, o Brasil foi o último país das Américas a por fim ao sistema 

escravista e, ironicamente, foi o primeiro a se declarar como uma democracia racial. 

Tal fato possibilitou que ao longo da história brasileira os negros fossem mantidos na 

mesma situação de pobreza e de exclusão como antes da abolição. 

“O Brasil criou o melhor dos mundos. Ao mesmo tempo que mantém a 

estrutura de privilégio branco e subordinação da população de cor, evita que a raça 

se constitua em princípio de identidade coletiva e ação política.” (HASENBALG; 

SILVA, 1988, p.116). 
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O mito da democracia racial é um elemento de manutenção das 

desigualdades raciais no Brasil e da garantia de privilégios aos brancos147. Ele 

obscurece as enormes disparidades entre ser branco e ser negro naturalizando as 

diferenças sociais e negando o racismo no país, além de impedir a contestação ao 

status quo de desigualdade e de perseguição e a realização de políticas públicas e 

privadas de combate ao racismo e de todas as formas de desigualação injustas no 

país.148 

A difusão do mito contribuiu decisivamente para a proliferação de inverdades 

a respeito da situação dos negros no Brasil, pois 

 

generalizou um estado de espírito farisaico, que permitia atribuir à 
incapacidade ou à irresponsabilidade do “negro” os dramas humanos da 
“população de cor” da cidade, com o que eles atestavam como índices 
insofismáveis de desigualdade econômica, social e política na ordenação 
das relações raciais. Segundo, isentou o “branco” de qualquer obrigação, 
responsabilidade ou solidariedade morais, de alcance social e de natureza 
coletiva, perante os efeitos sociopáticos da espoliação abolicionista e da 
deterioração progressiva da situação sócio-econômica do negro e do 
mulato. (FERNANDES, 1965, p.198-199) 

 

Por outro lado, o mito também oculta a realidade social e racial do país, 

difundindo no imaginário coletivo nacional algumas falsas idéias, ainda presentes até 

hoje, como 

 

1.º) a idéia de que “o negro não tem problemas no Brasil”; 2.º) a idéia de 
que, pela própria índole do Povo brasileiro, “não existem distinções raciais 
entre nós”; 3.º) a idéia de que as oportunidades de acumulação de riqueza, 
de prestígio social e de poder foram indistinta e igualmente acessíveis a 
todos, durante a expansão urbana e industrial da cidade de São Paulo; 4.º) 
a idéia de que o “preto está satisfeito” com sua condição social e estilo de 
vida em São Paulo; 5.º) a idéia de que não existe, nunca existiu, nem 
existirá outro problema de justiça social com referência ao “negro”, 
excetuando-se o que foi resolvido pela revogação do estatuto servil e pela 
universalização da cidadania – o que pressupõe o corolário segundo o qual 
a miséria, a prostituição, a vagabundagem, a desorganização da família 
etc., imperantes na “população de cor”, seriam efeitos residuais, mas 
transitórios, a serem tratados pelos meios tradicionais e superados por 
mudanças qualitativas espontâneas. (FERNANDES, 1965, p.199) 

 

                                                 
147 “O mito da ‘democracia racial’ assumiu importância específica como componente dinâmico das 
forças de inércia social, que atuavam no sentido de garantir a perpetuidade de esquemas de 
ordenação das relações sociais herdadas do passado.” (FERNANDES, 1965, p.205). 
148 “A imagem de harmonia racial e o mito de uma democracia racial desempenham uma função 
igualmente importante no encobrimento do potencial de conflito de classes e de polarização objetiva 
de classes.” (HASENBALG, 2005, p.254). 
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E nesse aspecto, a obra de Freyre (2002), Casa-Grande & Senzala, trouxe 

uma significativa contribuição para a configuração das relações raciais e sociais no 

Brasil. 

 

Considerações sobre a mistura racial na América Latina tendem a ser 
versões romantizadas que, com freqüência, se tornam amplamente aceitas 
como visões de nacionalidade e cidadania chanceladas pelo Estado. As 
elites da América Latina vêm há tempos prescrevendo suas formas de 
mestizaje como receitas para um sistema positivo de relações humanas, 
livre das divisões raciais encontradas na sociedade norte-americana. 
(TELLES, 2003, p.17). 

 

A visão romântica e cordial da gênese do Brasil através da miscigenação das 

raças branca, negra e indígena, foi muito bem retratada por Freyre (2002), o que 

para Araújo (1994, p,28) é um “mecanismo capaz de garantir a redenção do Brasil, a 

extinção da sua questão racial e o seu conseqüente ingresso na trilha do progresso”, 

tal como desejado nos anos de 1930 com a Revolução liderada por Getúlio Vargas, 

um momento de edificação de um novo Brasil149. 

 

O Brasil é um país miscigenado, sendo, portanto, irrelevante distinguir quem 
é branco e quem é negro. Não só se constata que o país é miscigenado, 
mas se avalia positivamente este traço da nacionalidade, uma vez que a 
miscigenação equivale à assimilação, portanto, vige no imaginário social – 
partilhado ainda por um número significativo de brasileiros – a idéia de que 
efetuamos uma integração única entre as raças. (BERNARDINO, 2004, 
p.16). 

 

Feitas estas primeiras ponderações, passa-se então à análise de alguns 

aspectos da obra de Freyre (2002). 

Nas primeiras páginas de seu trabalho, Freyre (2002) destaca algumas 

características do Brasil Colônia e da própria colonização brasileira que nortearão o 

leitor durante toda a obra, tais como: a presença da iniciativa privada no 

desenvolvimento do processo colonial, a economia agrária, o modo de produção 

escravista, a sociedade patriarcal, além da presença de negros e índios na 

composição da população local. 

A marca da predisposição à miscigenação do colonizador português é outro 

aspecto vivamente presente. Para ele, o modo como ocorreu a colonização do Brasil 

foi distinto dos demais países da América, pois aqui houve um contato muito íntimo 
                                                 
149 “A obra ‘Casa Grande e Senzala’ foi fundamental para a manutenção do pacto de 1930, já que o 
‘discurso científico’ de Freyre transfigura-se em ‘discurso político’ que irá orientar a ‘nova ordem’ em 
formação.” (SILVÉRIO, 2004, p.51). 
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entre o conquistador e os povos dominados, índios e escravos de origem africana. 

Essa posição é a responsável por ter 

 

criado uma imagem quase idílica da nossa sociedade colonial, ocultando a 
exploração, os conflitos e a discriminação que a escravidão 
necessariamente implica atrás de uma fantasiosa “democracia racial”, na 
qual senhores e escravos se confraternizariam embalados por um clima de 
extrema intimidade e mútua cooperação. (ARAÚJO, 1994, p.30). 

 

A particularidade da forma como Portugal exerceu o seu imperialismo no 

continente americano está ligada às próprias origens miscigenadas do povo 

português. “A singular predisposição do português para a colonização híbrida e 

escravocrata dos trópicos, explica-a em parte o seu passado étnico, ou antes, 

cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África” (FREYRE, 2002, p.154), ou 

seja, a diversidade na composição do povo levou à facilidade de adaptação e à 

mobilidade e miscibilidade que resultaram numa eficiente ocupação de um vasto 

território que carecia de gente. 

 

A escassez de capital-homem, supriram-na os portugueses com extremos 
de mobilidade e miscibilidade: dominando espaços enormes e onde quer 
que pousassem, na África ou na América, emprenhando mulheres e 
fazendo filhos, numa atividade genésica que tanto tinha de violentamente 
instintiva da parte do indivíduo quanto de política, de calculada, de 
estimulada por evidentes razões econômicas e políticas da parte do Estado. 
(FREYRE, 2002, p.155). 

 

Para Freyre (2002) a vitoriosa colonização do Brasil só teve sucesso com o 

traço da miscigenação entre brancos, índios150 e negros, que muito foi influenciada 

pelos particulares, os quais foram os responsáveis diretos por boa parte dos 

empreendimentos coloniais151. E nesse aspecto, procurando explicar a mistura das 

raças, Freyre (2002) retoma a lenda portuguesa da moura encantada para valorizar 

                                                 
150 “Não nos esqueçamos, entretanto, de atentar no que foi para o indígena, e do ponto vista de sua 
cultura, o contato com o europeu. Contato dissolvente. Entre as populações nativas da América, 
dominadas pelo colono ou pelo missionário, a degradação moral foi completa.” (FREYRE, 2002, 
p.245). 
151 “Tudo deixou-se, porém, à iniciativa particular. Os gastos de instalação. Os encargos de defesa 
militar da colônia. Mas também os privilégios de mando e de jurisdição sobre terras enormes. Da 
extensão delas fez-se um chamariz, despertando-se nos homens de pouco capital, mas de coragem, 
o instinto de posse; e acrescentando-se ao domínio sobre terras tão vastas, direitos de senhores 
feudais sobre a gente que fosse aí mourejar. A atitude da Coroa vê-se claramente qual foi: povoar 
sem ônus os ermos da América.” (FREYRE, 2002, p.363). 
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o tipo físico152 mestiço. A mulher morena é glorificada e todos os seus traços físicos 

são apresentados como objeto de puro desejo. 

Além da exaltação do povo português com sua origem híbrida e de seu 

modelo de colonização, o clima dos trópicos também favoreceu a ocupação do solo 

americano. “Seu deslocamento para as regiões quentes da América não traria as 

graves perturbações da adaptação nem as profundas dificuldades de aclimatação 

experimentadas pelos colonizadores vindos de países de clima frio.” (FREYRE, 

2002, p.159). Segundo Freyre (2002), os portugueses conseguiram um sucesso que 

nenhum dos outros povos europeus conseguiu. 

 

O português [...] não só conseguiu vencer as condições de clima e de solo 
desfavoráveis ao estabelecimento de europeus nos trópicos, como suprir a 
extrema penúria de gente branca para a tarefa colonizadora unindo-se com 
a mulher de cor. Pelo intercurso com mulher índia ou negra multiplicou-se o 
colonizador em vigorosa e dúctil população mestiça, ainda mais adaptável 
do que ele puro ao clima tropical. (FREYRE, 2002, p.161). 

 

Diferentemente e muito mais fácil foi o que ocorreu na colonização dos 

ingleses na América do Norte. Lá, segundo Freyre (2002), os colonos encontraram 

todas as condições favoráveis a um processo de povoamento, num clima similar ao 

encontrado na Europa. 

Mas o que ainda distingue a colonização brasileira daquilo que ocorreu nos 

Estados Unidos é a falta de preocupação dos portugueses para a mistura das raças. 

Aqui o bandeirante, filho da mistura do português com os povos dominados, é 

valorizado por ser um dos grandes responsáveis pela expansão e desbravamento do 

território, era o povo brasileiro se autocolonizando. Desse modo, o mulato e a 

miscigenação são elementos de paz social e da integração pacífica de todas as 

raças no país. 

A democracia racial se expressa nessa forma particular e única de construção 

da nação brasileira, por meio da valorização da miscigenação e da convivência 

pacífica entre brancos, índios e negros. No entanto, democracia racial é um conceito 

que não foi criado por Freyre, segundo afirma Telles (2003) e Guimarães (2005), 

mas é a partir de sua obra e do modo como foi desenvolvida que se pode 

depreender a expressão que muita influência ainda exerce no imaginário brasileiro 

                                                 
152 “A mulher morena tem sido preferida dos portugueses para o amor, pelo menos para o amor 
físico.” (FREYRE, 2002, p.158). 
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quando se discute qualquer política de inclusão dos negros, tais como as ações 

afirmativas. 

Freyre (2002) afirma, categoricamente, que o que aconteceu no Brasil foi uma 

mistura de culturas e de povos, com um claro predomínio do modo de vida dos 

europeus. Ele descreve isso num tom preconceituoso e racista com uma clara 

exaltação à cultura européia em relação aos povos negro e indígena. 

 

Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que 
se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro de 
um ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de 
aproveitamento dos valores e experiências dos povos atrasados pelo 
adiantado; no máximo de contemporização da cultura adventícia com a 
nativa, da do conquistador com a do conquistado. (FREYRE, 2002, p.230). 

 

A doçura e a cordialidade entre as raças branca e negra são outras 

características apresentadas por Freyre (2002) no modo como aconteceu o processo 

colonial, o que só dissimulou o preconceito e o racismo no país. Ele demonstra que 

isso ocorreu no Brasil por causa da forte influência árabe na formação do povo 

português e de seus costumes. 

 

Através desse elemento moçárabe é que tantos traços de cultura moura e 
mourisca se transmitiram ao Brasil. Traços de cultura moral e material. 
Debané destaca um: a doçura no tratamento dos escravos que, na verdade, 
foram entre os brasileiros, tanto quanto entre os mouros, mais gente de 
casa do que besta de trabalho. (FREYRE, 2002, p.342). 

 

Para Freyre (2002), a miscigenação é um traço constitutivo e formador da 

nacionalidade brasileira. O Brasil nada mais é do que um caldeirão étnico, uma 

incrível mistura de raças. Assim, “o mestiço é alçado à condição de símbolo nacional 

representando tanto a ‘harmonia racial’ quanto a possibilidade de 

embranquecimento paulatino da nação” (SILVÉRIO, 2004, p.41), diferentemente de 

antes dos anos de 1930 quando o mestiço era visto como um grave problema para o 

Brasil, tal como já mencionado. 

E não há como escapar da condição de mestiço no Brasil. “Todo brasileiro, 

mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo [...] a 

sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro.” (FREYRE, 2002, p.396). 

Ser de origem híbrida transformou-se em motivo de orgulho nacional, um elemento 

capaz de formar uma nova identidade coletiva para o país, o que ia bem a calhar 

com os anseios de recusa do passado escravista brasileiro. 
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Freyre (2002) pretendeu com sua obra construir uma nova imagem para o 

negro, esta muito diferente daquela apresentada anteriormente. Aqui o negro não é 

somente objeto de um processo colonial, mas sim ator e agente colonizador na 

formação do povo brasileiro. “O negro na América Portuguesa [é visto como] o maior 

e mais plástico colaborador do branco na obra de colonização agrária.” (FREYRE, 

2002, p.400). 

Realmente, não há como negar a influência dos negros na constituição do 

Brasil, pois a colaboração negra aconteceu em várias áreas da vida brasileira. 

Porém, não se pode concordar com a forma como Freyre (2002) relata tais 

acontecimentos, numa cordialidade que leva a acreditar num Brasil Colônia quase 

sem violência e problemas para com os escravos. 

A amizade entre brancos e negros é fortemente realçada com as contadoras 

de história, a ama negra, a cozinheira e as mucamas na vida das jovens brancas 

filhas dos senhores. 

 

Histórias de casamento, de namoros, ou outras, menos românticas, mas 
igualmente sedutoras, eram as mucamas que contavam às sinhazinhas nos 
doces vagares dos dias de calor, a menina sentada, à mourisca, na esteira 
de pipiri, cosendo ou fazendo renda; ou então deitada na rede, os cabelos 
soltos, a negra catando-lhe piolho, dando-lhe cafuné; ou enxotando-lhe as 
moscas do rosto com um abano. Suprira-se assim para uma aristocracia 
quase analfabeta a falta de leitura. (FREYRE, 2002, p.443). 

 

A cordialidade nas relações sociais também foi expressa quando, segundo os 

relatos de Freyre (2002), os brancos e negros eram educados juntos nas aulas 

ministradas pelos padres nas casas grandes. Da mesma forma era o profundo 

respeito dos negros para com seus senhores. Os negros inclusive choravam nos 

enterros destes últimos, “choravam não só com saudades do senhor velho, como 

pela incerteza do seu próprio destino.” (FREYRE, 2002, p.525). A consideração era 

tanta que sempre “os negros tomavam a bênção ao senhor dizendo: ‘Louvado seja o 

nome de Nosso Senhor Jesus Cristo!’ E o senhor respondia: ‘Para sempre!’ ou 

‘Louvado seja!’.” (FREYRE, 2002, p.521). 

Freyre (2002) parece ver a escravidão como algo de positivo para ambos os 

lados. No sistema brasileiro os negros alcançavam inclusive certa consideração por 

parte de seus proprietários. “Alguns senhores mandavam dizer missa por alma dos 

escravos de estimação; enfeitavam-lhes as sepulturas de flores; choravam com 
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saudade deles como se chora com saudade de um amigo ou de um parente 

querido.” (FREYRE, 2002, p.526).  

A magnitude do apego do branco para com o escravo negro foi algo constante 

em toda a obra de Freyre (2002), o que, lamentavelmente, impede uma real 

constatação da dura realidade dos negros no Brasil Colônia. Nesse sentido, em 

outra passagem de seu texto, ele faz referência à preocupação dos fazendeiros para 

com o batismo dos escravos domésticos que era mais do que uma necessidade. O 

bem-estar dos negros também tinha uma importância fundamental. 

 

Diz-nos Perdigão Malheiro que houve senhoras de tal modo interessadas no 
bem-estar dos escravos que levavam aos próprios seios molequinhos, filhos 
de negras falecidas em conseqüência de parto, alimentando-os do seu leite 
de brancas finas; que nos engenhos e fazendas vários escravos chegaram 
a unir-se pelo casamento “vivendo assim em família, com certas regalias 
que os senhores lhes conferem.” (FREYRE, 2002, p.536). 

 

A influência negra também se fez sentir no paladar e no asseio das 

cozinhas153. “O escravo africano dominou a cozinha colonial, enriquecendo-a de 

uma variedade de sabores novos.” (FREYRE, 2002, p.538). O vatapá, o caruru e o 

azeite-de-dendê são contribuições tipicamente dos negros no Brasil. 

 

Se é certo que no Rio de Janeiro fidalgos reinóis mantiveram por muito 
tempo cozinheiros vindos de Lisboa, nas cozinhas tipicamente brasileiras – 
as dos engenhos e fazendas, as das grandes famílias patriarcais ligadas à 
terra – quem desde o século XVI preparou os guisados e os doces foi o 
escravo ou a escrava africana. (FREYRE, 2002, p.539). 

 

Freyre (2002) também destacou, de maneira até exagerada e muito cordial 

para um sistema escravista, a alegria de espírito do negro que, para ele, era muito 

diferente do modo de ser triste do português. “A risada do negro é que quebrou toda 

essa ‘apagada e vil tristeza’ em que foi abafando a vida nas casas-grandes.” 

(FREYRE, 2002, p.546). Para ele, a alegria inclusive contagiou a forma de trabalho 

do escravo negro, seja nas fazendas ou nas cidades. 

 

Nos engenhos, tanto nas plantações como dentro de casa, nos tanques de 
bater roupa, nas cozinhas, lavando roupa, enxugando prato, fazendo doce, 
pilando café; nas cidades, carregando sacos de açúcar, pianos, sofás de 

                                                 
153 “Não se pode acusar de sujos e propagadores de imundície os negros que, quando libertos, deram 
para barbeiros, dentistas, fabricantes de vassouras de piaçava, importadores de sabão-da-costa; 
alguns para lavar chapéus-do-chile; as negras para doceiras caprichosas na limpeza dos seus 
tabuleiros; ou para lavadeiras igualmente asseadas.” (FREYRE, 2002, p.545). 
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jacarandá de ioiôs brancos – os negros trabalharam sempre cantando: seus 
cantos de trabalho, tanto quanto os de xangô, os de festa, os de ninar 
menino pequeno, encheram de alegria africana a vida brasileira. (FREYRE, 
2002, p.546). 

 

Não obstante Freyre (2002) tenha exaltado algumas contribuições dos 

negros, ele também ajudou a deturpar a condição e a dignidade da mulher negra154, 

como a responsável pela depravação do homem branco, tudo de acordo com a 

ordem social dominante. 

 

Ninguém nega que a negra ou a mulata tenha contribuído para a precoce 
depravação do menino branco da classe senhoril; mas não por si, nem 
como expressão de sua raça ou do seu meio-sangue: como parte de um 
sistema de economia e de família: o patriarcal brasileiro. (FREYRE, 2002, 
p.471). 

 

A precocidade dos meninos brancos era uma necessidade para se afirmarem 

como homem. Ser um donzelão era uma pecha que ninguém queria carregar. “O 

que sempre se apreciou foi o menino que cedo estivesse metido com raparigas.” 

(FREYRE, 2002, p.470). Mas não se pode deixar de lembrar que 

 

da mesma maneira que encontramos em CGS um vigoroso elogio da 
confraternização entre negros e brancos, também é perfeitamente possível 
descobrirmos lá numerosas passagens que tornam explícito o gigantesco 
grau de violência inerente ao sistema escravista. (ARAÚJO, 1994, p.48). 

 

Entretanto, o que Freyre (2002) pretendeu passar com toda a sua obra não foi 

a violência real que aconteceu com o negro no Brasil, mas sim uma visão diferente e 

romântica para uma nova construção da história nacional, sem a violência de um 

sistema escravista, ou seja, uma democracia racial que mascarasse as profundas 

desigualdades existentes entre brancos e negros. 

 

Igualmente singular ao racismo brasileiro foi a construção de mitos como o 
da escravidão benigna e o legado da democracia racial de Gilberto Freyre. 
Essas teorias alimentaram uma historiografia que via no sistema escravista 
do Brasil características que o aproximariam de um modelo paternalista, de 
interações mais próximas entre senhores e escravos. Valorizavam-se o 
papel da população negra escravizada na formação da nação brasileira e 
sua influência na cultura, na produção econômica e na prestação de 
serviços – papel descrito mais detalhadamente pela historiografia atual –, 
mas deixava-se em segundo plano o dilaceramento da identidade étnica 
dos escravos pela Igreja e pelos senhores, o tratamento de negação e 

                                                 
154 “A presença de negras e mulatas pareceu-lhe uma excitação ao pecado, difícil de resistir-se no 
Brasil.” (FREYRE, 2002, p.516). 
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exclusão que os negros receberam do Estado e da sociedade após a 
abolição da escravatura, e as reações da população negra a essa situação, 
por meio de movimentos de resistência como os quilombos e as irmandades 
religiosas dos negros. (RELATÓRIO, 2005, p.14). 

 

O mito da democracia racial criou a falsa idéia de um Brasil democrático e 

livre de discriminações entre brancos e negros. Afirmava-se ainda que, 

 

não conhecemos forte hostilidade entre os grupos raciais no Brasil, sendo 
as relações raciais caracterizadas pela cordialidade; logo, quando surge 
alguma animosidade motivada pela raça esta ocorre em virtude das faltas 
de um indivíduo em particular, desconhecedor das regras de boa educação. 
(BERNARDINO, 2004, p.16). 

 

Durante décadas o mito foi responsável em impedir a realização de políticas 

públicas com um viés racial, pois tal questão não era reconhecida, ou se criavam 

dificuldades para reconhecê-la. O mito também elevou o Brasil à categoria de um 

exemplo mundial a ser seguido. O país não convivia com as marcas intolerantes da 

discriminação e do racismo. Afirmava-se que “desde a Abolição da escravatura, em 

1888, não experimentamos nem segregação, ao menos no plano formal, nem 

conflitos raciais.” (GUIMARÃES, 2005, p.39). O que é uma grande inverdade, porque 

se o Brasil realmente vivesse uma democracia racial, negros e brancos teriam as 

mesmas possibilidades participativas e desfrutariam dos mesmos direitos! 

Contudo, ainda hoje os críticos155 das políticas inclusivas para negros, como 

as ações afirmativas, negam o racismo no país e entendem que o problema do 

Brasil é de classe e nunca de raça. Para eles, a criação de tais políticas dividiria a 

nação, instituindo o ódio racial, o que é um grande equívoco!  

“A má situação do negro no Brasil se deve à pobreza e que não existem 

atalhos fáceis para superá-la, como cotas ou políticas assistencialistas. O único 

caminho seguro para que o país se torne mais justo é a educação.” (KAMEL, 2006, 

p.40). 

Dificultar a percepção do racismo e até mesmo negar a sua existência é uma 

das muitas facetas da democracia racial que também impede que os negros 

contestem a própria ordem política e social estabelecida. E para se ter idéia de como 

o reconhecimento do racismo no Brasil ainda é um tabu para muitos foi selecionado 

um acontecimento de 1968 envolvendo a escritora Rachel de Queiroz. 

                                                 
155 Nesse grupo podem-se incluir, a título de exemplo, importantes meios de comunicação como a 
Revista Veja e a Rede Globo, além do jornalista Kamel (2006). 
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Em 11 de novembro de 1968, os Diários Associados publicaram uma carta 
aberta da escritora Rachel de Queiroz, dirigida ao então Ministro do 
Trabalho, Jarbas Passarinho. Nessa carta, a escritora reage, indignada, ao 
comentário de técnicos daquele Ministério a uma reportagem jornalística 
sobre a discriminação racial no mercado de trabalho brasileiro. Os técnicos 
afirmavam, então, através do Jornal do Brasil, serem favoráveis a uma lei 
que “poderia estabelecer, por exemplo, que certas empresas seriam 
obrigadas a manter em seus quadros 20% de empregados de cor, outras 
15%, outras 10%, conforme o ramo de suas atividades e respectivo 
percentual de demanda.” A indignação de Rachel de Queiroz tem uma 
razão principal, que ela expressa da seguinte forma: “Pois na verdade o que 
não se pode, Sr. Ministro, é pactuar com o crime, discutir com a 
discriminação, reconhecer a existência da discriminação. [...] E eu digo 
mais: é preferível que continue a haver discriminação encoberta e ilegal, 
mesmo em larga escala, do que vê-la reconhecida oficialmente pelo 
governo – já que qualquer regulamentação importaria num reconhecimento.” 
(GUIMARÃES, 2005, p.183). 

 

Ora, como negar o racismo no Brasil numa sociedade que é marcada por 

grandes contradições: ao mesmo tempo que afirma ser uma democracia racial vive 

as intensas desigualdades de cunho racial? 

Negar a existência de raças156, conceito aqui utilizado num viés sociológico e 

necessário para a construção do movimento anti-racista, é impossibilitar a inclusão 

de minorias que sempre estiveram à margem de uma sociedade democrática e 

participativa. “Segundo tal representação, largamente freyreana, nós não temos 

propriamente uma ‘raça’ – não somos brancos, negros ou índios –, mas uma nação: 

somos um povo mestiço.” (GUIMARÃES, 2002, p.121). 

Infelizmente, ainda se vê “estudos” que procuram desconstruir a luta do 

movimento negro e de todos aqueles que desejam que a democracia no Brasil seja 

uma realidade concreta e não fictícia. 

 

O Movimento Negro Unificado, assim como as demais organizações negras, 
priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, 
negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no Brasil, o 
racismo está entranhado nas relações sociais. (GUIMARÃES, 2002, p.56). 

 

Para os defensores da democracia racial o Brasil é um país que garante 

oportunidades a todos157, não havendo preconceito e problemas raciais como nos 

Estados Unidos e na África do Sul com o apartheid, até porque o povo brasileiro é 

                                                 
156 “Acreditar que raças existem é a base de todo racismo. Raças não existem.” (KAMEL, 2006, p.43). 
157 “O nosso problema é a pobreza e não uma suposta desigualdade racial.” (KAMEL, 2006, p.71). 
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caracterizado como um povo miscigenado158 e plenamente integrado159, vivendo 

numa enorme paz social. 

 

O racismo sempre é de pessoas sobre pessoas, e ele existe aqui como em 
todas as partes do mundo. Mas não é um traço dominante de nossa cultura. 
Por outro lado, nossas instituições são completamente abertas a pessoas 
de todas as cores, nosso arcabouço jurídico-institucional é todo ele “a-
racial”. Toda forma de discriminação racial é combatida em lei. 
Os mecanismos sociais de exclusão têm como vítimas os pobres, sejam 
brancos, negros, pardos, amarelos ou índios. E o principal mecanismo de 
reprodução da pobreza é a educação pública de baixa qualidade. (KAMEL, 
2006, p.66). 

 

No entanto, o Brasil não é um paraíso racial, como já demonstrado 

anteriormente em dados estatísticos e como se pode perceber pela tabela que 

segue abaixo. Em pesquisa realizada pelo DataFolha o brasileiro comum 

reconheceu a existência do racismo em relação aos negros no país. 

 

TABELA 8 
PERCENTUAL DE PESSOAS A FAVOR DA MISTURA RACIAL E QUE 

RECONHECEM A EXISTÊNCIA DE PRECONCEITO POR RAÇA: BRASIL, 1995 
 
% que concorda com a afirmativa: “Uma boa coisa do povo brasileiro é a mistura de 

raças 
 Brasil Nordeste Sudeste Sul Norte/Centro-

Oeste 
Brancos 88 76 88 85 90 
Pardos 87 87 87 89 91 
Negros 89 90 90 88 88 

% que acredita que: “Os brancos têm preconceito de cor em relação aos negros” 
Brancos 89 83 91 90 87 
Pardos 88 85 91 87 89 
Negros 91 89 94 82 93 
Fonte: Pesquisa DataFolha, 1995. (TELLES, 2003, p.75). 

 

Mesmo com o reconhecimento da existência do racismo no Brasil, o mito da 

democracia racial ainda é muito forte no imaginário coletivo nacional e dificulta o 

entendimento para com a necessidade de ações afirmativas na educação, sob o 

argumento de que estas violam o princípio do mérito e que a pobreza e as péssimas 

                                                 
158 “No Brasil, há brancos com ancestralidade preponderante africana e negros com ancestralidade 
preponderante européia.” (KAMEL, 2006, p.46). 
159 “Não devemos falar em negros, pardos ou brancos, mas apenas em brasileiros.” (KAMEL, 2006, 
p.51). 
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condições das escolas públicas brasileiras160 são a causa para que os negros não 

alcancem os graus mais elevados do ensino. 

 

A meritocracia tem sido um valor criado e reproduzido nas diversas 
formações sociais e, enquanto parte integrante de processos ideológicos de 
dominação, é elevado a categoria de verdadeiro em si próprio. É como se o 
talento para o sucesso dependesse única e exclusivamente do indivíduo, 
sem qualquer interferência do meio. (BERTULIO, 1997, p.201). 

 

Telles (2003, p.287) afirma que  

 

a qualidade muito superior das escolas da classe média branca dá a seus 
alunos maior chance de passar no vestibular. A meritocracia, conforme 
descrita na origem do termo, é utópica, porque busca recompensar 
indivíduos com base na inteligência ou nas habilidades cognitivas; e isto 
não ocorre em lugar algum. A admissão à universidade parece, então, ser 
muito mais uma “testocracia” do que uma “meritocracia”. A aprovação no 
vestibular é, na melhor das hipóteses, um teste de mérito muito 
questionável. 

 

Será o mérito o único, o mais correto e o melhor método de se selecionar 

estudantes para os cursos superiores? Para Dworkin (2002) a inteligência não é o 

único critério, como já observado anteriormente. Ninguém tem direito que este seja o 

único meio. “A noção de mérito em uma sociedade racista será potencialmente 

racista.” (BERTULIO, 1997, p.202). 

 

Nenhum aluno tem direito a uma vaga na universidade devido a realizações 
passadas ou virtudes, talentos ou outras qualidades inatas: só se devem 
julgar os alunos pela probabilidade de contribuição que cada um deles, em 
combinação com outros selecionados pelos mesmos critérios, fará para as 
diversas metas que a instituição escolheu legitimamente. (DWORKIN, 2005, 
p.572). 

 

As elites não concordam com qualquer mudança no sistema de seleção de 

alunos das universidades públicas brasileiras, muito menos conjugar outro critério 

junto ao mérito. A manutenção dos privilégios é objetivo de primeira ordem. 

 

Vendo-se a si mesma como uma elite formada através do mérito intelectual, 
a comunidade universitária brasileira não aceita, de modo algum, a 

                                                 
160 “Não é a cor da pele que impede as pessoas de chegar à universidade, mas a péssima qualidade 
das escolas que os pobres brasileiros, sejam brancos, negros ou pardos, podem freqüentar. Se o 
impedimento não é a cor da pele, cotas raciais não fazem sentido. Mas tampouco fazem sentido 
cotas sociais, porque não é a condição de pobre que impede os cidadãos de entrar na universidade, 
mas o péssimo ensino público brasileiro. A única solução é o investimento maciço em educação, e 
jamais soluções mágicas como cotas.” (KAMEL, 2006, p.84-85). 
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pretensão de se utilizar qualquer outro critério de ingresso às faculdades 
que não seja o exame vestibular. (GUIMARÃES, 2002, p.58). 

 

A democracia racial também é responsável por produzir certa dificuldade em 

se identificar o negro no Brasil com a miscigenação ocorrida ao longo de toda a 

história, o que é apenas mais uma forma criada para impedir a inclusão democrática, 

pois “para discriminar, o tiro vem sendo historicamente certeiro, mas para garantir 

direitos (desconstruindo privilégios), surpreendemente, a pessoa negra se 

desvanece na decantada miscigenação racial brasileira.” (SILVA, Cidinha, 2003b, 

p.39). 

 

Soa realmente estapafúrdia a dúvida sobre quem é negro(a) no Brasil 
apresentada pelos oponentes às ações afirmativas. É contraditório que 
todas as pessoas saibam quem é negro(a) quando se trata de preteri-lo(a) 
por pressupostos e características raciais, e que não se saiba quem é a 
pessoa negra, quando se trata de resguardá-la dessas manifestações 
ignóbeis do racismo. (SILVA, Cidinha, 2003a, p.19). 

 

Coincidência ou não este problema acontece no exato momento em que ser 

negro, pela primeira vez, parece ser uma coisa boa, diante das possibilidades 

inclusivas e participativas que estão sendo desenhadas com as ações afirmativas.161 

A dúvida sobre quem é negro no Brasil só surge para criar obstáculos na 

realização da igualdade e, conseqüentemente, para se proclamar a falsa idéia de 

democracia racial.162 

No entanto, a democracia racial não foi um conceito absoluto entre todos os 

brasileiros. A democracia racial “reinou sem grande contestação, grosso modo, dos 

anos 1930 aos 1970, e apenas a partir daí passou a ser crescentemente afrontada.” 

(GUIMARÃES, 2002, p.55). 

“Nos anos da ditadura militar, entre 1968 e 1978, a ‘democracia racial’ passou 

a ser um dogma, uma espécie de ideologia do estado brasileiro” (GUIMARÃES, 

2005, p.66), muito embora fosse contestada pelos opositores do regime e pelo 

movimento negro, os quais sofreram com as perseguições do regime, sendo 
                                                 
161 “Na história brasileira, e até hoje, não conheço qualquer dificuldade da comunidade branca em 
identificar um indivíduo negro para privá-lo dos direitos básicos de cidadania, trabalho e, mesmo de 
sua própria natureza humana.” (BERTULIO, 1997, p.204). 
162 “Apoiadas em supostos ancestrais (negros) comuns de brasileiros(as) brancos(as) e negros(as), 
as elites nacionais defendem a idéia de democracia racial como mito fundante, civilizador. A partir 
disso, negam a existência do racismo e da discriminação racial contra os(as) negros(as), mesmo que 
a análise de qualquer indicador econômico-social, como moradia, salário, educação ou emprego 
explicite as desigualdades raciais experimentadas pelo povo negro nesta irreconhecível ‘democracia 
racial’.” (SILVA, Cidinha, 2003b, p.39-40). 
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silenciados pela repressão do Governo. O mito foi amplamente difundido pelos 

governantes militares como uma das grandes características do Brasil e o racismo 

foi negado como nunca, por preocupações com a segurança nacional. 

 

O governo militar do Brasil via no movimento negro uma ameaça de peso à 
segurança nacional. Para limitar ou evitar seu crescimento, os militares 
promoveram ainda mais a ideologia da democracia racial, enquanto 
reprimiam qualquer sinal do movimento negro e exilavam os principais 
acadêmicos brasileiros da área das relações raciais, que se tornavam cada 
vez mais críticos da ideologia de democracia racial. (TELLES, 2003, p.57). 

 

A vitória da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do México em 

1970 foi um grande trunfo para a valorização do negro e para a exaltação das 

qualidades nacionais e de Pelé, o atleta negro e melhor jogador de futebol do 

planeta. Por outro lado, ajudou também a mudar o foco e tirar as preocupações do 

povo brasileiro para com a barbárie e as perseguições e mortes promovidas pelo 

regime ditatorial. 

Nos anos de 1990 e no começo do século XXI a crítica à democracia racial 

persistiu, haja vista que as desigualdades não acabaram. Mas já é chegada a hora 

de promover inclusão e possibilitar uma cidadania realmente democrática e 

participativa para todos. 
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7 AS AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL 
 

 

7.1 A Conferência de Durban 

 

 

As discussões em torno do princípio da igualdade e das ações afirmativas 

adquiriram uma importância fundamental no Direito brasileiro no final dos anos de 

1990 e começo do século XXI. Alguns acontecimentos como os 300 anos da morte 

de Zumbi dos Palmares em 1995, a III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, realizada entre 30 de agosto e 7 de 

setembro de 2001 em Durban na África do Sul e a adoção das políticas de ações 

afirmativas em universidades públicas foram determinantes para a difusão do debate 

e da problemática racial na sociedade brasileira. 

Os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares foi uma data de grande 

simbolismo para o movimento negro no Brasil, pois este não deixou de protestar e 

de fomentar discussões em torno da enorme desigualdade ente brancos e negros na 

sociedade brasileira. Assim, diante das pressões sociais foi criado em 1996, no 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Grupo de Trabalho 

Interministerial de Valorização da População Negra (GTI), cujo objetivo era o estudo 

e a discussão em torno de políticas de ações afirmativas para a população negra 

brasileira. Todavia, o resultado do GTI não foi conforme o esperado. A efetiva 

atuação do Governo na realização da igualdade não foi uma realidade e mais uma 

vez a inclusão e as possibilidades participativas foram relegadas para segundo 

plano163. 

As conferências preparatórias à Conferência de Durban foram de extrema 

importância para o debate em torno do racismo e das relações raciais no Brasil. Elas 

serviram inclusive como um instrumento de pressão para a postura defensiva, 

tradicional e elitista adotada pelo Ministério das Relações Exteriores ao negar a 

existência do racismo em nosso país e de afirmar a democracia racial nos diversos 

organismos internacionais. 

                                                 
163 Para Costa (2006, 146) as medidas de discriminação direta foram implementadas pelo Governo 
Federal, mas já as “medidas contra a discriminação indireta, como o preterimento de negros para 
ocupar cargos de direção ou as desvantagens cumulativas no acesso ao sistema educacional, não 
foram acolhidas de imediato.”  
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Até fins dos anos 90, mesmo quando a idéia de democracia racial não tinha 
mais o apoio popular no Brasil, o Itamaraty continuou a proclamar entre 
seus colegas estrangeiros a idéia de que o Brasil era especialmente 
tolerante às diferenças raciais. O Ministério das Relações Exteriores era 
talvez o último órgão do governo que continuava abertamente a proclamar a 
tolerância racial do Brasil e até mesmo a democracia racial, acreditando que 
essas idéias continuariam a ressoar entre alguns estrangeiros e que estaria 
imune à vigilância do movimento negro e da sociedade civil. Ao mesmo 
tempo, não havia mais que cinco negros entre seus mais de mil diplomatas. 
(TELLES, 2003, p.90) 

 

A Conferência de Durban constitui um importante marco no Brasil, uma vez 

que, publicamente, o país admitiu a existência do racismo e da discriminação racial 

na sociedade e se comprometeu a adotar as ações afirmativas a favor do povo 

negro na educação, por meio das cotas, como um instrumento de inclusão social e 

de democratização do ensino superior. A Conferência também teve o mérito de 

promover mudanças no Governo Federal e no posicionamento conservador do 

Itamaraty sobre o racismo, além de proporcionar um intenso debate nacional em 

torno da democracia racial, do racismo e da desigualdade entre brancos e negros.164 

 

 

7.2 As ações afirmativas na UERJ e a atuação do Poder Judiciário em questões 
raciais 

 

 

O uso de ações afirmativas nas universidades públicas estaduais do Estado 

do Rio de Janeiro foi pioneiro, juntamente com a Universidade Estadual da Bahia 

(Uneb). A iniciativa no Rio de Janeiro ocorreu através de duas Leis Estaduais, as de 

número 3.524/2000 (RIO DE JANEIRO, 2000) e 3.708/2001 (RIO DE JANEIRO, 

2001). 

A Lei nº 3.524/2000 (RIO DE JANEIRO, 2000) estabeleceu critérios de 

admissão de estudantes da rede pública estadual de ensino em universidades 

públicas estaduais, fixando cota de 50% para aqueles que tenham cursado 

                                                 
164 “A participação do governo federal demonstrou uma seriedade sem precedentes sobre as 
questões raciais que continuaria a surpreender alguns dos mais céticos dos lideres do movimento 
negro. O Itamaraty, particularmente, não mais ignorou ou negou as questões raciais como no 
passado e sim empenhou grande esforço e recursos para a conferência sobre racismo.” (TELLES, 
2003, p.92). 
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integralmente os ensinos fundamental e médio em instituições da rede pública 

municipal e/ou estadual. 

Por outro lado, a Lei nº 3.708/2001 (RIO DE JANEIRO, 2001) reservou uma 

cota mínima de 40% para negros e pardos no preenchimento das vagas relativas 

aos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Nesta cota mínima 

estabelecida estavam também incluídos os negros e pardos beneficiados pela Lei nº 

3.524/2000 (RIO DE JANEIRO, 2000). 

Este era, portanto, o programa de ações afirmativas no Rio de Janeiro que 

causou uma grande polêmica em todo o Brasil. Como era de se esperar, diversas 

ações, discutindo a constitucionalidade dessas leis foram ajuizadas perante o Poder 

Judiciário. 

Afirmar ou não a igualdade através das ações afirmativas era a grande 

questão que chegou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e que foi 

decidida em diversos acórdãos. 

Diferentes decisões foram proferidas, tanto pelo próprio Tribunal quanto pelos 

juízes de primeira instância, algumas com posicionamentos que encontram amparo 

numa igualdade inclusiva e democrática e outras que, lamentavelmente, ainda se 

fundamentaram numa igualdade formal, condizente com o paradigma do Estado 

Liberal que até hoje exerce uma forte influência no Judiciário brasileiro. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro tribunal do 

país a enfrentar a questão da constitucionalidade das ações afirmativas, em favor 

dos negros, na educação. E diante de uma realidade marcada por injustiças, 

discriminação e racismo, o Des. Cláudio de Mello Tavares, membro da 11ª Câmara 

Cível, posicionou-se afirmando que: 

 

O descortinamento de tal quadro de responsabilidade social, de postura afirmativa 
de caráter nitidamente emergencial, na busca de uma igualdade escolar entre 
brancos e negros, esses parcela significativa de elementos abaixo da linha 
considerada como de pobreza, não permite que se vislumbre qualquer eiva de 
inconstitucionalidade nas leis 3.524/00 e 3.708/01. (RIO DE JANEIRO, TJ. MS. 
2003.002.04409, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 2003b). 

 

A igualdade como elemento de transformação da realidade social foi a tônica 

em vários acórdãos que legitimaram o programa de ações afirmativas no Rio de 

Janeiro. 
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O preceito constante do art. 5º, da CR/88, não difere dos contidos nos 
incisos I, III e IV, do art. 206, da mesma Carta. Pensar-se o inverso é 
prender-se a uma exegese cega, meramente formal, ou seja, a uma 
exegese de igualização, dita estática, negativa, na contramão com a eficaz 
dinâmica, apontada pelo Constituinte de 1988, ao traçar os objetivos 
fundamentais da República Brasileira. (RIO DE JANEIRO, TJ. MS. 
2003.002.04409, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 2003b). 

 

A análise da atual situação social brasileira esteve presente em algumas 

decisões, não deixando de ser analisada. 

 

A postura jurídica e política de aplicação em nosso território de tão 
decantado princípio em termos apenas formais, à sombra de ditames 
constitucionais estáticos, até a promulgação da Carta de 1988, permitiu, 
sem sombra de dúvida, a manutenção e o agravamento, ao longo do tempo, 
de tratamentos discriminatórios, geradores de uma sociedade brasileira 
cada vez mais injusta em relação a uma minoria de seus integrantes, o que 
depõe significativamente contra uma nação dita democrática no contexto 
das demais nações que assim se classificam.  
Em verdade, a Independência, em 1822, e a Abolição, em 1888, como de 
conhecimento, não concretizaram, em termos sociais, a liberdade e os 
direitos individuais garantidos constitucionalmente. (RIO DE JANEIRO, TJ. 
MS. 2003.002.04409, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 2003b). 

 

Recomendações e cuidados na utilização das ações afirmativas na realidade 

brasileira também foram manifestados em várias decisões. 

 

Os dados de que dispomos nos alertam para o fato de que os brancos 
pobres já contam com uma vantagem de escolaridade frente aos negros. Se 
abrirmos cotas para pobres, portanto, independentemente de sua cor, na 
verdade estaremos contribuindo para a reprodução ou até mesmo a 
intensificação da desigualdade dentro desse segmento dos pobres 
brasileiros. No ponto diferencial em que o branco pobre está em melhores 
condições, abrir-se-á ainda mais a vantagem dessa parcela da população, 
que poderá utilizar esse novo capital cultural na busca de uma melhor 
posição no mercado de trabalho. Se fizermos isso, estaremos no mínimo 
postergando ou até mesmo piorando a desigualdade racial brasileira. Ou 
seja, faremos uma ação afirmativa de classe às expensas de continuar 
discriminando os negros, cientes de que o fazemos. (RIO DE JANEIRO, TJ. 
MS. 2003.002.04409, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 2003b). 

 

Mas, em 2003, uma nova lei disciplinando o sistema de cotas para ingresso 

nas universidades públicas estaduais entrou em vigor, a Lei nº 4.151/2003 (RIO DE 

JANEIRO, 2003a), revogando as duas leis anteriores. Esta lei veio aperfeiçoar o 

sistema até então vigente, pois se respeitou o princípio da autonomia das 

universidades e da universalidade do sistema de cotas. 
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A Lei nº 4.151/2003 (RIO DE JANEIRO, 2003a) estabeleceu em seu art. 5º o 

percentual mínimo de 45% das vagas distribuídas em 20% para estudantes oriundos 

da rede pública de ensino, 20% para os negros e 5% para pessoas com deficiência, 

nos termos da legislação em vigor e integrantes de minorias étnicas. É importante 

mencionar a preocupação do legislador para que o programa alcançasse um 

resultado satisfatório, conforme pode-se perceber no texto do art. 4º que assim 

dispôs: 

 

Art. 4º – O Estado proverá os recursos financeiros necessários à 
implementação imediata, pelas universidades públicas estaduais, de 
programa de apoio visando obter resultados satisfatórios nas atividades 
acadêmicas de graduação dos estudantes beneficiados por esta Lei, bem 
como sua permanência na instituição.  
Parágrafo único – Aplicam-se as disposições deste artigo, aos estudantes 
carentes que ingressaram nas universidades públicas estaduais 
beneficiados pelo disposto nas Leis nos 3.524, de 28 de dezembro de 2000, 
3.708, de 09 de novembro de 2001 e 4.061, de 02 de janeiro de 2003, 
ficando, desde já, o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares para cobrir as despesas necessárias à manutenção do 
programa, inclusive com recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza. (RIO DE JANEIRO, 2003a). 

 

Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a de número 3.197, foi 

proposta perante o Supremo Tribunal Federal (STF) discutindo a constitucionalidade 

da Lei nº 4.151/2003 (RIO DE JANEIRO, 2003a). O mesmo, também, aconteceu 

com as Leis 3.524/2000 (RIO DE JANEIRO, 2000) e 3.708/2001 (RIO DE JANEIRO, 

2001). Mas, nos dois casos, ainda não houve julgamento de mérito e o que todos 

aqueles que lutam pela realização dos Direitos Humanos no Brasil esperam é que o 

STF declare constitucional a mencionada lei, possibilitando assim a difusão das 

ações afirmativas em todo o país. 

Por último, cite-se que a participação do Poder Judiciário tem sido ainda 

tímida no que se refere à adoção de ações afirmativas no âmbito interno do Poder. 

Mas, tentando contornar essa situação, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 2002, começaram a adotar ações 

afirmativas, através da instituição de cota, nos contratos de serviços terceirizados, e 

da necessária participação de pelo menos 20% de negros nos postos de trabalho 

nas empresas contratadas. 
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7.3 A participação do Poder Legislativo 

 

 

Diante das grandes desigualdades e da problemática racial então existentes, 

surgiram alguns projetos de lei no Congresso Nacional para tentar amenizar estas 

questões. Todos têm como núcleo as ações afirmativas e a inclusão social dos 

negros no Brasil.  

Assim podem-se citar os seguintes projetos que estão em trâmite165: 

 

 PL 4370/1998 do atual Senador e ex-deputado federal Paulo Paim 

(PT/RS) que dispõe sobre a representação racial e étnica nos filmes e 

peças publicitárias veiculados pelas emissoras de televisão; 

 PL 73/1999 de autoria da Dep. Nice Lobão (DEM/MA) reserva 50% das 

vagas de universidades públicas federais e estaduais para os negros; 

 PL 650/1999 do Senador José Sarney (PMDB/AP) pretende instituir 

cotas de ação afirmativa para a população negra no acesso aos cargos 

e empregos públicos, à educação superior e aos contratos do FIES; 

 PL 1866/1999 de autoria do Dep. Luiz Salomão (PDT/RJ) estabelece 

medidas compensatórias para os negros diante da necessidade de se 

alcançar uma igualdade social; 

 PL 3004/2000 do Dep. Paulo Lima (DEM/SP) reserva 20% das vagas 

de universidades públicas para os negros por um período de 10 anos;  

 PL 3147/2000 de autoria do Dep. Luiz Bittencourt (PMDB/GO) busca 

reservar 10% do total de vagas nas empresas para os trabalhadores 

negros; 

 PL 3198/2000 do Senador Paulo Paim (PT/RS) busca instituir o 

Estatuto da Igualdade Racial no Brasil; 

 PL 3435/2000 também de autoria do Senador Paulo Paim (PT/RS) 

pretende instituir, de maneira inédita, cotas para as candidaturas dos 

negros nas eleições; 

 PL 5293/2001 de Vivaldo Barbosa (PDT/RJ) que deseja indenizar a 

população negra pelos danos da escravidão em território nacional; 

                                                 
165 Para mais informações consulte os sites http://www.camara.gov.br/ e http://www.senado.gov.br/ 
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 PL 6213/2002 e PL 6214/2002 do Dep. Pompeo de Mattos (PDT/RS). 

O primeiro institui incentivos para que os estudantes negros alcancem 

a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio nas 

escolas públicas. Já o segundo projeto estabelece cota mínima de 20% 

das vagas para os negros e índios nas universidades estaduais e 

federais; 

 PL 6912/2002 do Senador José Sarney (PMDB/AP) institui ações 

afirmativas, pelo prazo de 50 anos, para os afro-descendentes com 

cota de 20% no preenchimento de cargos e empregos públicos, no 

acesso às vagas de universidades públicas e privadas e nos contratos 

do FIES, além de estabelecer que os partidos políticos e as coligações 

partidárias terão que incentivar a candidatura dos negros aos cargos 

eletivos; 

 PL 5882/2005 do Dep. Vicentinho (PT/SP) que impõe ações afirmativas 

no mercado de trabalho às empresas que deverão contratar negros na 

proporção da região onde estiverem localizadas; 

 PL 6264/2005 do Senador Paulo Paim (PT/RS) busca instituir o 

Estatuto da Igualdade Racial no Brasil e; 

 PL 1736/2007 de autoria do Dep. Neucimar Fraga (PRB/ES) 

estabelece cota de no mínimo 50% das vagas nas instituições públicas 

federais de ensino técnico, agrotécnico, tecnológico e científico, nos 

níveis de ensino médio e superior, para aqueles que tenham cursado 

em sua integralidade o ensino público. As vagas do sistema de cotas 

serão ocupadas por negros, pardos e indígenas de forma proporcional 

à população de cada região onde a instituição for localizada. 

 

No âmbito interno do Legislativo os Deputados Luiz Alberto (PT/BA); João 

Grandão (PT/MS); Carlos Santana (PT/RJ), Gilmar Machado (PT/MG), Vicentinho 

(PT/SP) Eduardo Valverde (PT/RO) propuseram o Projeto de Resolução 78/2003 

que cria ações afirmativas para os negros, com a finalidade do preenchimento dos 

cargos e funções na Câmara dos Deputados. 
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Contudo, muito ainda deve ser feito, pois nenhum destes projetos foi 

aprovado pelo Congresso Nacional e a sociedade brasileira carece de ações 

afirmativas de modo a proporcionar inclusão e igualdade. 

 

 

7.4 As ações afirmativas e o Poder Executivo Federal 

 

 

Atualmente, alguns órgãos do Poder Executivo Federal têm buscado, de 

forma isolada, empreender uma política de ações afirmativas em favor dos negros 

no Brasil. 

Em dezembro de 2001 o Ministério da Justiça anunciou que passaria a adotar 

ações afirmativas, na modalidade de cotas, para os negros, com a reserva de 20% 

das vagas dos servidores públicos contratados por concurso, dos cargos 

comissionados e dos empregados de empresas que prestam serviço ao Ministério. O 

Ministério da Justiça também se comprometeu em 2002, através da Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos, na criação do Programa Nacional de Ações Afirmativas 

na administração pública federal. 

Ainda no ano de 2002 outras ações afirmativas foram adotadas: o Ministério 

da Educação com o Programa Diversidade na Universidade; o Ministério das 

Relações Exteriores com a concessão de 20 bolsas de estudo a afro-descendentes 

para se prepararem para o concurso do Instituto Rio Branco; o Ministério da Cultura 

com a instituição de cota de 20% para afro-descendentes no preenchimento de 

cargos de direção e assessoramento e nos serviços terceirizados e o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário com a instituição de cota de 20% para afro-descendentes 

nos cargos de direção e na contratação de trabalhadores terceirizados, e também na 

organização dos concursos públicos, este percentual subiria, neste Ministério, para 

30% em 2003. 

A Lei nº 10.558/2002 (BRASIL, 2002b), antes a MPv 63/2002, instituiu o 

Programa Diversidade na Universidade no Brasil, buscando auxiliar, através de 

políticas de ações afirmativas, os negros e índios a chegarem às universidades 

públicas e/ou privadas sem fins lucrativos. O art. 2º da referida lei dispôs como este 

programa seria executado, conforme se segue: 
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Art. 2º O Programa Diversidade na Universidade será executado mediante a 
transferência de recursos da União a entidades de direito público ou de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atuem na área de educação e que 
venham a desenvolver projetos inovadores para atender a finalidade do 
Programa. (BRASIL, 2002b). 

 

A promulgação da Lei nº 10.558/2002 (BRASIL, 2002b) foi um passo 

importante para o reconhecimento da necessidade das ações afirmativas e para a 

efetivação da igualdade na educação para os negros e também para os povos 

indígenas no país. 

Realizar a igualdade parece ser uma preocupação do atual Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, tendo em vista os objetivos contidos em seu programa de 

governo e a necessidade de ações afirmativas. 

 

É preciso um esforço político e cultural para que se afirme no País o 
princípio da igualdade. Não basta que sejam combatidas as causas 
econômicas das múltiplas formas de desigualdade. São necessárias ações 
positivas para que se ponha fim às formas de discriminação existentes 
contra mulheres, negros, índios, portadores de deficiências e pessoas que 
possuam distintas orientações sexuais, para só citar os casos mais notórios. 
É flagrante que a população negra está concentrada nas mais baixas faixas 
de renda, de menor escolaridade, nas piores ocupações e detém maior 
participação proporcional no contingente de desempregados. Esta situação 
não pode ser vista como simples herança da escravidão. O racismo vem 
sendo recriado e realimentado, reforçando um ciclo cumulativo de 
desvantagem para os negros, que aumenta a cada geração. Os resultados 
do racismo causam danos materiais, simbólicos e culturais para toda a 
população negra, agredindo a própria essência da democracia. (PALOCCI 
FILHO; DANIEL, 2002, p.9-10). 

 

Assim, foi criada, através da Lei nº 10.678/2003 (BRASIL, 2003), a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de 

assessorar o Presidente da República na formulação, coordenação e articulação de 

políticas afirmativas para a promoção da igualdade racial, com ênfase na população 

negra, bem como na execução do Programa Nacional de Ações Afirmativas. 

Em 28 de abril de 2004, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional um 

Projeto de Lei (hoje PL 3.627/2004) que institui nas instituições públicas federais de 

educação superior um Sistema Especial de Reserva de Vagas para estudantes 

egressos de escolas públicas, especialmente os negros e os indígenas. Este projeto 

ainda não foi aprovado, estando sob análise dos membros do Legislativo. 

Outra novidade veiculada pelo Executivo é que o Ministério da Educação 

passou a utilizar, no ano de 2004, o critério racial para classificação e seleção de 

estudantes no FIES em instituições particulares. 
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Neste mesmo sentido foi a criação do PROUNI, pelo qual há a concessão de 

bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% ou de 25% para 

estudantes de cursos de graduação e seqüenciais em instituições privadas de 

ensino superior. 

O texto da Lei nº 11.096/2005 (BRASIL, 2005), que instituiu o programa, 

apresenta alguns outros requisitos essenciais para a participação, tais como: não ser 

portador de diploma de curso superior, ter cursado o ensino médio completo em 

escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, 

além de critérios sócio-econômicos. 

O PROUNI166 também instituiu que as universidades participantes do 

programa deverão destinar um percentual de bolsas de estudo aos portadores de 

deficiência, aos indígenas e aos negros, sendo que para estes últimos deverá ser 

levado em consideração o percentual de negros constante no último censo do IBGE 

no Estado da instituição superior. 

Mas é preciso um maior empenho do Poder Executivo Federal em questões 

possibilitadoras da igualdade para os negros, principalmente no acesso às 

universidades públicas brasileiras, haja vista que o problema racial faz parte do 

programa de governo do atual Presidente e, lamentavelmente, até agora muito 

pouco foi feito. Também é de extrema importância que os executivos estaduais e 

municipais busquem promover ações afirmativas em prol do povo negro, tendo em 

vista a realização da igualdade. 

 

 

7.5 O plano de metas da UnB 

 

 

A UnB aprovou por meio do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

em 6 de junho de 2003, um programa inovador de ações afirmativas. Trata-se do 

Plano de Metas para Integração Ética, Racial e Social, que instituiu cota de 20% das 

vagas do exame vestibular e do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para os 

negros e que vigorará, inicialmente, por 10 anos, tendo começado em 2004. 

                                                 
166 Segundo dados do Ministério da Educação de 2005-2007, 137.622 bolsistas são negros e pardos, 
o que corresponde a 44,38% de todas as bolsas concedidas pelo PROUNI. Mais informações e 
outros dados estatísticos referentes ao PROUNI podem ser obtidos no próprio site do Ministério da 
Educação, http://www.mec.gov.br/ 
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A aprovação deste plano foi fruto de um longo período de discussão e 

debates entre os representantes da universidade, estudantes, movimento negro, 

professores e outros setores da sociedade civil, marcando assim a construção de um 

projeto democrático e participativo. 

“O fundamento supremo do plano de metas é o propósito de promover a 

inclusão social de negros e indígenas por meio do acesso ao ensino superior, em um 

contexto de políticas de ação afirmativa” (MOURA, 2003, p.219), além de possibilitar 

a permanência do estudante na universidade e promover apoio ao sistema 

educacional público do Distrito Federal e entorno. 

O primeiro vestibular com o sistema de cotas na UnB foi o do segundo 

semestre de 2004, pelo qual 20% das vagas foram destinadas aos negros. 

 

O edital prevê que, no momento da inscrição, o candidato declara-se como 
preto, pardo, segundo a classificação do IBGE, e depois opta por declarar-
se negro: candidato da categoria acima opta pelo sistema de cotas e requer 
inscrição pelo sistema. No ato da inscrição ao vestibular, os candidatos ao 
sistema de cotas serão fotografados individualmente para arquivo e 
posterior homologação do pedido de inscrição. Uma comissão de 
homologação examinará os pedidos de inscrição. Os candidatos receberão, 
junto com sua confirmação de inscrição, informação sobre ter sido inscrito 
pelo sistema de cotas ou pelo sistema universal – tradicional. O candidato 
tem assegurado direito a recurso. (MOURA, 2003, p.227). 

 

Além disso, todos os candidatos, cotistas ou não, ao vestibular e ao PAS têm 

que atingir uma pontuação mínima para serem classificados. Não se pode falar que 

os estudantes negros estão “tomando a vaga dos estudantes brancos”, uma vez que 

a destinação das mesmas é diferente, com 20% para os negros e 80% no acesso 

universal, e também pela própria aplicação democrática do princípio da igualdade 

num Estado Democrático de Direito. 

O plano da UnB está ancorado num outro importante fundamento que é a 

“trilogia acesso, permanência e sucesso” (SILVA, Cidinha, 2003a, p.30) dos negros 

no ensino superior, pois “define bolsas de estudos para os(as) ingressantes 

negros(as), de acordo com os critérios da Secretaria de Assistência Social da 

Universidade.” (SILVA, Cidinha, 2003a, p.31). 

Além do acesso dos negros com cota de 20% o sistema da UnB prevê 

também o acesso de indígenas, mas estes através de uma seleção diferenciada e 

em parceria com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
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Contudo, o programa da UnB apresentou falhas, mesmo com a observância 

rigorosa de todos os procedimentos para a inclusão democrática dos negros na 

universidade. E o erro aconteceu no ano de 2007 quando dois estudantes gêmeos 

univitelinos, filhos de pai negro e mãe branca, foram classificados de modo distinto 

pela mencionada comissão de homologação, ou seja, mesmo sendo idênticos, um 

era “branco” e o outro “negro”. 

A lição que pode ser tirada deste acontecimento é que todo e qualquer critério 

utilizado está sujeito a limitações e que nunca haverá um método de seleção 

infalível. Mas os desacertos não podem ser utilizados como argumento definitivo 

para impedir que as minorias sejam incluídas e as que ações afirmativas sejam 

implementadas no Brasil. 

 

 

7.6 A Lei nº 15.259/2004 e as ações afirmativas no Estado de Minas Gerais 
 

 

A Lei nº 15.259/2004 (MINAS GERAIS, 2004) trouxe uma novidade para o 

ensino superior das universidades públicas estaduais em Minas Gerais, UEMG e 

Unimontes, pois ela veio instituir ações afirmativas em prol dos negros (afro-

descendentes como previsto no texto legal), estudantes egressos de escolas 

públicas, ambos desde que carentes, e portadores de deficiência e indígenas. 

Alguns conceitos, condições e procedimentos desta nova lei, como por 

exemplo o da pessoa carente, do afro-descendente, etc., do mesmo modo como na 

Lei nº 4.151/2003 (RIO DE JANEIRO, 2003) do Estado do Rio de Janeiro, foram 

deixados para que as próprias universidades complementassem, respeitando assim 

o princípio da autonomia das universidades e as peculiaridades das diferentes 

regiões do Estado. 

O percentual de vagas a serem reservadas pela UEMG e Unimontes, 

estabelecido no art. 3º, é de, no mínimo, 45% do total das vagas de cada 

universidade, sem definir uma porcentagem clara para afro-descendentes e 

egressos de escolas públicas. Tal definição só é prevista para os portadores de 

deficiência e indígenas em 5% do total, sendo que as outras definições ora previstas 

neste mesmo artigo e que especificavam 20% das vagas para os negros e 20% para 
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os alunos provenientes de escolas públicas167 foram vetadas pelo Governador Aécio 

Neves. 

O veto foi justificado sob o argumento de que a fixação de critérios rígidos não 

levava em consideração as condições das diferentes regiões do Estado de Minas 

Gerais e poderia impedir o melhor implemento de políticas inclusivas. 

O art. 8º desta lei demonstra perfeitamente, como na lei do Estado do Rio de 

Janeiro, a preocupação em se criar condições para que o estudante atinja um bom 

desempenho na universidade e conclua o seu curso de graduação. E também o art. 

10 que nos mostra que a Lei Orçamentária Estadual conterá dotação específica para 

atender o que está disposto no citado art. 8º, conforme se segue: 

 

Art. 8º – A instituição de ensino implantará, quando necessário, mecanismos 
para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes carentes 
beneficiados pela reserva de vagas instituída por esta Lei, conforme critérios 
objetivos de avaliação, de forma a garantir o aumento progressivo do 
percentual de diplomação relativamente ao número de matrículas. 
(...) 
Art. 10 – A Lei Orçamentária Anual conterá dotação específica para o 
atendimento do disposto no art. 8º desta Lei. (MINAS GERAIS, 2004). 

 

Assim, espera-se que esta lei realize a igualdade e garanta uma inclusão 

democrática no acesso às universidades públicas estaduais em Minas Gerais. 

 

 

7.7 Outras ações afirmativas no Brasil e a participação da sociedade civil 

 

 

Outras medidas de ações afirmativas têm sido implementadas no Brasil com 

vistas à inclusão democrática e participativa de todos, e diante da necessária 

promoção da igualdade entre brancos e negros, como forma de se superar o 

racismo e a discriminação racial. 

A Uneb aprovou em 18 de julho de 2002, através do seu Conselho 

Universitário, a instituição de cota de 40% para estudantes negros oriundos de 

escolas públicas, ou seja, que tenham estudado todo o ensino médio em escolas da 

rede pública de ensino. 

                                                 
167 No edital do processo seletivo de 2008, a UEMG destinou 20% das vagas de cada curso aos afro-
descendentes carentes, 20% aos alunos da rede de escolas públicas e 5% aos índios e portadores 
de deficiência. Para mais informações consulte o site http://www.uemg.br/ 
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O sistema de cotas da Uneb “valeu-se do princípio da autonomia universitária 

e independência dos seus fóruns decisórios internos para deliberar sobre a matéria” 

(MATTOS, 2003, p.201), sendo importante destacar que 

 

o dispositivo mais importante que assegura, institucionalmente, a 
continuidade e efetividade desta medida de ação afirmativa: a 
obrigatoriedade da Uneb implementar um programa de apoio e 
acompanhamento para os estudantes que ingressam nos seus cursos 
através do sistema de cotas. (MATTOS, 2003, p.201-202). 

 

Na Bahia, além da Uneb, outras universidades também adotam a modalidade 

de cotas para as ações afirmativas. Assim, é com a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) que reservou 43% de suas vagas para grupos minoritários, tal como 

dispõem as regras constantes no art. 3º da Resolução 01/2004: 

 

I – 43% (quarenta e três por cento) das vagas de cada curso serão 
preenchidas na seguinte ordem de prioridade: 
a) estudantes que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos uma 
série entre a quinta e a oitava do ensino fundamental na escola pública, 
sendo que, desses, pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) de 
estudantes que se declarem pretos ou pardos; 
b) no caso de não preenchimento dos 43% (quarenta e três por cento) de 
vagas reservadas em conformidade com os critérios estabelecidos na alínea 
antecedente, as vagas remanescentes desse percentual serão preenchidas 
por estudantes provenientes das escolas particulares que se declarem 
pretos ou pardos; 
c) havendo, ainda, vagas remanescentes daquele percentual, as mesmas 
serão destinadas aos demais candidatos. 
II – 2% (dois por cento) das vagas de cada curso serão preenchidas na 
seguinte ordem de prioridade: 
a) estudantes que se declarem índios descendentes e que tenham cursado 
desde a quinta série do ensino fundamental até a conclusão do ensino 
médio na escola pública; 
b) no caso de não preenchimento dos 2% (dois por cento) de vagas 
reservadas por aqueles, as vagas remanescentes desse percentual serão 
destinadas aos demais candidatos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 
2004). 

 

Já a Universidade Federal do Recôncavo Bahiano (UFRecBa) instituiu que 

50% das vagas para o exame vestibular seriam destinadas para estudantes oriundos 

de escolas públicas, sendo que 75% destas seriam reservadas para os negros, 

processo este idêntico ao da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

Em São Paulo, as principais universidades do estado também se utilizam das 

ações afirmativas. A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) reservou 10% 

de suas vagas para os pretos, pardos e índios que estejam estudando em escolas 
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da rede pública168. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) reservou 20% 

de suas vagas para alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas 

públicas, sendo que destas 35% são para os negros169. Diferente é o critério da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que não se utiliza das cotas, mas 

sim de um sistema que concede, na nota final, 30 pontos a mais para todos os 

estudantes de escolas públicas e mais 10 pontos se o candidato for preto, pardo ou 

índio170. 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), também seguindo o mesmo 

posicionamento, aprovou, por meio de seu Conselho Universitário, cota de 20% das 

vagas para estudantes negros e de 20% para estudantes de escolas públicas a 

vigorar a partir de 2005171. Segundo discussões e dados levantados, tal medida foi 

necessária diante do baixíssimo percentual de alunos negros na universidade, algo 

em torno de 2,7%, sendo que no estado a população negra é de 22%, conforme 

dados do IBGE. Ainda no Estado do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) também reservou 40% de suas vagas para alunos da rede pública, metade 

destas são destinadas para os estudantes negros172. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) instituiu que no 

mínimo 30% de todas as vagas da universidade serão destinadas aos cotistas, com 

50% destas aos negros. E, de modo diferente mas muito parecido com o critério 

empregado pela Universidade da Califórnia e que originou o caso Bakke, 

estabeleceu que todos os candidatos ao processo de seleção estariam concorrendo 

pelo acesso universal, inclusive as minorias173. 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) criou o Programa de 

Ações Afirmativas para combater a desigualdade no acesso à universidade de 

alunos de escolas públicas, negros e índios, tendo a Resolução Normativa nº 

008/2007 disciplinado todo o programa, além de dispor no art. 4º, de forma inédita e 

numa preocupação efetiva com a igualdade, o seguinte: 

 

Art. 4º As ações orientadoras do “Programa de Ações Afirmativas” de que 
trata esta Resolução Normativa, a serem implementadas pela Universidade, 
são as seguintes: 

                                                 
168 Para mais informações consulte o site http://www.unifesp.br/ 
169 Para mais informações consulte o site http://www.ufscar.br/ 
170 Para mais informações consulte o site http://www.unicamp.br/ 
171 Para mais informações consulte o site http://www.ufpr.br/ 
172 Para mais informações consulte o site http://www.uel.br/ 
173 Para mais informações consulte o site http://www.ufrgs.br/ 
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I – preparação para o acesso aos Cursos de Graduação da Universidade; 
II – acesso aos cursos de graduação da Universidade; 
III – acompanhamento e permanência do aluno na Universidade; 
IV – acompanhamento da inserção sócio-profissional dos alunos egressos 
da Universidade; 
V – ampliação de vagas nos cursos de graduação; 
VI – criação de cursos de graduação noturno. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA, 2007). 

 

A UFSC destinou 30% de suas vagas para as minorias, 20% destas serão 

para aqueles que tenham estudado, integralmente, o ensino fundamental e médio 

em escolas públicas e 10% para os autodeclarados negros, cumprindo o mesmo 

requisito dos primeiros. Seguindo o exemplo da UFRGS, a UFSC também permite 

que os candidatos cotistas concorram às vagas do sistema universal174. 

Diversas outras universidades federais também vêm adotando políticas de 

ações afirmativas, tal como nos exemplos aqui mencionados. Assim, a Universidade 

Federal do Pará (UFPA) definiu que, no mínimo, 40% de todas as suas vagas, serão 

reservadas aos estudantes pretos e pardos que cursaram todo o ensino médio em 

escola pública175. E a Universidade Federal de Juiz Fora (UFJF), por um período de 

10 anos, fixou cota em 2004 de 50% das vagas, em todos os cursos, para alunos de 

escolas públicas, 25% destas são para os negros. Mas, em 2005, uma pequena 

mudança alterou o sistema em Juiz de Fora através da Resolução nº 05/2005176. 

 

Art. 1° – A implementação do Sistema de Cotas, no percentual previsto no 
art. 2º da Resolução nº 16, de 04 de novembro de 2004, do Conselho 
Superior, dar-se-á observando-se a periodicidade seguinte: 
I – para o concurso vestibular de 2006, reservar-se-ão 30% das vagas, de 
todos os cursos, para egressos de escolas públicas; 
II – para o concurso vestibular de 2007, reservar-se-ão 40% das vagas, de 
todos os cursos, para egressos de escolas públicas; 
III – para o concurso vestibular de 2008, e para os que se seguirem até a 
ultimação do prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 16, de 04 de 
novembro de 2004, do Conselho Superior, reservar-se-ão 50% das vagas, 
de todos os cursos, para egressos de escolas públicas. 
§ 1º – Reservar-se-ão 25% das vagas a que se referem cada um dos 
incisos do caput deste artigo para autodeclarados negros. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 2005). 

 

A sociedade civil e a iniciativa privada também têm dado importantes 

contribuições para as ações afirmativas no Brasil. 

                                                 
174 Para mais informações consulte o site http://www.ufsc.br/ 
175 Para mais informações consulte o site http://www.ufpa.br/ 
176 Para mais informações consulte o site http://www.ufjf.br/ 
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O Projeto Geração XXI instituído em São Paulo, em 1999, por meio de 

parceria entre três organizações, o Geledés – Instituto da Mulher Negra, a Fundação 

BankBoston e a Fundação Cultural Palmares, é um exemplo de iniciativa da 

sociedade civil. É considerado o primeiro programa de experiência concreta de 

ações afirmativas no país e que está alicerçado no acesso, permanência e sucesso 

dos negros nas universidades, além de envolver propostas que proporcionem o 

desenvolvimento humano, cultural e a formação de uma identidade negra. 

O Geração XXI seleciona 21 jovens negros de famílias com renda per capita 

entre um e dois salários mínimos. “Eles(as) são acompanhados(as) e têm seus 

estudos custeados da 8ª série do ensino fundamental ao término da graduação 

universitária, por um período de nove anos.” (SILVA, Cidinha, 2003c, p.65). 

O projeto cria meios e “produz condições de aprendizado e de 

desenvolvimento de talentos, acesso a novas linguagens e tecnologias, amplia as 

possibilidades de eqüidade nas condições econômicas, sociais e culturais.” (SILVA, 

Cidinha, 2003c, p.63). 

 

O projeto Geração XXI pauta-se pelo princípio de que o acesso ao 
conhecimento interfere qualitativamente na vida cotidiana, na apropriação e 
análise crítica do legado cultural da humanidade e na solução dos 
problemas práticos. Nesse sentido, o projeto está estruturado de forma que 
os(as) integrantes sejam motivados(as) a tomar decisões, solicitar a 
colaboração dos(as) demais companheiros(as), debater e criticar sem medo 
de ser sancionado(a) negativamente por defender idéias contrárias às do(a) 
educador(a) que os(as) acompanha. (SILVA, Cidinha, 2003c, p.65-66). 

 

Diversos cursos pré-vestibulares comunitários também estão em pleno 

funcionamento pelo país para ajudar os negros a ter acesso às universidades. “O 

primeiro desses cursos começou no Rio de Janeiro em 1994, por iniciativa de Frei 

David, que contou com o apoio da Igreja, organizações locais de bairro e 

contribuições de participantes e continua a servir como modelo nos dias de hoje.” 

(TELLES, 2003, p.80). 

O Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari na Bahia, é um outro 

exemplo destas iniciativas de ações afirmativas, pois a contratação de funcionários 

levou em consideração a cor, a raça e o gênero. Assim, 90% dos funcionários são 

da própria região e 70% das vagas são destinadas aos negros. 

A Fundação Ford juntamente com a Fundação Carlos Chagas promovem no 

Brasil a seleção do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da 
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Fundação Ford (International Fellowships Program – IFP). As bolsas são destinadas, 

prioritariamente, aos negros e indígenas das regiões mais pobres do Brasil (Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste), ou então que sejam de famílias que apresentem baixas 

condições econômicas e educacionais. 
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8 A TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E A LEGITIMIDADE ÀS AÇÕES 
AFIRMATIVAS NO BRASIL: UMA CONSTRUÇÃO PROCEDIMENTAL DO 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

8.1 Marxismo e Neoliberalismo 
 

 

O processo de industrialização do Brasil, nos anos de 1930 com Getúlio 

Vargas, nos anos de 1950 com Juscelino Kubitschek e nos anos de 1970 com o 

milagre econômico brasileiro da Ditadura Militar, possibilitou que as desigualdades 

raciais existentes entre brancos e negros fossem desconsideradas pelas diferenças 

de classe e pela influência da doutrina marxista na sociologia brasileira.177 

Para Marx (1978), “o Direito e o Estado seriam obras do substrato ideológico 

constituído de classes sociais que expressariam distintos interesses econômicos no 

seio de uma dada sociedade.” (CRUZ, 2006, p.43). Assim, segundo ele, é o modo de 

produção que condiciona e constitui o ser humano e suas relações sociais. 

 

Na produção social de sua existência, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, em relações de 
produção que correspondem a determinado grau de desenvolvimento de 
suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações constitui a 
estrutura econômica da sociedade, ou seja, a base real sobre a qual se 
ergue uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas 
determinadas de consciência social. O modo de produção da vida material, 
em geral, condiciona o processo social, político e espiritual da vida. (MARX 
apud REALE; ANTISERI, 1991, p.195). 

 

O reducionismo do mundo ao elemento econômico feito pelo marxismo 

impede que o racismo seja levado em consideração para explicar as desigualdades 

existentes entre brancos e negros no Brasil.178 No entanto, este mesmo 

reducionismo também desconstrói a necessidade e a legitimidade às ações 

afirmativas como medidas de inclusão dos negros nos mais diversos setores da 

sociedade e do Estado. 

 

                                                 
177 “Os anos 1960 assistiram ao avanço da teoria das classes e à consolidação da influência do 
marxismo, e de todas as formas de explicação estrutural, na Sociologia brasileira.” (GUIMARÃES, 
2002, p.15). 
178 “O marxismo clássico entende que a origem comum da discriminação é o elemento econômico da 
sociedade. A discriminação não seria, pois, um fenômeno cultural, mas puramente econômico.” 
(CRUZ, 2005, p.133). 
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O elemento econômico é uma das facetas da discriminação. Reduzi-la ao 
âmbito do debate de um confronto de classes é um erro, pois, ignora 
aspectos sociológicos, antropológicos, históricos, culturais e religiosos, 
fundamentais para a compreensão do todo. (CRUZ, 2005, p.134). 

 

Como já demonstrado, a neutralidade e a indiferença estatal não são capazes 

de vencer o racismo e todas as formas de desigualação injusta contra os negros no 

Brasil. É necessária a execução de políticas públicas específicas e de efetiva e 

completa inclusão que levem em consideração as peculiaridades da sociedade 

brasileira e as desigualdades persistentes entre brancos e negros, visto que o 

racismo e a discriminação no país não são causados pelas condições econômicas. 

O viés econômico marxista e o próprio materialismo histórico deixaram uma 

grande influência no Brasil para o modo como são vistas as diferenças entre brancos 

e negros. Fernandes (1972) foi o sociólogo brasileiro que refletiu muito bem esta 

postura em sua análise das condições sociais do negro na cidade de São Paulo 

após a Abolição e no nascente processo da industrialização do Brasil no começo do 

século XX em diante. 

Para ele, o passado escravista determinava o presente das desigualdades 

entre brancos e negros e, também, o próprio “preconceito e a discriminação racial 

[que] apareceram no Brasil como conseqüências inevitáveis do escravismo.” 

(HASENBALG, 2005, p.80). 

De acordo com Fernandes (1972), as alterações na ordem social brasileira 

com o desenvolvimento econômico e as oportunidades surgidas no incipiente 

processo de industrialização no começo do século XX foram incapazes de alterar a 

estrutura social do país179. 

 

O dinamismo da sociedade de classe emergente foi insuficiente para 
eliminar as estruturas pré-existentes de relações raciais. A falta de 
habilidades sociais e as incapacidades associadas ao anterior status do 
escravo, junto ao afluxo de imigrantes europeus qualificados, excluíram a 
massa de negros e mulatos do mercado de trabalho capitalista. 
(HASENBALG, 2005, p.81). 

 

Mas Fernandes (1972) ainda demonstra que a situação do negro e das 

desigualdades se alterou nos anos seguintes à Revolução de 1930, 

concomitantemente, ao crescimento da economia brasileira. 

                                                 
179 “A economia de mercado, o trabalho livre e a modernização institucional não eliminaram, como se 
poderia presumir, essas estruturas, o que faz com que o estoque de estereótipos contra o ‘escravo’ 
ou o ‘liberto’ continuem a ter vigência.” (FERNANDES, 1972, p.177). 
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Depois de 1945, o crescimento econômico constante e a necessidade de 
procurar a mão-de-obra dentro da sociedade nacional abriu muitas portas 
que antes estavam fechadas ao “negro” e ao “mulato”. Mesmo firmas que 
fazem restrições abertas ao “trabalhador de cor” tiveram de proceder de 
modo mais ou menos tolerante. Isso facultou a inclusão ao sistema de 
trabalho a maior número de “pessoas de cor”; e, de outro lado, ajudou a 
provocar migrações internas que tendem a redistribuir “negros” e “mestiços” 
dentro do País. (FERNANDES, 1972, p.33). 

 

Fernandes (1972) era otimista quanto ao futuro das relações raciais no 

Brasil180. Sua perspectiva era de que o Brasil estava caminhando para a constituição 

plena da maior democracia racial do mundo que, necessariamente, se realizaria 

através do desenvolvimento econômico e social do país. 

 

Fernandes argumenta que o modelo arcaico de relações raciais só 
desaparecerá quando a ordem social competitiva se libertar das 
distorções que resultam da concentração racial de renda, privilégio e 
poder. Assim, uma democracia racial autêntica implica que negros e 
mulatos devam alcançar posições de classe equivalentes àquelas ocupadas 
por brancos. (HASENBALG, 2005, p.81, grifo nosso). 

 

Para ele “o desenvolvimento econômico e a plena constituição da ordem 

social competitiva são considerados como os principais processos subjacentes à 

eliminação dos aspectos arcaicos das relações sociais” (HASENBALG, 2005, p.82), 

como o racismo e a discriminação. 

Contudo, o modelo de democracia racial de Fernandes (1972) é diferente do 

de Freyre (2002), pois o primeiro além de ser um crítico do segundo reconhecia a 

existência do racismo, da discriminação e das enormes desigualdades raciais no 

Brasil, visualizando ainda uma possibilidade real de integração e de aceitação dos 

negros no mundo dos brancos com o desenvolvimento nacional. 

Todavia, as expectativas de Fernandes (1972) não são condizentes com a 

atual realidade brasileira. Como já apresentado, o racismo e a discriminação racial 

ainda são graves problemas facilmente perceptíveis no Brasil e que não 

desapareceram com o desenvolvimento do país. 

Por outro lado, e como no marxismo, o neoliberalismo também não consegue 

dar respostas satisfatórias ao problema racial brasileiro. A reafirmação da igualdade 

formal e universal para todos é insuficiente para resolver o enorme déficit social 

                                                 
180 “Parece provável que as tendências dominantes levem, a longo termo, à implantação de uma 
autêntica democracia racial.” (FERNANDES, 1972, p.104). 
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brasileiro, pois a simples garantia de um direito não significa que ele será 

plenamente efetivo. E “é o bastante destacar que foi e tem sido o ‘país mais liberal 

do mundo’, os Estados Unidos, que mais interveio na sociedade de modo a integrar 

e promover a capacidade dos grupos minoritários.” (CRUZ, 2005, p.134). 

Como no marxismo, “o neoliberalismo ‘peca’ por confiar excessivamente nos 

benefícios do sistema econômico, esquecendo-se de qualquer pretensão normativa 

de legitimidade.” (CRUZ, 2006, p.214). No Brasil, a insensibilidade neoliberal impede 

o reconhecimento das causas das reais desigualdades entre brancos e negros. 

Desse modo, o princípio da igualdade no paradigma do Estado Democrático 

de Direito não pode ser visto como um direito formal exclusivamente necessário para 

o processo judicial. No entanto, para Leal (2005), a garantia da isonomia processual 

em si é suficiente para o atendimento da igualdade e de um processo constitucional 

democrático. 

Nesse aspecto Leal (2005) não admite o uso das ações afirmativas no Brasil, 

porque, para ele, os negros e todos os outros brasileiros já são iguais, não havendo 

necessidade de qualquer medida para o atendimento deste direito. E 

 

o que se têm são desníveis patrimoniais e de personalidades (identidades) 
que certamente poderiam causar um diferencial de estoques jurídicos 
patrimoniais financeiros ou éticos entre as pessoas, sem que tal aspecto 
pudesse quebrar a ISONOMIA entre partes. (LEAL, 2005, p.80). 

 

Para Leal (2005, p.80) a igualdade no processo é “que torna possível a 

igualdade (simétrica paridade) entre os economicamente desiguais, entre os física e 

psiquicamente diferentes e entre maioria e minoria política, ideológica ou social.” 

Contudo, esta visão formal, neutra e reducionista da igualdade é incapaz de 

proporcionar a inclusão democrática dos negros no Brasil. A simples previsão 

constitucional de uma igualdade universal não é suficiente para romper com as 

marcas do racismo e da discriminação racial que são ocultados pelo nefasto mito da 

democracia racial. 

O viés econômico também não é uma solução plausível para o racismo 

brasileiro. Vincular a pobreza ao racismo é um grande erro que só mascara, mais 

uma vez, a problemática racial no país. 

Mesmo os negros que estão ocupando posições sociais de destaque ainda 

sofrem, todos os dias, com o racismo e com a discriminação racial no Brasil. E, 
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lamentavelmente, esta tem sido uma realidade no país. Para tanto, basta citar o 

famoso acontecimento, do ano de 1951, que envolveu a bailarina negra 

estadunidense “Katherine Dunham, contratada para um espetáculo em São Paulo, 

[...] [e que foi] barrada num luxuoso hotel da cidade, que não aceitava hóspedes 

negros” (SILVA, Antônio Carlos, 1996a, p.127) e, também, um caso do ano de 2004, 

quando um dentista negro foi confundido com um assaltante e foi assassinado por 

policiais militares em São Paulo, logo após ter deixado o aeroporto de Cumbica.181 

Portanto, nem o marxismo nem o neoliberalismo conseguiram dar uma 

resposta satisfatória ao racismo, à discriminação racial e à legitimidade às ações 

afirmativas no Brasil. Entretanto, outros caminhos foram buscados para a construção 

democrática e para a legitimidade das políticas de ações afirmativas frente à 

igualdade entre brancos e negros. 

 

 

8.2 Teorias compensatórias e distributivas 

 

 

As teorias compensatórias e distributivas têm sido largamente utilizadas para 

legitimar e demonstrar a necessidade do uso das ações afirmativas em realidades 

marcadas pela discriminação e pelo racismo contra os negros e outras minorias. Nos 

Estados Unidos os liberais têm se destacado na defesa destas medidas, tal como se 

pode perceber em Dworkin (2005). 

No Brasil a compensação/reparação pelos danos e prejuízos que foram 

causados aos negros desde o período colonial e a distribuição dos direitos e 

oportunidades a todos também têm permeado os discursos que legitimam a adoção 

das ações afirmativas. Só que aqui os liberais já não são os grandes responsáveis 

pela difusão dessas medidas, tal como nos Estados Unidos. Autores mais ao centro 

e à esquerda, além dos próprios partidos de esquerda, como visto no capítulo 

anterior com boa parte dos projetos de lei que estão tramitando no Congresso 

Nacional, têm se destacado na defesa das ações afirmativas. 

Atualmente, as teorias compensatórias são muito utilizadas no Brasil. Busca-

se legitimar as ações afirmativas com fundamentos de se promover uma 

                                                 
181 Todavia, e numa visão ainda marcada pelo mito da democracia racial, Kamel (2006, p.104) 
entende que “o dentista morreu porque foi confundido com um pobre.” 
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compensação e/ou indenização aos negros atuais, pelos danos, prejuízos e 

injustiças causadas aos seus antepassados, buscando corrigir os efeitos do racismo 

e da discriminação racial do passado e do presente. Chega-se inclusive a confundir 

e a tratar o termo “ações afirmativas” com políticas compensatórias. Este viés 

compensatório é de fácil percepção, seja em debates sobre o tema, seja em artigos 

e livros publicados. 

 

A ação afirmativa visa garantir, (...), a igualdade de tratamento e 
principalmente de oportunidades, assim como compensar as perdas 
provocadas pela discriminação e marginalização decorrentes dos mais 
variados motivos inerentes à sociedade brasileira. (VILAS-BÔAS, 2003, 
p.29, grifo nosso). 

 

As ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas 
públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vista ao combate à discriminação racial, de gênero e de 
origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da 
discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização 
do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a 
educação e o emprego. (GOMES, 2001, p.40, grifo nosso). 

 

Nas teorias compensatórias, “as ações afirmativas seriam indenizações pagas 

aos atuais descendentes de inúmeras gerações de vítimas do segregacionismo e da 

discriminação que padeceram sob todas as formas de violações de seus direitos.” 

(CRUZ, 2005, p.137-138). 

Mas, atualmente, quem são os reais beneficiários de uma justiça 

compensatória no Brasil? Como promover a indenização dos negros brasileiros de 

hoje, ante os erros cometidos no passado? A geração atual e o Estado brasileiro de 

hoje são responsáveis pela escravidão negra que durou quase 400 anos e que 

terminou no longínquo ano de 1888? 

Promover uma compensação/indenização aos negros de hoje por uma 

escravidão da qual não participaram e não sofreram é segundo Cruz (2005, p.138) 

“dizer que toda a sociedade é culpada pela discriminação [o que] é, a nosso sentir, 

um argumento de conteúdo exclusivamente moral, sem qualquer pretensão jurídica” 

e que, além disso, infringe a responsabilidade civil no Direito brasileiro. 

A responsabilidade civil implica a violação de um dever através de uma ação 

ou omissão, na existência de um dano de alguém a outrem, na previsão de culpa e 
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no nexo de causalidade, tal como estatuído no art. 186 do Código Civil.182 E o erro 

das teorias compensatórias consiste em desconsiderar estas condicionantes legais, 

pois “em regra, somente quem sofre diretamente o dano tem legitimidade para 

postular a respectiva compensação. Por outro lado, essa compensação só pode ser 

reivindicada de quem efetivamente praticou o ato ilícito que resultou no dano.” 

(GOMES, 2001, p.65).  

No caso das ações afirmativas compensatórias, não se visualiza qualquer 

ilicitude, pois não há transgressão de nenhum dever por parte de ninguém, seja por 

ação ou omissão, uma vez que “o dever de indenizar vai repousar justamente no 

exame de transgressão ao dever de conduta que constitui o ato ilícito.” (VENOSA, 

2003, p.22). Conseqüentemente se não há ilicitude também não há que se falar em 

culpa, seja o dolo, ou “os atos ou condutas eivados de negligência, imprudência ou 

imperícia, qual seja, a culpa em sentido estrito (quase-delito).” (VENOSA, 2003, 

p.24). Assim, também não há dano e, por conseguinte, nexo de causalidade, que “é 

o liame que une a conduta do agente ao dano.” (VENOSA, 2003, p.39). 

 

O dano ou interesse deve ser atual e certo; não sendo indenizáveis, a 
princípio, danos hipotéticos. Sem dano ou interesse violado, patrimonial 
ou moral, não se corporifica a indenização. A materialização do dano ocorre 
com a definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima. (VENOSA, 2003, 
p.28, grifo nosso). 

 

Entender de modo diverso, afirmando que o Brasil do século XXI deve 

promover uma indenização aos atuais negros brasileiros pelos danos causados na 

escravidão do passado, é transformar o Direito em meio de realização de pretensões 

absurdas e ilegais. Se isso fosse possível, 

 

a Itália, e particularmente, a cidade de Roma deveria também arcar com 
uma indenização milionária em relação aos povos mediterrâneos. Assim 
também os europeus em face dos índios das Américas. E, entre eles 
próprios, os Astecas e Incas deveriam pagar pesadas indenizações aos 
povos que escravizaram por séculos. (CRUZ, 2005, p.140). 

 

O Justice Scalia da Suprema Corte dos Estados Unidos é um crítico das 

teorias compensatórias, pois ele, sendo descendente de italianos, não obteve 

nenhum benefício da escravidão que antes era permitida. Assim, ele não se sente 

                                                 
182 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (BRASIL, 2002a). 
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responsável pela situação atual de desigualdades e discriminação que os negros 

sofrem todos os dias, visto que outros imigrantes brancos que chegaram aos 

Estados Unidos também sofreram com as marcas da discriminação imposta pelo 

grupo majoritário, os estadunidenses brancos de origem anglo-saxã. 

 

Meu pai veio para este país quando ele era ainda um adolescente. Porém, 
ele nunca tirou proveito do suor do rosto de nenhum homem negro e eu 
acho que ele jamais tenha visto um homem negro de perto. Com certeza há 
muitos grupos étnicos brancos que vieram em grande número e chegaram 
relativamente tarde na história deste país – italianos, judeus, poloneses – e 
que não tomaram parte e não tiraram nenhum benefício dos grupos 
historicamente reprimidos e reconhecidos como minoritários, mas foram, de 
fato, eles mesmos, objeto de discriminação pela maioria dominante anglo-
saxã. Para ser claro, em anos recentes, alguns ou todos destes grupos têm 
sido vistos como beneficiários da discriminação contra os negros ou eles 
mesmos têm praticado esta mesma discriminação, mas comparar seu 
débito racial […] com aquele de quem exerceu o comércio de escravos e 
que sustentou um sistema formal de castas por muitos anos depois da 
abolição é confundir uma montanha com um pequeno monte de terra. Mas, 
curiosamente, nós encontramos isso no sistema de justiça compensatória 
estabelecido pelos brancos sábios e poderosos, e são, precisamente, estes 
grupos que mais fazem pela compensação. São eles que, em grau 
desproporcionado, são os concorrentes com os negros e hispânicos por 
empregos, moradia e educação.183 (SCALIA apud GOMES, 2001, p.65, 
tradução nossa). 

 

Já as teorias distributivas dizem respeito “à necessidade de se promover a 

redistribuição equânime dos ônus, direitos, vantagens, riqueza e outros importantes 

bens e benefícios entre os membros da sociedade” (GOMES, 2001, p.66), 

buscando-se o bem-estar geral e a justiça social. 

 

A noção de justiça distributiva é a que repousa no pressuposto de que um 
indivíduo ou o grupo social tem direito de reivindicar certas vantagens, 
benefícios ou mesmo o acesso a determinadas posições, às quais teria 
naturalmente acesso caso as condições sociais sob as quais vive fossem de 
efetiva justiça. (GOMES, 2001, p.66). 

 

                                                 
183 My father came to this country when he was a teenager. Not only had he never profited from the 
sweat of any black man’s brow, I don’t think he had ever seen a black man. There are, of course, 
many white ethnic groups that came to this country in great numbers relatively late in its history – 
Italians, Jews, Poles – who not only took part in, and derived no profit from, the major historic 
suppression of the currently acknowledged minority groups, but were, in fact, themselves the object of 
discrimination by the dominant Anglo-Saxon majority. To be sure, in relatively recent years some or all 
of these groups have been the beneficiaries of discrimination against blacks, or have themselves 
practiced discrimination, but to compare their racial debt […] with that of those who plied the slave 
trade, and who maintained a formal caste system for many years thereafter, is to confuse a mountain 
with a molehill. Yet curiously enough, we find that in the system of restorative justice established by 
the Wisdoms and the Powells and the Whites, it is precisely these groups that do most of the 
restoring. It is they who, to a disproportionate degree, are the competitors with the urban blacks and 
Hispanics for jobs, housing, education. 
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Para os adeptos das teorias distributivas, a criação e a difusão das ações 

afirmativas têm como objetivo imediato garantir a “igualdade de oportunidade entre 

negros e brancos e, conseqüentemente, a criação de condições reais para uma 

distribuição mais equânime dos bens societários”184 (BERNARDINO, 2004, p.32); 

“corrigir a ainda deplorável ausência de negros nos principais cargos do governo, da 

política, das empresas e das profissões” (DWORKIN, 2005, p.605) e permitir “a 

criação de papéis exemplares para a população negra, que a partir daí pode aspirar 

a espaços profissionais não-subalternos.” (BERNARDINO, 2004, p.32).185 

Por outro lado, as ações afirmativas buscam também incentivar o pluralismo e 

a diversidade de forma a “combater a cultura racista por meio da superação do 

desrespeito ou reconhecimento denegado ao qual estão submetidos os negros” 

(BERNARDINO, 2004, p.32), vencendo assim os efeitos deletérios do racismo e de 

todas as formas de discriminações injustas. 

Dworkin (2005) é um defensor da tese distributiva, só que num viés 

utilitarista186. Combatendo a doutrina compensatória, ele entende que 

 

a ação afirmativa é um empreendimento voltado para o futuro, e não 
retroativo, e os alunos minoritários a quem ela beneficia não foram, 
obrigatoriamente, vítimas, individuais, de nenhuma injustiça no passado. As 
grandes universidades esperam educar mais negros e outros alunos 
minoritários, não para compensá-los por injustiças passadas, mas para 
proporcionar um futuro que seja melhor para todos, ajudando-os a acabar 
com a maldição que o passado deixou sobre todos nós. (DWORKIN, 2005, 
p.606). 

 

Mas a vertente distributiva e utilitarista das ações afirmativas pode gerar 

sérios problemas para a legitimidade democrática dessas medidas. 

 

                                                 
184 “Neste sentido é que se requer que a igualdade seja pensada não somente como uma igualdade 
abstrata, mas como uma igualdade substantiva.” (BERNARDINO, 2004, p.34). 
185 “Se existem mais advogados negros, eles ajudarão a fornecer melhores serviços jurídicos à 
comunidade negra; desse modo estarão contribuindo para reduzir as tensões sociais. Além do mais, 
a participação de um maior número de negros nas discussões sobre problemas sociais nas salas de 
aula pode muito bem melhorar a qualidade da educação jurídica para todos os estudantes. E, se os 
negros forem vistos como alunos de direito bem-sucedidos, outros negros que satisfazem os critérios 
intelectuais habituais podem sentir-se estimulados a candidatar-se a novas vagas; isso, por sua vez, 
elevaria o nível intelectual do conjunto dos advogados. Seja como for, a admissão preferencial de 
negros diminuiria a diferença de riqueza e poder que existe atualmente entre os diferentes grupos 
raciais, tornando a comunidade mais igualitária em termos gerais.” (DWORKIN, 2002, p.351). 
186 A defesa da concepção utilitarista de Dworkin (2005) é expressa por Gomes (2001, p.69): “Ronald 
Dworkin, ancorado nos mesmos argumentos utilitaristas, leva a sua análise um pouco mais adiante, 
ao sustentar que o objetivo imediato das ações afirmativas é o de aumentar o número de membros de 
certas raças em certas posições e profissões. Mas, acrescenta, o objetivo final dessas medidas seria 
a redução do grau de consciência racial da sociedade.” 
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Essa concepção utilitária abre caminho para o implemento de juízos 
políticos de preferência subjetiva, tanto nos discursos de justificação quanto 
nos discursos de aplicação de normas jurídicas, num verdadeiro retrocesso, 
à jurisprudência de interesses dos fins do século XIX (Ihering) ou, se não 
tanto, pelo menos às concepções da jurisprudência de valores (Alexy e 
Zagrebelsky) – ponderação de valores. O caminho ao arbítrio estaria livre e 
a legitimidade das ações afirmativas se esvairia... (CRUZ, 2005, p.137). 

 

Por conseguinte, nenhuma destas teorias pode legitimar as ações afirmativas 

no Brasil, haja vista serem condizentes ao paradigma do Estado Social de Direito187, 

e logo, contrárias ao paradigma do Estado Democrático de Direito, não conseguindo 

“atingir o sentido dos direitos legítimos que garantem a liberdade, pois o sistema dos 

direitos apenas interpreta aquilo que os participantes da prática de auto-organização 

de uma sociedade de parceiros do direito, livres e iguais, têm que pressupor.” 

(HABERMAS, 2003b, p.159). 

 

A neutralidade, preconizada pelos liberais, aprofunda e agudiza o problema 
de uma sociedade que impede a participação de todos. As idéias 
compensatórias fundadas em concepções convencionais de moral, bem 
como as idéias utilitárias não se sustentam, posto não levarem em conta 
aspectos efetivos dos direitos essenciais à humanidade. [...] A necessidade 
do reconhecimento de uma sociedade plural e democrática exige a 
participação formal, material e, sobretudo, procedimentalmente igualitária no 
tocante ao tratamento estatal e sua divisão social de oportunidades. (CRUZ, 
2005, p.141). 

 

 

8.3 A igualdade e as ações afirmativas no Estado Democrático de Direito 

 

 

A Constituição da República de 1988 é realmente um marco no Direito e na 

história brasileira, representando um processo histórico de ampla participação e 

discussão democrática em torno da construção de uma nova sociedade marcada 

pela respeito à democracia e à igualdade. 

Este processo histórico não terminou, em 05 de outubro de 1988, com a 

promulgação da tão esperada Constituição Cidadã, no dizer do Deputado Ulysses 

Guimarães, pois a mesma é (e necessita ser) construída a cada dia, para a 

realização plena dos direitos e garantias fundamentais, já que “toda constituição é 

                                                 
187 “Sob pontos de vista funcionais, os direitos sociais significam a instalação de burocracias do 
Estado do bem-estar social; ao passo que, sob pontos de vista normativos, eles garantem pretensões 
compensatórias para uma distribuição justa da riqueza social.” (HABERMAS, 2003a, p.109). 
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um projeto cuja durabilidade depende de uma interpretação constitucional 

continuada, desencadeada em todos os níveis da positivação do direito.” 

(HABERMAS, 2003a, p.166). 

O novo texto constitucional trouxe grandes mudanças, já perceptíveis no 

próprio art. 1º que consagra o Estado Democrático de Direito, este representando 

um novo paradigma para o Direito brasileiro, apto a criar uma igualdade inclusiva 

com vistas à participação legítima de todos nos processos democráticos através de 

uma livre formação/manifestação da opinião e da vontade.188 

Neste novo paradigma o cidadão adquire uma grande importância, se 

comparado aos paradigmas liberal e social de Direito. Agora, ele é visto como autor 

e participante dos discursos políticos deliberativos de diversas maneiras num 

processo dialógico e intersubjetivo, “articulando e fazendo valer interesses feridos 

[...] na formação de critérios para o tratamento igualitário de casos iguais e para o 

tratamento diferenciado de casos diferentes.” (HABERMAS, 2003b, p.183). 

 

Esse processo democrático estabelece um nexo interno entre 
considerações pragmáticas, compromissos, discursos de auto-entendimento 
e discursos da justiça, fundamentando a suposição de que é possível 
chegar a resultados racionais e eqüitativos. (HABERMAS, 2003b, p.19). 

 

O Estado Democrático de Direito veio para ampliar o espaço de discussão e 

participação democrática autônoma, garantindo direitos, promovendo a diversidade 

e o pluralismo, diante da necessária formação comunicativa do poder político. Assim, 

é inadmissível que os negros, que compõem uma grande parcela da população 

brasileira, fiquem, em sua maioria, excluídos dos discursos e do exercício dos 

direitos contidos na Constituição, por causa do racismo e da discriminação racial.189 

O paradigma do Estado Democrático de Direito possibilita uma nova forma de 

se ver a igualdade, não mais uma igualdade formal ou material, mas sim uma 

igualdade que proporcione inclusão nos procedimentos democráticos de criação 

legítima do Direito, pretendendo criar condições de participação autônoma de todos 

                                                 
188 “A teoria do discurso explica a legitimidade do direito com o auxílio de processos e pressupostos 
da comunicação – que são institucionalizados juridicamente – os quais permitem levantar a suposição 
de que os processos de criação e de aplicação do direito levam a resultados racionais.” (HABERMAS, 
2003b, p.153). 
189 “A discriminação racial expressa desprezo, e é profundamente injusto e prejudicial ser condenado 
pelas características naturais; a discriminação racial é, sobretudo, destruidora da vida de suas vítimas 
– não lhes rouba uma outra oportunidade que esteja acessível a outrem, mas os prejudica em quase 
todas as perspectivas e esperanças que possam imaginar.” (DWORKIN, 2005, p.577). 
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na sociedade, onde cada cidadão deve ser visto como intérprete da Constituição e 

co-autor nos processos legiferante e hermenêutico. 

Nesse aspecto, o paradigma procedimentalista do Direito não incorre no erro 

dos paradigmas liberal e social, os quais desconsideram o cidadão como ator do 

processo democrático e vinculam a justiça a uma idéia definida de bem-estar. 

 

O equívoco de ambos os paradigmas, segundo Habermas, é acreditar que a 
justiça se vincula a uma certa idéia de bem-estar, que pode ser assegurado 
ou pela igualdade jurídica – paradigma do direito liberal – ou pela igualdade 
fática – paradigma do direito ao bem-estar. Como conseqüência desta 
concepção de justiça enquanto modelo distributivo, ambos os paradigmas 
configuram uma mesma representação do cidadão enquanto “destinatário 
de bens”, equiparando, por um lado, bens e direitos, e desprezando, por 
outro lado, o papel do cidadão enquanto “autor” do direito. (CITTADINO, 
2004, p.209). 

 

A igualdade deve ser um fator presente e real num Estado Democrático de 

Direito, pois a legitimidade do ordenamento jurídico é construída a partir de 

processos e pressupostos democráticos de comunicação190 nos quais haja a 

participação igualitária, autônoma e discursiva dos destinatários das normas.191 

 

Uma ordem jurídica não pode limitar-se apenas a garantir que toda pessoa 
seja reconhecida em seus direitos por todas as demais pessoas; o 
reconhecimento recíproco dos direitos de cada um por todos os outros deve 
apoiar-se, além disso, em leis legítimas que garantam a cada um 
liberdades iguais, de modo que “a liberdade do arbítrio de cada um 
possa manter-se junto com a liberdade de todos”. (HABERMAS, 2003a, 
p.52, grifo nosso). 

 

A possibilidade do uso das ações afirmativas como instrumento de inclusão 

dos negros não é uma novidade que surgiu no Direito brasileiro tão-somente por 

meio da Conferência de Durban em 2001. A Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil em 

27 de março de 1968, já previa esta hipótese inclusiva, uma vez que a efetivação da 

igualdade, a eliminação da discriminação e da segregação racial são preocupações 

e objetivos fundamentais desta Convenção. 

                                                 
190 “A teoria do discurso coloca em jogo uma outra idéia: para ela processos e pressupostos 
comunicativos da formação democrática da opinião e da vontade funcionam como a comporta mais 
importante para a racionalização discursiva das decisões de um governo e de uma administração 
vinculados ao direito e à lei.” (HABERMAS, 2003b, p.23). 
191 “Em um nível pós-convencional de justificação, só são consideradas legítimas as leis passíveis de 
serem racionalmente aceitas por todos os co-associados.” (BARACHO JÚNIOR, 2000, p.141). 
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Hoje, ações afirmativas, igualdade e questões raciais são temas presentes no 

Direito Constitucional brasileiro e necessários para um correto entendimento do 

Estado Democrático de Direito e da própria legitimidade do Direito. 

O Direito não pode ser insensível às latentes diferenças e desigualdades da 

sociedade, ele deve ser meio de integração social que proporcione a participação 

ativa e autônoma de todos os atores sociais na construção de uma sociedade que 

seja efetivamente democrática e justa. 

A igualdade é essencial no Estado Democrático de Direito, ela possibilita a 

participação legítima de todos no processo de criação do Direito, ou seja, os próprios 

destinatários do Direito participam da produção de normas que vão reger suas vidas, 

o que ocorre, necessariamente, em simétrica paridade entre todos os envolvidos. 

“Os destinatários do direito só podem ganhar autonomia (em sentido kantiano) à 

medida que eles mesmos possam compreender-se como autores das leis às quais 

eles mesmos estão submetidos como sujeitos privados do direito.” (HABERMAS, 

2004, p.242). 

 

Somente a normatização politicamente autônoma permite aos destinatários 
do direito uma compreensão correta da ordem jurídica em geral. Pois o 
direito legítimo só se coaduna com um tipo de coerção jurídica que 
salvaguarda os motivos racionais para a obediência ao direito. 
(HABERMAS, 2003a, p.157-158). 

 

Esse processo de formação do Direito é um processo discursivo, permeado 

pelo diálogo, através da linguagem192 e por decisões racionais entre os atores 

sociais. “A ética discursiva habermasiana recorre ao modelo de um amplo e irrestrito 

diálogo, no qual todos os participantes têm igual acesso e onde prevalece a força do 

melhor argumento” (CITTADINO, 2004, p.110-111) em procedimentos deliberativos 

democráticos e participativos. 

A legitimidade do Direito é construída através dos procedimentos discursivos 

com a necessária participação igualitária de todos nos processos democráticos, pois 

o paradigma do Estado Democrático de Direito possibilita que o espaço de 

                                                 
192 “Habermas percebe que a comunicação em si através da linguagem pressupõe sempre uma 
tentativa de consenso e de acordo entre os homens.” (CRUZ, 2006, p.83). Para ele “o que associa os 
parceiros do direito é, em última instância, o laço lingüístico que mantém a coesão de qualquer 
comunidade comunicacional.” (HABERMAS, 2003b, p.31). 



210 
 

discussão e de participação democrática seja ampliado, proporcionando a 

diversidade e o pluralismo.193 

Essa mesma legitimidade do Direito decorre da legalidade, ou seja, a 

legalidade discursiva cria a legitimidade, sendo esta última uma conseqüência direta 

dos instrumentos legais, do poder instituído, do Direito pautado pelo discurso e do 

exercício da autonomia política. Desse modo, “a legitimidade de regras se mede pela 

razoabilidade discursiva de sua pretensão de validade normativa.” (HABERMAS, 

2003a, p.50). 

 

Uma ordem jurídica não pode limitar-se apenas a garantir que toda pessoa 
seja reconhecida em seus direitos por todas as demais pessoas; o 
reconhecimento recíproco dos direitos de cada um por todos os outros deve 
apoiar-se, além disso, em leis legítimas que garantam a cada um liberdades 
iguais, de modo que “a liberdade do arbítrio de cada um possa manter-se 
junto com a liberdade de todos.” (HABERMAS, 2003a, p.52). 

 

A legitimidade do Direito é um componente importante, esta não mais se 

apóia em critérios consuetudinários ou tradicionais, mas sim sobre a “facticidade 

artificial da ameaça de sanções definidas conforme o direito” (HABERMAS, 2003a, 

p.50), as quais são construídas numa prática autodeterminada pelos próprios 

destinatários das normas em procedimentos discursivos institucionalizados194, ou 

seja, num processo legislativo aberto e democrático, haja vista que “no sistema 

jurídico, o processo da legislação constitui, pois, o lugar propriamente dito da 

integração social” (HABERMAS, 2003a, p.52) entre os cidadãos. 

E nesse processo legislativo, os cidadãos saem da condição de sujeitos 

privados para a condição de sujeitos políticos, buscando construir um consenso 

intersubjetivamente compartilhado e discursivo para a própria legitimidade do Direito. 

Assim, 

 

os cidadãos devem poder participar na condição de sujeitos do direito que 
agem orientados não apenas pelo sucesso. Na medida em que os direitos 
de comunicação e de participação política são constitutivos para um 
processo de legislação eficiente do ponto de vista da legitimação, esses 

                                                 
193 “A teoria do discurso explica a legitimidade do direito com o auxílio de processos e pressupostos 
da comunicação – que são institucionalizados juridicamente – os quais permitem levantar a suposição 
de que os processos de criação e de aplicação do direito levam a resultados racionais.” (HABERMAS, 
2003b, p.153). 
194 “A legitimidade do direito apóia-se, última instância, num arranjo comunicativo: enquanto 
participantes de discursos racionais, os parceiros do direito devem poder examinar se uma norma 
controvertida encontra ou poderia encontrar o assentimento de todos os possíveis atingidos.” 
(HABERMAS, 2003a, p.138). 
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direitos subjetivos não podem ser tidos como os de sujeitos jurídicos 
privados e isolados: eles têm que ser apreendidos no enfoque de 
participantes orientados pelo entendimento, que se encontram numa prática 
intersubjetiva de entendimento. (HABERMAS, 2003a, p.53). 

 

Trata-se da abertura de um amplo acesso aos discursos democráticos e 

participativos para o exercício discursivo pleno da autonomia política dos cidadãos e 

“em igualdade de chances, em processos de formação da opinião e da vontade, nos 

quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito 

legítimo.” (HABERMAS, 2003a, p.159). 

A construção da legitimidade e da integração social do Direito ocorre de forma 

intersubjetiva. E aqui Habermas (2003a) supera as tradições liberal e republicana ao 

demonstrar que o Direito não pode mais ser pautado somente em concepções 

individuais ou coletivas, mas na eqüiprimordialidade das duas. 

 

O constitucionalismo e, portanto, a própria Constituição, não pode mais ser 
compreendido, quer em termos liberais, como a defesa de uma esfera 
privada e do exercício da autonomia enquanto “liberdade negativa”, 
naturalisticamente concebidas, contra o público; quer em termos 
republicanos, como a defesa de uma estabilidade ético-política, que se 
realiza através do exercício da autonomia enquanto “liberdade positiva”. 
(OLIVEIRA, Marcelo, 2000, p.81). 

 

A legitimidade é um fator fundamental, pois aquilo que é posto para uma 

sociedade deve estar no consentimento de todos os seus membros, ou seja, “o 

direito que regula nossa própria vida é legítimo porque criado por nós.” (GALUPPO, 

2002, p.205).195 

“A legitimidade de regras se mede pela razoabilidade discursiva de sua 

pretensão de validade normativa.” (HABERMAS, 2003a, p.50). Assim, todos, sem 

exclusão de ninguém, devem ser incluídos nos discursos para o necessário 

florescimento de diferentes projetos de vida e para a formação comunicativa do 

poder político num regime realmente democrático. 

O Direito deve expressar realmente a vontade da totalidade dos cidadãos, em 

que estes possam ser co-autores e não apenas meros destinatários das normas 

jurídicas do Estado, pois “só tem legitimidade o direito que surge da formação 

                                                 
195 “O ‘princípio da soberania popular’ exige que a legislação expresse a vontade da totalidade dos 
cidadãos, ou seja, que deixem de ser meramente destinatários do Direito, mas tornem-se seus co-
autores.” (CRUZ, 2004, p.220). 
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discursiva da opinião e da vontade de cidadãos que possuem os mesmos 

direitos.” (HABERMAS, 2003b, p.146, grifo nosso). E, por conseguinte, 

 

o princípio da democracia destina-se a amarrar um procedimento de 
normatização legítima do direito. Ele significa, com efeito, que somente 
podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o 
assentimento de todos os parceiros do direito, num processo jurídico de 
normatização discursiva. O princípio da democracia explica, noutros termos, 
o sentido performativo da prática de autodeterminação de membros do 
direito que se reconhecem mutuamente como membros iguais e livres de 
uma associação estabelecida livremente. (HABERMAS, 2003a, p.145). 

 

O Direito, pautado por uma moralidade pós-convencional196, é fruto 

exatamente dessa tensão entre facticidade e validade, numa relação intersubjetiva 

entre os indivíduos, com respeito aos princípios do pluralismo e da igualdade. E aqui 

a igualdade é vista como uma 

 

exigência da igualdade de tratamento, a qual inclui a igualdade da aplicação 
do direito, isto é, a igualdade das pessoas perante a lei; mas equivale 
também ao princípio amplo da igualdade do conteúdo do direito, segundo a 
qual aquilo que é igual sob aspectos relevantes deve ser tratado de modo 
igual e aquilo que não é igual deve ser tratado de modo não-igual. 
(HABERMAS, 2003b, p.153). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, no paradigma procedimentalista do 

Direito, Habermas (2003a) une os conceitos de autonomia pública e autonomia 

privada, superando as tradições liberal e republicana, mostrando que há uma 

relação de complementaridade entre as duas e que elas são indissociáveis. 

A tradição liberal é marcada pela prevalência da autonomia privada dos 

cidadãos numa sociedade regulada segundo as leis de mercado, em que os direitos 

individuais, direitos estes contra o Estado e contra os próprios cidadãos, estão numa 

posição de destaque garantindo as liberdades negativas197 e a realização de 

diferentes projetos individuais de vida digna. 

                                                 
196 A moralidade pós-convencional em Habermas encontra substrato na obra de Lawrence Kohlberg 
que realizou importantes estudos sobre o desenvolvimento moral. Nesta etapa as pessoas são 
plenamente capazes de reconhecer os valores que constituem a sociedade onde vivem e o mundo da 
vida circundante, podendo assim exercer um pensamento crítico sobre eles. Seria aquilo que Souza 
Cruz (2004, p.214) nos coloca: “numa metáfora poder-se-ia dizer que na moralidade pré-convencional 
o indivíduo está aprendendo as regras do jogo. Na etapa convencional, ele está apto a jogá-lo. 
Finalmente, na fase pós-convencional ele se torna capaz de criticar tais regras.” 
197 “Direitos subjetivos são direitos negativos que garantem um espaço de ação alternativo em cujos 
limites as pessoas do direito se vêem livres de coações externas. Direitos políticos têm a mesma 
estrutura: eles oferecem aos cidadãos a possibilidade de conferir validação a seus interesses 
particulares, de maneira que esses possam ser agregados a outros interesses privados [...] e afinal 
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O centro do modelo liberal não é a autodeterminação democrática de 
cidadãos deliberantes, mas sim a normatização jurídico-estatal de uma 
sociedade econômica cuja tarefa é garantir um bem comum entendido de 
forma apolítica, pela satisfação das expectativas de felicidade de cidadãos 
produtivamente ativos. (HABERMAS, 2004, p.288). 

 

Assim, “os liberais evocam o perigo de uma ‘tirania da maioria’, postulam o 

primado de direitos humanos que garantem as liberdades pré-políticas do indivíduo 

e colocam barreiras à vontade soberana do legislador político” (HABERMAS, 2003a, 

p.134), de modo a proteger a liberdade dos cidadãos num Estado mínimo e não-

interventor na esfera de ação individual. 

Já para a tradição republicana, o importante é o exercício da autonomia 

política num contexto de vida ético-discursivo, onde os cidadãos livres e iguais 

podem exercitar os direitos positivos de participação política para a formação de 

uma única vontade coletiva.198 Nesse modelo, o Estado, centro da vida social, existe 

para possibilitar um processo inclusivo de formação consensual da opinião e da 

vontade política entre os cidadãos diante dos objetivos e interesses sociais comuns. 

 

Segundo a concepção republicana, a formação de opinião e vontade política 
em meio à opinião pública e no parlamento não obedece às estruturas de 
processos de mercado, mas às renitentes estruturas de uma comunicação 
pública orientada ao entendimento mútuo. Para a política no sentido de uma 
práxis de autodeterminação por parte de cidadãos do Estado, o paradigma 
não é o mercado, mas sim a interlocução. Segundo essa visão, há uma 
diferença estrutural entre o poder comunicativo, que advém da comunicação 
política na forma de opiniões majoritárias estabelecidas por via discursiva, e 
o poder administrativo de que dispõe o aparato estatal. (HABERMAS, 2004, 
p.283). 

 

No modelo de democracia procedimental, Habermas (2004) procura ir além 

do impasse gerado pelas duas distintas concepções de democracia das tradições 

liberal (direitos humanos) e republicana (soberania popular). Para ele, 

 

o visado nexo interno entre soberania do povo e direitos humanos reside no 
conteúdo normativo de um modo de exercício da autonomia política, que é 

                                                                                                                                                         
transformados em uma vontade política que exerça influência sobre a administração.” (HABERMAS, 
2004, p.279). 
198 “Os direitos de cidadania, direitos de participação e comunicação política são, em primeira linha, 
direitos positivos. Eles não garantem liberdade em relação à coação externa, mas sim a participação 
em uma práxis comum, por meio de cujo exercício os cidadãos só então se tornam o que tencionam 
ser – sujeitos politicamente responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais.” 
(HABERMAS, 2004, p.280). 
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assegurado através da formação discursiva da opinião e da vontade, não 
através da forma das leis gerais. (HABERMAS, 2003a, p.137). 

 

Com a teoria discursiva a oposição/concorrência entre direitos humanos e 

soberania popular das tradições liberal e republicana é superada. Mas, segundo 

Habermas (2003a, p.138-139), 

 

o almejado nexo interno entre soberania popular e direitos humanos só se 
estabelecerá, se o sistema dos direitos apresentar as condições exatas sob 
as quais as formas de comunicação – necessárias para uma legislação 
política autônoma – podem ser institucionalizadas juridicamente. O sistema 
dos direitos não pode ser reduzido a uma interpretação moral dos direitos, 
nem a uma interpretação ética da soberania do povo, porque a autonomia 
privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua 
autonomia política. As intuições normativas, que unimos aos direitos 
humanos e à soberania do povo, podem impor-se de forma não-reduzida no 
sistema dos direitos, se tomarmos como ponto de partida que o direito às 
mesmas liberdades de ação subjetivas, enquanto direito moral, não pode 
ser simplesmente imposto ao legislador soberano como barreira exterior, 
nem instrumentalizado como requisito funcional para seus objetivos. A co-
originariedade da autonomia privada e pública somente se mostra, quando 
conseguimos decifrar o modelo da autolegislação através da teoria do 
discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente os autores de 
seus direitos. A substância dos direitos humanos insere-se, então, nas 
condições formais para a institucionalização jurídica desse tipo de formação 
discursiva da opinião e da vontade, na qual a soberania do povo assume 
figura jurídica. 

 

Habermas (2003a) busca ainda fundamentar este sistema de direitos para 

que ele seja condizente à coesão interna entre autonomia pública e privada e com 

as condições sociais desiguais da vida de forma a garantir a própria legitimidade do 

Direito, ou seja, através de “direitos fundamentais que os cidadãos são obrigados a 

se atribuir mutuamente, caso queiram regular sua convivência com os meios 

legítimos do direito positivo.” (HABERMAS, 2003a, p.154). Para tanto, ele introduz 

as seguintes categorias de direitos fundamentais: 

 

(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente 
autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas 
de ação [...] (2) Direitos fundamentais que resultam da configuração 
politicamente autônoma do status de um membro numa associação 
voluntária de parceiros do direito; (3) Direitos fundamentais que resultam 
imediatamente da possibilidade de postulação judicial de direitos e da 
configuração politicamente autônoma da proteção jurídica individual. 
(HABERMAS, 2003a, p.159). 
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Habermas (2003a) esclarece que os direitos das duas primeiras categorias 

são aqueles que compõem o código jurídico199, sem eles não há nenhum direito que 

seja realmente legítimo. Por outro lado, estas três primeiras categorias de direitos 

são apenas aqueles relacionados à garantia de autonomia privada dos cidadãos, os 

quais são aqui vistos tão-somente como meros destinatários das leis. São os direitos 

pré-políticos e contra o Estado. No entanto, duas outras categorias de direitos ainda 

são indispensáveis, pois vão conferir autonomia e possibilidade de autolegislação 

dos cidadãos num Estado Democrático de Direito: 

 

(4) Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em 
processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis 
exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito 
legítimo. [...] (5) Direitos fundamentais a condições de vida garantidas 
social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário 
para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados 
de (1) até (4). (HABERMAS, 2003a, p.159-160). 

 

Esses direitos são necessários para a própria legitimidade do Direito e fazem 

parte da estrutura do discurso, sendo condição para o mesmo. O sistema dos 

direitos estabelecido por Habermas (2003a, p.158) “deve conter precisamente os 

direitos que os cidadãos são obrigados a atribuir-se reciprocamente, caso queiram 

regular legitimamente a sua convivência com os meios do direito positivo.” 

Para Habermas (2003a) os direitos fundamentais têm uma grande 

importância numa ordem social democrática e discursiva, pois eles irão possibilitar 

que os cidadãos examinem a própria legitimidade do Direito e o modo de sua criação 

através de critérios racionais e participativos. Além disso, os direitos fundamentais 

também garantem a existência da autonomia pública e privada200 e o seu pleno 

exercício por parte de todos em busca do consenso. Afinal, conforme muito bem 

salientado, e de acordo com o sentido original do sistema de direitos expresso por 

Habermas (2003b, p.148), é importante 

                                                 
199 O código do direito nada mais é do que a licitude/ilicitude das normas jurídicas. “A soma dessas 
duas formas de direitos fundamentais é essencial também para o reconhecimento da supremacia 
constitucional, elemento também essencial para a configuração do Código Binário do Direito, ao 
distinguir as normas constitucionais das inconstitucionais.” (CRUZ, 2004, p.222). 
200 “Não há direito algum sem a autonomia privada de pessoas do direito. Portanto, sem os direitos 
fundamentais que asseguram a autonomia privada dos cidadãos, não haveria tampouco um medium 
para a institucionalização jurídica das condições sob as quais eles mesmos podem fazer uso da 
autonomia pública ao desempenharem seu papel de cidadãos do Estado. Dessa maneira, a 
autonomia privada e a pública pressupõem-se mutuamente, sem que os direitos humanos possam 
reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem essa sobre aquele.” (HABERMAS, 2004, 
p.301). 
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assegurar uno actu a autonomia pública e privada das pessoas privadas, de 
tal modo que todo ato jurídico possa ser entendido como uma contribuição 
para a configuração política autônoma dos direitos fundamentais, ou seja, 
como elemento de um processo constituinte duradouro. 

 

A autonomia é um elemento central na teoria discursiva, pois ela propicia a 

superação dos paradigmas liberal e social de Direito ao possibilitar que os cidadãos 

venham participar ativa e igualmente, no novo paradigma procedimentalista, da 

construção democrática de uma nova realidade social e do próprio destino de suas 

vidas. 

 

O direito legítimo fecha, pois, o círculo entre a autonomia privada de seus 
destinatários, tratados de modo igual, e a autonomia pública dos 
cidadãos, os quais têm que decidir (em última instância) e enquanto 
autores da ordem jurídica, iguais em direitos, sobre os critérios da 
igualdade de tratamento. (HABERMAS, 2003b, p.154, grifo nosso). 

 

Segundo Habermas (2003b), tanto o paradigma liberal quanto o social 

falharam justamente por se encontrarem presos numa sociedade econômica 

centrada no capitalismo e que não possibilitava a auto-organização democrática da 

sociedade, além de desconsiderar a necessária complementaridade entre as 

autonomias pública e privada. 

 

Os dois paradigmas compartilham a imagem produtivista de uma sociedade 
econômica apoiada no capitalismo industrial, cujo funcionamento, segundo 
uma das interpretações, preenche a expectativa de justiça social através da 
defesa autônoma e privada de interesses próprios; segundo a outra 
interpretação, isso acarreta a destruição da expectativa de justiça social. Os 
dois paradigmas concentram-se nas implicações normativas do 
funcionamento social de um status negativo protegido pelo direito e 
procuram saber se é suficiente garantir a autonomia privada através de 
direitos à liberdade ou se a emergência ou surgimento da autonomia 
privada tem que ser assegurada através da garantia de prestações sociais. 
Em ambos os casos, perde-se de vista o nexo interno que existe entre 
autonomia privada e autonomia do cidadão – e, com isso, o sentido 
democrático da auto-organização de uma comunidade jurídica. 
(HABERMAS, 2003b, p.145-146). 

 

No paradigma procedimental do Estado Democrático de Direito, o cidadão 

adquire enormes possibilidades participativas, sendo, dessa forma, inconcebível que 

os negros, historicamente perseguidos e violentados, fiquem excluídos do exercício 

de direitos constitucionalmente assegurados. 
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A igualdade é um elemento fundamental para a participação nos discursos 

tanto de aplicação quanto de justificação, uma vez que “o paradigma 

procedimentalista do direito procura proteger, antes de tudo, as condições do 

procedimento democrático” (HABERMAS, 2003b, p.183) e o exercício pleno e 

discursivo da autonomia. 

 

Somente a normatização politicamente autônoma permite aos destinatários 
do direito uma compreensão correta da ordem jurídica em geral. Pois o 
direito legítimo só se coaduna com um tipo de coerção jurídica que 
salvaguarda os motivos racionais para a obediência ao direito. 
(HABERMAS, 2003a, p.157-158). 

 

Assim, as ações afirmativas são plenamente compatíveis com uma igualdade 

procedimental, inclusiva e radicalmente democrática. Não se pode falar na criação 

de novas práticas discriminatórias com o implemento destas medidas em prol do 

povo negro no Brasil. “A discriminação é compatível com a igualdade se não for, ela 

também, fator de desigualdade injustificável racionalmente.” (GALUPPO, 2002, 

p.216). 

 

Quando a diferenciação social é grande e há ruptura entre o nível de 
conhecimento e a consciência de grupos virtualmente ameaçados, impõem-
se medidas que podem “capacitar os indivíduos a formar interesses, a 
tematizá-los na comunidade e a introduzi-los no processo de decisão do 
Estado”. (HABERMAS, 2003b, p.185). 

 

A ação positiva por meio das ações afirmativas 

 

pode ser legitimamente entendida como um critério de produção de 
igualdade toda vez que ela implicar maior inclusão dos cidadãos nos 
procedimentos públicos de justificação e aplicação das normas jurídicas e 
de gozo dos bens e políticas públicas. (GALUPPO, 2002, p.216). 

 

As ações afirmativas não implicam a construção de uma postura paternalista 

do Estado para com uma parcela da população. “A integração de uma sociedade 

altamente complexa não se efetua através de um sistema paternalista que ignora o 

poder comunicativo do público de cidadãos.” (HABERMAS, 2003b, p.84). No 

paradigma procedimentalista do Direito “a idéia de uma sociedade justa implica a 

promessa de emancipação e de dignidade humana” (HABERMAS, 2003b, p.159), ao 

lado de práticas participativas intersubjetivas e discursivo-democráticas que levem à 

autodeterminação dos cidadãos. 



218 
 

 

O paradigma procedimentalista do direito procura proteger, antes de tudo, 
as condições do procedimento democrático. Elas adquirem um estatuto que 
permite analisar, numa outra luz, os diferentes tipos de conflito. Os lugares 
abandonados pelo participante autônomo e privado do mercado e pelo 
cliente de burocracias do Estado social passam a ser ocupados por 
cidadãos que participam de discursos políticos. (HABERMAS, 2003b, 
p.183). 

 

O objetivo destas medidas num Estado Democrático de Direito é muito 

diferente daquela postura clientelista e dependente do paradigma de um Estado 

Social de Direito, pois “a participação do interessado na prática de um provimento 

estatal é indispensável para a legitimidade do mesmo.” (CRUZ, 2006, p.115). Um 

Direito que se diga democrático e participativo não pode ser condizente com a 

exclusão e com a discriminação e o racismo. 

 

A postura excludente leva à falência do processo democrático e a postura 
paternalista se converte em uma nova espécie de discriminação por ignorar 
o outro, coisificando-o no caminho da compensação de danos e 
promovendo o fortalecimento de estereótipos de identidade. (CRUZ, 2006, 
p.115). 

 

Assim, as ações afirmativas devem ser medidas temporárias e que estejam 

sujeitas a exames de racionalidade por parte dos atores sociais tanto nos discursos 

de justificação quanto nos discursos de aplicação, através de procedimentos 

eminentemente discursivos e democráticos.201 “Negar as ações afirmativas significa 

negar a existência da própria discriminação ou negar as conquistas que elas 

trouxeram, especialmente na sociedade norte-americana” (CRUZ, 2005, p.134-135), 

conforme já demonstrado. 

Portanto, as ações afirmativas, no Brasil, devem ser vistas não mais como um 

instrumento de reparação/compensação ou de distribuição de bens e vantagens aos 

cidadãos, mas sim como um elemento propiciador da igualdade procedimental e da 

inclusão democrática e participativa de todos, pois no Estado Democrático de Direito 

há “a institucionalização de processos e pressupostos comunicacionais necessários 

para uma formação discursiva da opinião e da vontade, a qual possibilita, por seu 

                                                 
201 “O exame da legitimidade de qualquer discriminação deve se proceder tanto no exame da 
racionalidade dos discursos de justificação, ou seja, nos procedimentos de produção de normas 
universais, quanto nos discursos de aplicação, isto é, no exame dos procedimentos de aplicação em 
casos concretos das normas jurídicas.” (CRUZ, 2005, p.203-204). 
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turno, o exercício da autonomia política e a criação legítima do direito.” 

(HABERMAS, 2003b, p.181). 

A grande questão, portanto, é promover o acesso com participação 

democrática nos mais diversos setores da sociedade e do Estado, garantindo a 

emancipação da pessoa humana. E esta deve ser função das ações afirmativas na 

educação, criando espaço plural e inclusivo nas condições de uma democracia 

participativa e plural, uma vez que 

 

os cidadãos só podem fazer um uso adequado de sua autonomia pública 
quando são independentes o bastante, em razão de uma autonomia privada 
que esteja equanimemente assegurada; mas também no fato de que só 
poderão chegar a uma regulamentação capaz de gerar consenso, se 
fizerem uso adequado de sua autonomia política como cidadãos do Estado. 
(HABERMAS, 2004, p.301-302). 

 

Por fim, pode-se conceituar as ações afirmativas como uma espécie de ação 

positiva, que tem em vista a promoção de minorias socialmente discriminadas e a 

efetivação do princípio da igualdade no Estado Democrático de Direito, visto que não 

se pode falar em igualdade sem a necessária participação e inclusão de todos nos 

processos democráticos, pois cada cidadão é intérprete da Constituição e co-autor 

das leis através de formações discursivas e democráticas. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo de toda a história diversas foram as concepções de igualdade que 

constituíram as relações entre os seres humanos e que possibilitaram, em alguns 

momentos, inclusão ou exclusão de direitos. 

A contribuição e a experiência dos Estados Unidos para com a igualdade, as 

ações afirmativas e as questões de ordem racial são fundamentais para o Brasil de 

hoje, principalmente, após as discussões em torno da adoção destas medidas e da 

inclusão social dos negros no final dos anos de 1990 e começo do século XXI. 

Nos Estados Unidos o significado da igualdade entre os seres humanos não 

permaneceu estanque. Ele foi se alterando desde o final da Guerra de Secessão em 

1865 e com a aprovação da Décima Quarta Emenda à Constituição em 1868 até os 

dias atuais. Isso pode ser visualizado por meio da evolução de uma concepção 

excludente de igualdade com a doutrina “separados mas iguais” no caso Plessy v. 

Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) até uma igualdade contrária à segregação racial 

entre brancos e negros no caso Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 

483 (1954). A igualdade expressa em Brown foi importante não só porque acabou 

com a segregação racial nas escolas, mas também porque possibilitou, através de 

diversas outras importantes decisões da Suprema Corte, que esta terrível prática 

não mais prevalecesse em outras áreas e ambientes da vida social estadunidense. 

Contudo, como se pôde observar, a simples garantia de uma igualdade formal 

não foi suficiente para que mudanças concretas acontecessem nas condições 

sociais desiguais da realidade estadunidense, de modo a incluir os negros. A 

solução para este problema e para com aqueles de ordem racial existentes deu-se 

com as políticas de ações afirmativas, principalmente, na educação através da 

garantia de acesso dos negros às universidades. 

A educação foi o meio mais utilizado para a realização da igualdade, para a 

inclusão dos negros e para a superação do racismo e da discriminação, diante de 

seu papel fundamental na formação do ser humano, como elemento que vem 

agregar na emancipação e na autodeterminação dos cidadãos para o exercício da 

autonomia e da livre manifestação da opinião e da vontade numa sociedade 

democrática e participativa. 
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As ações afirmativas desempenharam uma função importantíssima na 

promoção da igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos. Elas 

proporcionaram uma rápida inclusão social dos negros, os quais passaram a ocupar 

e estar em lugares nunca antes imaginados. Mas, o sucesso dessas medidas não 

deixou de ser questionado e contestado. 

No caso Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), 

a Suprema Corte declarou a constitucionalidade das ações afirmativas legitimando o 

uso da raça como um meio para se alcançar a igualdade. Nesse aspecto, não se 

pode falar que essas medidas têm por objetivo produzir a desigualdade e os 

conflitos de ordem racial. Muito pelo contrário, o que se busca é a inclusão de 

minorias excluídas dos processos democrático-participativos e a efetivação dos 

direitos fundamentais. 

Após a decisão no caso Regents of the University of California v. Bakke, 438 

U.S. 265 (1978) as ações afirmativas se expandiram nos Estados Unidos. E não só o 

Estado, mas também a iniciativa privada buscou promover a igualdade entre brancos 

e negros, de forma a superar o racismo e as desigualdades raciais. O julgamento do 

caso United Steelworkers of America, AFL-CIO-CLC v. Weber 443 U.S. 193 (1979) 

pela Suprema Corte vem comprovar que é legítimo e constitucional o uso destas 

políticas pelo setor privado. 

Entretanto, no início dos anos de 1980, as ações afirmativas sofreram um 

duro golpe com a chegada dos conservadores ao poder. As grandes mudanças no 

quadro do Judiciário Federal e da própria Suprema Corte levaram ao 

questionamento indevido do uso de tais políticas, indevido porque ainda hoje elas 

são uma necessidade na realidade estadunidense, pois os negros não possuem as 

mesmas oportunidades participativas que os brancos. 

O novo viés conservador da Suprema Corte tem proporcionado grandes 

perdas para a inclusão dos negros e de outras minorias. Nos últimos anos 

importantes planos de ações afirmativas foram declarados inconstitucionais, tal 

como aconteceram nos casos Wygant v. Jackson Board of Education, 476 U.S. 267 

(1986); City of Richmond v. J.A. Croson Co., 488 U.S. 469 (1989); Adarand 

Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200 (1995) e Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 

(2003). 

Porém, não se pode concordar com os argumentos expressos pela Corte 

nessas últimas decisões. Romper com as ações afirmativas agora é interromper um 
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processo vitorioso que começou no caso Brown e que ainda não terminou. Por outro 

lado, é também desconsiderar tudo que já foi feito em prol da igualdade entre 

brancos e negros nos Estados Unidos. 

As experiências dos Estados da Califórnia, com o projeto 209, e do Texas, 

após a decisão da Corte de Apelações do Quinto Circuito no caso Hopwood v. 

Texas, demonstram, perfeitamente, que este não é o momento mais adequado para 

se estabelecer o fim das ações afirmativas. Sem elas, os negros não conseguem 

chegar às universidades porque o racismo e a discriminação racial impedem que 

eles sejam reconhecidos como cidadãos e atores de um processo discursivo e 

democrático. 

Mas, ao que tudo indica, parece que os conservadores da Suprema Corte não 

chegaram a um consenso definitivo quanto à constitucionalidade das ações 

afirmativas e do critério racial, como se pode perceber nas recentes decisões a favor 

destas medidas nos casos United States v. Paradise, 480 U.S. 149 (1987); Metro 

Broadcasting, Inc. v. Federal Communications Comission, 497 U.S. 547 (1990) e 

Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003). 

Hoje, há uma grande incerteza para com um futuro promissor das ações 

afirmativas e do uso do critério racial nos Estados Unidos após a decisão proferida 

em 28 de junho de 2007 no caso Parents Involved in Community Schools v. Seattle 

School Dist. No. 1, 551 U.S. ___ (2007) e Meredith v. Jefferson County Board of 

Education, 551 U.S. ___ (2007). No entanto, trata-se de um caso isolado na 

Suprema Corte. Espera-se que os erros cometidos, ao se adotar uma postura 

decisional pragmática que desconsiderou toda a prática judiciária e a necessidade 

das ações afirmativas, não mais ocorram, pois a cidadania e a formação 

comunicativa do poder político não podem ser prejudicadas por uma minoria 

conservadora que pretende desconstruir meios legítimos de integração social e 

racial. 

Essa absurda decisão não pode ser aceita para se por fim às ações 

afirmativas e para se excluir os negros no Direito estadunidense. Ela deve ser 

combatida, porque, como muito bem salientou o Justice Breyer, em seu voto 

divergente, o uso da raça ainda é um meio legítimo e constitucional de se produzir 

igualdade e, em hipótese alguma, a igualdade expressa no caso Brown pode ser 

desconsiderada, diante da necessária inclusão e participação de todos nos 

processos democráticos, quer sejam brancos ou negros. 
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Portanto, a integração social e racial nos Estados Unidos não pode parar, ela 

deve continuar através das ações afirmativas e do uso do critério racial como meios 

necessários à inclusão democrática dos negros na educação. 

No Brasil, desde a chegada dos primeiros portugueses a igualdade não tem 

sido uma realidade e uma preocupação básica nacional. As injustiças, a opressão, 

os tratamentos injustos e desiguais têm sido uma constante ao longo de toda a 

história, principalmente para com os negros que aqui chegaram numa posição 

extremamente desconfortável e muito diferente da dos europeus. 

A Lei Áurea em 1888, que acabou com a escravidão no Brasil, não provocou 

grandes alterações no quadro social do país. Ela foi incapaz de resolver o déficit de 

cidadania e de promover a efetiva inclusão dos negros. Ao contrário, a execução de 

políticas públicas universalistas pelo Estado e pela sociedade possibilitou que os 

negros ficassem, cada vez mais, distantes de qualquer possibilidade participativa e 

democrática. 

A imigração européia, as políticas universalistas e a própria mestiçagem 

provocaram enormes perdas para os negros brasileiros. E o que não dizer da 

democracia racial de Freyre (2002), “elemento formador” da nação brasileira? O mito 

da democracia racial foi edificado como elemento de garantia de privilégios aos 

brancos e de manutenção das desigualdades raciais no Brasil, diante da visão 

romântica e paradisíaca da gênese da nação brasileira através da miscigenação 

entre brancos, negros e índios. A falsa concepção de “convivência pacífica e 

poética” das três raças oculta toda a enorme exploração e violência praticada contra 

os índios e negros em toda a história brasileira, impedindo assim a execução de 

qualquer política pública de inclusão que leve a raça em consideração, como 

acontece hoje com as ações afirmativas para os negros. 

A democracia racial foi e é ainda, sem dúvida, um meio muito utilizado para 

se dissimular as desigualdades raciais e para se apresentar as relações entre 

brancos e negros como cordiais. Com este artifício nega-se o racismo e a 

discriminação racial existentes no Brasil, uma vez que não há a devida consideração 

destes graves problemas nacionais que há muito afligem a sociedade brasileira. E, 

mesmo com o recente reconhecimento do racismo pelo país, o que aconteceu 

através da Conferência de Durban, o mito ainda impera como um elemento 

impeditivo à realização das ações afirmativas na educação e à identificação de quem 

é o negro no Brasil. 
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Dessa forma, não dá para se afirmar que o Brasil vive plenamente uma 

democracia racial. As desigualdades entre brancos e negros são reais e presentes 

na realidade nacional. Assim é inaceitável que, diante do paradigma do Estado 

Democrático de Direito, muitos brasileiros continuem a sofrer, diariamente, as 

marcas da exclusão causadas pelo racismo e pela discriminação racial. 

Além disso, não se pode aceitar também que a explicação para as 

desigualdades existentes entre brancos e negros são causadas pelas diferenças de 

classe social e pelo fator econômico, como é reiteradamente afirmado pelos críticos 

das ações afirmativas e pelos argumentos reducionistas de origem marxista e 

neoliberal. As desigualdades raciais no Brasil, seja de educação, esperança de vida, 

trabalho ou renda, por exemplo, existem e são causadas pelo racismo e por todas as 

diversas formas de discriminação existentes. 

O Estado brasileiro nunca possibilitou, realmente, que os negros fossem 

atores do processo discursivo-democrático. A solução para o racismo no Brasil 

sempre se deu no âmbito criminal e as desigualdades entre brancos e negros 

sempre foram vistas como um problema natural da sociedade. Até mesmo na 

Assembléia Nacional Constituinte, o discurso dominante foi o de ordem criminal, com 

a superação do racismo condicionada à necessária tipificação da conduta 

discriminatória. Não é de se estranhar que em toda a legislação infraconstitucional 

haja uma preocupação excessiva para com a repressão ao invés de uma inclusão 

social efetiva e participativa. 

As conseqüências de toda esta situação de desigualdades, de racismo, de 

discriminação racial e a da forte presença do mito da democracia racial no 

imaginário coletivo nacional são as dificuldades na realização dos direitos 

fundamentais aos negros no Brasil, principalmente, as oportunidades de acesso à 

educação de nível superior. 

Reverter a atual situação de profundas desigualdades, com a superação 

definitiva do mito da democracia racial é uma exigência de primeira grandeza no 

país. A promulgação da Constituição da República de 1988 veio para possibilitar que 

mudanças ocorressem em prol do novo conteúdo da igualdade, uma igualdade 

procedimental que proporcione a inclusão democrática e participativa de todos nos 

processos discursivos e deliberativos do Estado Democrático de Direito. 

Mas, muito embora o novo paradigma procedimentalista tenha superado o 

Estado Liberal e Social de Direito, a concepção de igualdade que ainda predomina e 
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prevalece para justificar as ações afirmativas no Brasil é a da igualdade material. E, 

dessa forma, as políticas de ações afirmativas são legitimadas, de maneira 

equivocada, com base nas teorias compensatórias e distributivas, as quais não 

buscam concretizar um processo de inclusão de todos, mas sim de transformar o 

Direito num meio de realização de pretensões não condizentes com uma democracia 

participativa e que tem por única finalidade promover o bem-estar geral e a justiça 

social de bens e direitos. 

Por outro lado, no Estado Democrático de Direito a igualdade e as ações 

afirmativas adquirem outra perspectiva capaz de possibilitar a participação e a 

inclusão de todos nos procedimentos democráticos de formação discursiva e 

legítima do Direito, já que o cidadão deixa de ser apenas um mero destinatário das 

normas do Estado para se tornar autor e um participante ativo de todo o processo de 

criação do Direito que vai reger sua própria vida. 

Assim, as ações afirmativas podem desempenhar um papel fundamental na 

configuração de uma sociedade participativa e plural. A adoção dessas medidas é 

essencial, pois visa incluir os negros de forma democrática, possibilitando-lhes o 

exercício da autonomia em igualdade com todos os outros atores sociais, de forma a 

se superar o mito da democracia racial. 

As ações afirmativas, no paradigma do Estado Democrático de Direito, não 

podem ser vistas como políticas de cunho discriminatório ou que tenham por objetivo 

desqualificar os negros ou de tratá-los como cidadãos dependentes do Estado. Pelo 

contrário, elas têm por objetivo promover a inclusão democrática de uma minoria que 

sempre esteve excluída dos processos discursivos na sociedade brasileira. Desse 

modo, não se pode mais aceitar a exclusão dos negros de qualquer dos 

procedimentos democráticos, pois não há possibilidade de legitimidade do Direito 

com exclusão, uma vez que democracia não combina com racismo e discriminação 

racial. 

Dessa forma, é legítimo e necessário o uso das ações afirmativas e do fator 

racial para a promoção do acesso dos negros aos mais diversos setores da 

sociedade e do Estado, e, em especial, às universidades públicas brasileiras. 

Contudo, as ações afirmativas devem ser medidas temporárias e sujeitas, 

constantemente, num processo discursivo, a um exame de racionalidade por parte 

de todos os atores sociais, como já salientado. 
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Um importante aspecto ainda a se destacar é que se deve levar em 

consideração, na adoção destas medidas na educação, as peculiaridades 

locais/regionais da composição da população, o respeito ao princípio da autonomia 

das universidades na fixação dos programas e das metas a serem atingidas, 

podendo-se inclusive conjugar ao fator racial, outros que porventura sejam 

necessários para o real cumprimento dos objetivos de inclusão e de promoção dos 

negros através das políticas de ações afirmativas. 

Logo, no Estado Democrático de Direito, as ações afirmativas devem existir 

como um elemento que possibilita o exercício da autonomia e da emancipação dos 

cidadãos de forma a se vencer a barreira da democracia racial que ainda impede a 

participação e a inclusão efetiva dos negros na sociedade. Pelas condições atuais 

brasileiras, a concepção de igualdade passa pelas ações afirmativas. Estas devem 

constituir num meio democrático e plural para a necessária formação comunicativa 

do poder político. 

Efetivar a igualdade num Estado Democrático de Direito é uma necessidade 

imperativa e indispensável, visto que não se pode afirmar que se vive numa 

democracia que seja condizente com as injustiças e que não promova o fim do 

racismo e da discriminação racial.  

Portanto, garantir o acesso dos negros à educação é poder criar e construir 

efetivas condições de participação de todos na criação legítima do Direito, e, assim, 

alcançar a igualdade constitucional, que precisa se tornar uma realidade presente 

entre todos os brasileiros. 
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