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RESUMO  

  

A desigualdade extrema é um fenômeno que acompanha a humanidade desde os tempos 

primitivos. Não há como se falar em uma causa única de surgimento do fenômeno, 

principalmente pelos desdobramentos que esta teve ao longo dos anos. Suas ramificações são 

inúmeras, mas as consequências vistas na grande maioria dos casos podem ser resumidas na 

exclusão social e na dignidade humana ferida. A partir do momento em que determinada pessoa 

é excluída das relações sociais por características que lhe são inerentes, ou por seu 

posicionamento sobre determinado tema, seu direito à sociabilidade é ferido e com isso o 

próprio desenvolvimento fica limitado. Diante de confrontos sociais diários, vistos na 

sociedade, e de uma crise valorativa visível, questiona-se para onde foram a alteridade do ser 

humano, sua concepção de justiça e até onde as consequências serão sentidas por todos sem 

que algo seja de fato realizado e concretizado.  Como aceitar que, dentro da mesma realidade 

social, exista grande discussão sobre os direitos humanos e significativa parcela da sociedade 

excluindo todos aqueles considerados diferentes. Mesmo que existam medidas governamentais 

para amenizar os efeitos da exclusão, como são as ações afirmativas, muito deve se fazer ainda 

para se mudar o sentimento de coisificação e descarte em relação ao considerado desigual. 

Dentro de uma sociedade multicultural e de pluralidades, que se mostra aberta para diversos 

avanços, o cuidado com o outro, a inclusão e a aceitação tornaram-se temas de difícil 

consideração por alguns. Uma sociedade que demonstra ser extremamente avançada em 

determinados aspectos ainda se faz retrógrada quanto aos efeitos da desigualdade extrema. A 

evolução começa de maneira valorativa, para só depois se mostrar no plano concreto.  

  

Palavras chave: Desigualdade; Dignidade Humana; Crise Valorativa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ABSTRACT  

  

  

Extreme inequality is a phenomenon that has accompanied humanity since ancient times. There 

is no way to talk about only one cause of the emergence of the phenomenon, mainly because of 

the unfolding it has had over the years. The ramifications are huge, but the consequences are 

seen in the vast majority of cases and can be summarized in social exclusion and the wounding 

of the human dignity. From the moment that a person is excluded from social relations by 

inherent characteristics, or from his position on a particular subject, his right to sociability is 

harmed and his development itself is limited. Facing daily social confrontations and a visible 

value crisis, we question the human being empathy, the conception of justice, and the extent in 

which the consequences will be felt without something being really done.  How to accept that 

living in the same social reality there is a great discussion about human rights and a great part 

of society excluding the ones who are considered different. Even if there are governmental 

measures to alleviate the effects of exclusion, there is much more to be done to change the sense 

of dissent and dismissal related to weaker ones. In a multicultural and pluralistic society, which 

is opened to many advances, taking care for the disadvantaged, such aspects like inclusion and 

acceptance are some of the ones that are difficult to be considered. A society that proves to be 

extremely advanced in certain points, is still old-fashioned about effects of extreme inequality.  

Evolution begins in a valuation way, and then shows itself on the concrete plane.  

  

Keywords: Inequality; Human dignity; Valuation Crisis.  
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade vive dias de confronto social em razão de costumes, valores sociais, 

religiosos e políticos. A desigualdade se fez, e se faz, presente desde os mais remotos tempos, 

e, para se conhecer o fenômeno da desigualdade social, que sob a sua vertente extrema gerou, 

e gera, a segregação social, é necessário se fazer uma análise de tal situação sob a ótica da 

axiologia, buscando-se entender as mudanças que ocorreram na sociedade com o decorrer do 

tempo. 

De acordo com o pensamento clássico de Jean Jacques Rousseau, o início da separação 

entre os seres se deu a partir do momento em que o primeiro homem cercou um pedaço de terra 

e o considerou como se seu fosse, fazendo surgir o início da sociedade civil. Nasciam o direito 

à propriedade com fundamento na posse, a guerra entre os grupos que se formaram e a separação 

entre estes, o que culminou na segregação social. 

Quando se fala em desigualdade e posteriormente em segregação dos desiguais, percebe- 

se a falta de identificação entre os grupos. Segundo Emmanuel Lévinas, em algum momento da 

história, perdeu-se a alteridade, a qual, de acordo com o Dicionário de Filosofia de Abbagnano, 

significa “Ser outro, pôr-se ou constituir-se como outro”. A ideia não era de igualar todos os 

seres, mas sim reconhecer o outro como um ser dotado de concepção ímpar e que, mesmo na 

desigualdade, é dotado de dignidade. O grande problema surgiu a partir do momento em que se 

passou a considerar os desiguais, de maneira grotesca, inferiores. Nas lições de Aristóteles, a 

ideia de Justiça estava na igualdade e na proporcionalidade, e os iguais deveriam ser tratados 

igualmente e os desiguais, desigualmente, na medida da desigualdade. 

Até mesmo as famílias, fundamento da própria sociedade civil, sofreram com as 

barreiras criadas pela desigualdade entre homem e mulher, entre filhos primogênitos e os que 

viriam depois, entre a herança deixada ao filho homem e o esquecimento da filha mulher nesse 

momento. Dia após dia, veem-se os novos conceitos de família lutando para que barreiras sejam 

de fato rompidas. Com a Constituição de 1988 qualquer diferença legislativa foi retirada, 

direitos e deveres passaram a ser positivamente iguais para os membros do núcleo familiar, mas 

a mudança valorativa e ideológica de muitos ainda é gradativa. 

Em algum momento da civilização, a concepção de superioridade de uns em detrimento 

de outros passou a ser socialmente aceita. 

Os grandes marcos de segregação social ocorridos na história marcaram, e marcam, a 

vida humana como o apartheid na África, o qual resultou em uma filosofia local de separação 

entre brancos e negros. Nesse sistema separatista de brancos e negros, sob os olhares de 
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Mandela, surgiu a expressão ubunto, levando aos africanos a ideia de que todos os homens são 

humanos somente a partir da humanidade do outro. O nazismo na Alemanha, em busca de uma 

raça pura, valeu-se de sacrifícios humanos e, por questões religiosas, determinou a morte e 

sacrificou milhares de pessoas, o que estarreceu o mundo ao final da Segunda Guerra Mundial. 

A sociedade dividida por castas na Índia, separando, de maneira agressiva, as diferentes classes 

sociais que perduram até hoje, o apartheid nos Estados Unidos da América, desde as colônias 

com os escravos à sociedade moderna com a separação de brancos e negros. Na sociedade atual, 

é possível perceber, com certo ar de lamentação, a união de todos os grupos sociais que viveram 

excluídos ao longo da história, convivendo, porém, com a dor dos ancestrais, que está marcada 

na alma humana. 

A exclusão social existe em todos os grupos sociais, pobres e ricos, capital e trabalho, 

brancos e negros, homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, há hoje um grande 

número de minorias e grupos vulneráveis que convivem em meio ao todo e que ao mesmo 

tempo são rejeitadas socialmente. 

Permeada por grandes discussões sobre direitos humanos, a pessoa humana passou a ser 

o centro do direito, o que levou a uma conscientização sobre a dignidade humana e sobre os 

direitos da personalidade. Ao valorizar a pessoa humana, a sociedade passou a analisar que 

todos têm direitos, e estes são inerentes e essenciais à vida humana e por isso são irrenunciáveis 

e invioláveis. Mas onde está inviolabilidade de tais direitos diante de minorias sendo 

esquecidas, esmagadas, deixadas de lado por questões minúsculas? Essa existência de 

diferentes, que deveria servir como um propulsor da sociedade, passou a formar grupos 

hegemônicos em situações de vulnerabilidade, uma vez que as exclusões passaram do âmbito 

pessoal para o coletivo. 

Por isso, vê-se uma parcela da sociedade excluindo aqueles considerados diferentes, 

sejam estes negros, pobres, homossexuais, mulheres, religiões com menos expressão em 

determinada região, enfim, todos acabam sofrendo algum tipo de exclusão em determinados 

momentos, quando um grupo dominante se coloca como superior a outro, reduzindo-o à 

humilhação e rejeição social. 

A análise sobre a exclusão social com o decorrer dos anos, as mudanças axiológicas que 

ocorreram, e ainda ocorrem, ferindo a dignidade humana daqueles que sofreram, e sofrem, a 

desigualdade social são um importante começo para que se incite a discussão sobre essa 

exclusão. Quando uma pessoa é socialmente excluída da sociedade – e não há necessidade de 

essa exclusão ser completa, apenas o fato de em determinado momento uma característica 



11  

própria a deixe de lado em uma situação –, os seus direitos da personalidade são atingidos e 

gravemente feridos. 

O próprio desenvolvimento da personalidade é proveniente desse encontro social, 

iniciando-se no seio familiar e depois trazendo os valores pessoais aprendidos para a sociedade. 

O grande ponto de aceitação do desigual é gerado nesse encontro de valores, cada qual com o 

que recebeu no berço. 

A erradicação da desigualdade é um objetivo utópico para a sociedade. Somos desiguais. 

A cada qual cabe escolher suas preferências políticas, culturais, religiosas, sexuais, e essa união 

de diferentes escolhas é o que há de mais enriquecedor dentro da sociedade. As diferenças 

existentes entre os grupos vistos como minoria e vulneráveis, entre os contrários e o grupo 

hegemônico, não devem ser retiradas, mas o resultado extremo do seu choque deve ser sim 

amenizado. 

No primeiro capítulo, tomando-se por base princípios e normas vigentes, tratar-se-á da 

igualdade propriamente dita e de seus reflexos na dignidade humana e de como esse conceito 

veio sendo construído ao longo dos anos e posteriormente aplicado nas relações sociais. A 

igualdade, enquanto princípio constitucional, será tratada com os parâmetros do direito civil e 

consequentemente com o direito de família, delineando-se toda a trajetória da igualdade dentro 

das famílias – para que só depois se possa se estabelecer o que de fato é esse princípio dentro 

do meio social. Delineou-se, ainda, a igualdade enquanto justiça capaz de “desigualar os 

desiguais, na medida da sua desigualdade”, para que por fim se entenda a verdadeira dignidade 

humana. 

Por outro lado, no segundo capítulo são possíveis a verificação e comparação da 

igualdade com a própria desigualdade extrema dentro da história, não por meio de uma simples 

alusão ao “preto no branco”, mas de uma formação de como essa desigualdade foi se 

concretizando ao longo do tempo, desde o pensamento de Rousseau, iniciado ainda no primeiro 

capítulo, até casos marcantes da humanidade. Como uma forma de linha do tempo, verificar- 

se-á como a ideia de igualdade, clamada por alguns, foi deixada de lado e causou não apenas 

uma dor de alma, mas a morte de milhares de pessoas. 

De maneira a se “costurar” a linha do tempo formada pelos capítulos anteriores, o 

terceiro e último capítulo tem o intuito de levantar uma reflexão sobre quais são os efeitos 

nocivos à dignidade humana, provocados pela desigualdade extrema. Desde o surgimento das 

minorias sociais até a ligação com a crescente violência existente hoje, rastros da desigualdade 

são encontrados e devem ser combatidos não apenas para restauração da própria ordem social, 

mas como um cuidado com a dignidade daqueles que sofrem com esta exclusão do todo. 
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Questionou-se, ainda, a importância das ações afirmativas como forma de solucionar os casos de 

desigualdade, ponderando-se sobre os desafios que a mudança valorativa e estrutural enfrenta 

e como estes são necessários para a construção de uma sociedade multicultural e heterogênea 

que conviva em harmonia e com condições igualitárias para todos. 

O grande intuito é levantar a reflexão sobre a desigualdade, o desconforto que o desigual 

causa e as consequências deste para a concepção de si e a própria essência digna de cada um. 

Desconforto este gerado não apenas por critérios econômicos, mas por diferenças valorativas e 

a dificuldade existente hoje em aceitar o diferente dentro de uma sociedade tão avançada em 

alguns aspectos, mas tão retrógrada quando se trata de aceitar os desiguais. 
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1. IGUALDADE, A DIGNIDADE HUMANA E O INÍCIO DO PENSAMENTO 

SOBRE A DESIGUALDADE 

 
1.1 O princípio constitucional da igualdade 

 
Ao longo do tempo, a igualdade recebeu diversos alcances, conteúdos e aplicações e foi 

objeto de estudo de diversas correntes filosóficas, as quais ficaram divididas entre aquelas que 

acreditavam na possibilidade de concretização de tal princípio e as que não acreditavam na 

possibilidade desta.1 O princípio da igualdade pode ser considerado relacional, porque vê o ser 

como pessoa e a coloca num contexto social, formando a relação desta com os demais 

indivíduos pertencentes a este. 

A igualdade é um valor fundamental que inspira filosofias, ideologias e pensamentos 

políticos em todos os tempos. Independentemente do contexto em que se encontra, recebe 

sempre uma determinação e conteúdo axiológico relevante. O significado axiológico tem 

relação com a proposta de que todos os homens são considerados iguais, e existe a possibilidade 

de se exigir que estes sejam tratados igualmente em todos os aspectos. Jean-Jacques Rousseau, 

em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens2, discute a 

ideia de que os homens não podem ser considerados iguais em tudo para a perpetuação da 

igualdade. Nesse discurso, é realizada uma distinção entre as desigualdades naturais e sociais3, 

e o intuito do princípio como um todo seria eliminar a segunda espécie delas. 

O conceito de igualdade, sob o olhar dos regimes democráticos, se trata de um fim a ser 

alcançado pelo Estado, uma razão de ser. Sobre a ideia de liberdade estaria estabelecida a 

igualdade, a qual poderia conviver com a desigualdade até o limite em que suportasse.4 De 

 

1 Os nominalistas, por exemplo, entendiam que nada se pode conceber além daquilo que se apalpa e vê e por isso 

não eram adeptos da unidade – no sentido de igualdade – da espécie humana -. Segundo eles, o que se vê de 

imediato é a diversidade e consequentemente a desigualdade. Segundo Analeto de Oliveira Faria, que sintetiza as 

palavras de Alexis Carrel sobre os nominalistas: “ A igualdade dos direitos (dos indivíduos) é uma ilusão. O idiota 

e o homem de gênio não podem ser iguais perante a lei. É absurdo dar-lhe o mesmo poder eleitoral que ao indivíduo 

completamente desenvolvido [...]. Em vez de nivelar as desigualdades orgânicas e mentais, deveremos exagerá- 

las; construiremos assim grandes homens. É preciso abandonar a ideia perigosa de abater os fortes, enaltecer os 

fracos, e desta maneira, fazer popular os medíocres.” FARIA, Anacleto de Oliveira. Do princípio da igualdade 

jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais; Ed. Universidade de São Paulo, 1973.p.37. 
2 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. 

2. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
3 “[..]Concebo, na espécie humana, dois tipos de desigualdade: uma que chamo de natural ou física, por ser 

estabelecida pela natureza e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades 

do espírito e da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma 

espécie de convenção e que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens.” 
4 Sobre o tema, “A igualdade se impõe a própria constituição. Quer dizer, ela abriga a igualdade de tal maneira que 

faz com que a igualdade seja o critério de interpretação e conhecimento do próprio diploma nacional. [...] Liberdade 
é um bem inestimável do homem. [...] E o outro grande valor é a igualdade. [..] Como se garante a igualdade? Pelo 

princípio da legalidade. Sendo a lei uma pauta objetiva abstrata e genérica [...] está garantida a igualdade, porque, 

no regime democrático, quem vai fazer a lei é a maioria. [..] Mas a maioria não pode fazer uma 
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acordo com Marcelo Campos Galuppo5, a igualdade “deve ser concebida como um 

procedimento de inclusão formal e material nos discursos de justificação e aplicação de 

normas”, dessa forma, tem-se uma premissa básica para o regime citado e, ainda, quanto à 

própria efetivação dos direitos humanos. 

Em razão das mudanças ocorridas no cenário político, uma expansão de movimentos em 

prol dos direitos fundamentais surgiu, o que resultou no aparecimento de inúmeros novos 

direitos e mecanismos com a finalidade de fazê-los prosperar. Em momento algum no texto 

constitucional houve a limitação dos direitos e garantias fundamentais ali elencadas. Não se fala 

em um rol taxativo destes, assim como, consequentemente, a sua aplicação não deve ser 

limitada. 

Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, o princípio da igualdade 6 passou a 

fazer parte da realidade jurídica, garantindo a todos tratamento isonômico pela lei. A 

Constituição, no momento do seu surgimento, tinha o dever de deixar para trás um regime 

ditatorial, garantindo que os cidadãos passassem a ser a finalidade do próprio Estado, com 

maneiras de introduzir, na aplicação do direito, as ideias de justiça e igualdade. 

A partir desse momento, as vedações foram de encontro a diferenciações e 

discriminações, levando em consideração não apenas os casos ocorridos dentro do Judiciário, 

mas também na rotina social. O princípio da igualdade, mesmo que a ideia de igualdade já 

permeasse, passou a ser impositivo em todos os setores da sociedade. 

O respeito às diferenças existentes na sociedade e a visão de igualdade frente a estas são 

vetores determinantes para o convívio social e a manutenção deste, de maneira pacífica. É com 

base nesse respeito frente às diferenças que se constroem também os usos, os costumes e as 

regras, auxiliando na promoção da dignidade humana e na formação da personalidade dos 

indivíduos. Uma vez que se observa como fator determinante o princípio da igualdade, a 

sociedade se afasta de crises axiológicas. 

A nova ordem constitucional, vigendo sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, 

assentou cada um dos objetivos fundamentais do novo Estado e trouxe segurança para todos. O 

princípio constitucional da dignidade humana, como preceito basilar de todo o ordenamento, 

 
 

lei para si e outra para a minoria; ela é obrigada a fazer uma lei geral e abstrata, e essa lei vai se aplicar aos amigos 

e inimigos[..]. A Lei é igual para todos.” ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário: evolução e 

características atuais. Curso de direito tributário. São Paulo, v.1, 1995, p. 57. 
5 GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de Direito a partir do pensamento 

de Habermas. Belo Horizonte; Mandamentos, 2002. P. 208. 
6 Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros  e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 
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todos os princípios e direitos elencados, deve seguir tal ordem, inclusive, o preceito da 

igualdade, que coloca a preocupação com a qualidade de vida humana, não apenas em questão 

material, como uma das prioridades do Estado. Casos em que há os tratamentos desiguais, para 

casos desiguais, podem ser considerados uma exceção ao princípio, visto que aqui se fala da 

própria justiça e não de um elemento discriminador. Nestes casos, só se comenta uma lesividade 

ao princípio da igualdade quando há falta de finalidade para tal ato, não há que se falar em 

desigualdade, quando se tem um fim compatível com a Constituição. 7 

A própria aplicação da lei faz diferenciação entre as situações, de modo a enquadrá-las 

a tais atos; segundo Celso Antônio Bandeira de Mello,8 tem-se aqui a característica funcional, 

sendo necessário o questionamento sobre quais atos discriminatórios seriam de fato 

intoleráveis. Assim, aqueles que possuem características ímpares se veem incorporados por 

diferentes regimes. Ainda, “a lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas 

instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”.9
 

As pessoas possuem características que lhes são inerentes e muitas vezes não coincidem 

umas com as outras, remetendo, então, à problemática de que se torna impossível a criação de 

normas que possam abranger a cada um dentro de situações particulares. Assim, como forma 

de manutenção da própria corrente de um Estado Democrático de Direito, não é possível que 

se ignore cada uma dessas situações. Torna-se imprescindível que, neste momento, exista 

inclusão dos desiguais quanto à aplicação das normas, justificando a discriminação de situações 

fundamentadas. Como se trata de um princípio abstrato e não de um valor absoluto, há a 

possibilidade de exceções na sua aplicação, por isso é possível a sua justificativa em casos 

especiais. Visto que a igualdade é regra, o tratamento desigual deve passar por uma justificativa. 

A igualdade tem o condão de introduzir a justiça. Casos em que a não observância do conceito 

realiza uma quebra no próprio princípio são motivos de desigualdade e injustiça.10 Tratando-se 

a igualdade como um valor contido dentro das relações, procura-se buscar, nesta, a finalidade 

de ser uma relação justa. Por isso, existe a possibilidade de exceções. Tal princípio, 

 

7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e permitidas. 

Revista trimestral de Direito Público, nº1,p.79. 
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª Ed. Malheiros: 

São Paulo,2011, P. 11. 
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª Ed. Malheiros: 

São Paulo, 2011, P..10. 
10 Sobre o tema, Norberto Bobbio ressalta que “Duas coisas ou duas pessoas podem ser iguais ou equalizadas sob 

muitos aspectos: a igualdade entre elas, ou sua equalização, só tem a ver com a justiça quando corresponde a um 

determinado critério (que é chamado de critério de justiça), com base no qual se estabelece qual dos aspectos deva 

ser considerado relevante para o fim de distinguir entre uma igualdade desejável e uma igualdade indesejável”. 

BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Edilouro, 

1997.p.18. 
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quando visto pela ótica constitucional, aufere uma tríplice finalidade quanto à sua aplicação: 

uma limitação ao legislador, ao intérprete e ao particular. Quanto ao legislador, vê-se que este 

não pode se afastar de tal premissa no momento de edição das normas, correndo o risco de 

praticar um ato inconstitucional, pois estas podem criar desigualdades no momento da 

aplicação. O legislador encontra, no princípio da igualdade, a primeira e mais importante de 

todas as limitações. Segundo Norberto Bobbio, 

 
Tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é erigido em critério discriminatório e, 
de outro lado, se há justificativa racional para, à vista do traço desigualador adotado, 

atribuir o específico tratamento jurídico construído em fundação da desigualdade 

afirmada.11
 

 

Há uma agressão ao princípio da igualdade todas as vezes em que aquilo que é 

considerado um fator diferenciado para a aplicação de regras diferentes não tenha relação direta 

com a inclusão do indivíduo dentro de determinada situação. Aqueles que interpretam e aplicam 

as leis também têm o poder de criar – ou aumentar – a desigualdade, neste momento, uma vez 

que a interpretação das normas deve ser feita de maneira paritária ao princípio mencionado. 

Caso não exista essa interpretação em consonância com a igualdade, tem-se o caminho 

contrário. Para Alexandre de Moraes, 

 
A igualdade se configura como uma eficácia transcendente, de modo que toda situação 

de desigualdade persistente à entrada em vigor da norma constitucional deve ser 

considerada não recepcionada, se não demonstrar compatibilidade com os valores que a 

Constituição, como norma suprema, proclama.12
 

 

Longe de ser um princípio que recaí apenas no âmbito público, este é um direito 

subjetivo para as relações privadas, como forma de reconhecimento da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais. Quando se fala no particular e no princípio da igualdade, abre-se um 

leque de possibilidades para a aplicação e o afastamento deste princípio. Neste caso, não se trata 

de uma igualdade jurídica, e, sim, social, moral e valorativa para com todos aqueles que possam 

ser considerados diferentes. Assim sendo, com base no princípio da igualdade, certas hipóteses 

permitem a aplicação de regimes jurídicos diferenciados como forma de concretização da 

garantia constitucional prevista. Por outro lado, é importante que se recorde de que o princípio 

da igualdade não pode jamais se restringir à efetivação por intermédio do 

 

 

 
 

11 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Edilouro, 1997. P. 28. 
12 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 28.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 35. 
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Judiciário, mas sim que, durante toda a convivência em sociedade, é necessário que a igualdade 

seja efetivada como forma da promoção da vida humana. 

É possível a análise de duas vertentes de aplicação do princípio, este atua perante a lei e 

na lei. Perante a lei, a compreensão do respeito desse princípio perante o caso concreto, por outro 

lado, a aplicação na lei prevê a não distinção das normas jurídicas, exceto nos casos aqui já 

citados. O princípio elencado no artigo 5º da Constituição Federal trata de um princípio de 

eficácia plena o qual é independente de qualquer norma regulamentadora, de caráter 

assecuratório a todos, independentemente das características pessoais, um tratamento 

igualitário perante a lei, inclusive no âmbito material e no substancial. 

A ideia de igualdade absoluta sob a ótica contemporânea do princípio da igualdade 

remete a uma igualdade inserida por intermédio de leis, como forma de análise das situações e 

dos que estão envolvidos nesta, determinando, então, o tratamento igualitário. O princípio da 

igualdade não possuí o intuito de considerar todos os homens exatamente iguais entre si, quando 

comparadas as suas capacidades, mas sim quanto às suas necessidades fáticas. Assim, o critério 

para a aplicação desse princípio deve sempre se basear em relação ao bem13 necessitado naquele 

momento. Atchabahian ressalta que, 

 
O princípio da igualdade não afirma que todos os homens são iguais em sua essência. 

Pretende realmente expressar a igualdade de tratamento na lei e perante a lei, aplicando-
se esta na forma do pensamento externado por ARISTÓTELES, para quem méritos 

iguais devem ser tratados igualmente, mas situações desiguais devem ser tratadas 

desigualmente. 14
 

 

Existe uma ponderação permeando o princípio, a qual leva em consideração as 

peculiaridades de cada ser, dentro de determinada situação. Sob esse prisma vê-se que a 

igualdade não consiste em tratamentos sem qualquer tipo de distinção entre as relações, e, sim, 

torna-se perceptível que tal princípio está baseado em tratamentos iguais dentro de relações 

desiguais. Kelsen também entendia que todos os seres deveriam ser tratados de maneira 

igualitária e se deveria ter respeito por suas particularidades. 

Conforme o entendimento de Norberto Bobbio,16 a igualdade tem dificuldades de 

conceituação descritiva pela grande indeterminação que a permeia. E, quando se pensa em 

indivíduos iguais, estes possuem tal característica em relação a quem ou em quê? Uma 

qualidade dependeria dos aspectos ligados a esta igualdade, uma vez que se corre o risco de 

atribuir uma situação de igualdade, quando apenas um aspecto está em análise.  

 

13 Não limitando a palavra ao sentido material, mas sim a interpretando de acordo com o contexto em que a igualdade 
é buscada. 
14 ATCHAHIAN, S. Princípio da igualdade e ações afirmativas. 2. ed. São Paulo: RCS, 2006. P.78-79. 
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Segundo Bobbio, 

porque, nesse contexto, o atributo da igualdade se refere não a uma qualidade do homem 

enquanto tal, como é ou pode ser a liberdade em certos contextos, mas a um 

determinado tipo de relação entre os entes que fazem parte da categoria abstrata 

humanidade.17
 

 

Nesse contexto, o autor entende que seria a igualdade um bem e um fim para as 

singularidades existentes, no momento em que estas se encontram dentro de uma relação. E, ao 

se realizar um paralelo entre a igualdade e a liberdade, entende-se que esta seria um valor geral 

para o homem enquanto indivíduo, e aquela, para o homem considerado genericamente, 

pertencendo à classe da humanidade – totalidade. A igualdade necessita de uma pluralidade de 

entes, cabendo determinar-se as relações que envolvem estes. Necessário se faz, então, 

diferenciar a igualdade dos direitos, a igualdade perante a lei e a igualdade jurídica. 

A igualdade de direitos se relaciona à possibilidade de se considerar todos iguais perante a lei, em 

relação aos direitos positivados e enumerados e aos direitos fundamentais. A igualdade perante a 

lei seria uma espécie determinada historicamente ao acesso à própria justiça. De acordo com esta, 

todos possuem os mesmos direitos à jurisdição comum e ao acesso a determinados cargos, se 

assim for sua vontade. A igualdade jurídica estaria relacionada aos membros dentro de um grupo 

social, dotado de capacidade.18 De âmbito mais restrito, esta igualdade se relaciona aos atributos 

particulares que inserem um indivíduo dentro do meio social. 

Segundo Norberto Bobbio, 

 

 
a igualdade jurídica tem um âmbito mais restrito: o alvo polêmico do princípio da 

igualdade perante a lei é originariamente, como vimos, a sociedade de estamentos, 

enquanto o alvo polêmico da igualdade jurídica é a sociedade escravista, isto é, aquela 
sociedade na qual nem todos os membros são pessoas jurídicas. Numa sociedade de 

estamentos, todos podem ser sujeitos de direito, ter capacidade jurídica, embora nem 

todos sejam iguais perante a lei (no sentido de que cada estamento é regulado por leis 

diferentes) e, com maior razão, nem todos sejam iguais quanto aos direitos 

fundamentais. 19
 

 

 
 

15 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução Ch. Einsenmann. 2ª Ed. Paris, p. 160. 
16 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Edilouro, 1997. 
17 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Edilouro, 1997, p. 6. 
18 Nas palavras de Norberto Bobbio: “A igualdade perante a lei é apenas uma forma específica e historicamente 

determinada de igualdade de direito ou dos direitos (por exemplo, do direito de todos de terem acesso à jurisdição 

comum, ou aos principais cargos civis e militares, independentemente do nascimento); já a igualdade nos direitos 

compreende, além do direito de serem considerados iguais perante a lei, todos os direitos fundamentais enumerados 

numa Constituição, tais como os direitos civis e políticos, geralmente proclamados (o que não significa que sejam 

reconhecidos de fato) em todas as Constituições modernas. Finalmente, por igualdade jurídica se entende, 

habitualmente, a igualdade naquele atributo particular que faz de todo membro de um grupo social, inclusive a 

criança, um sujeito jurídico, isto é, um sujeito dotado de capacidade jurídica.” BOBBIO, Norberto. Igualdade e 

liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Edilouro, 1997. P. 29. 
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As três principais fontes de desigualdade podem ser divididas entre a etnia, o gênero 

sexual e a classe social, sem considerar as diversas ramificações de desigualdade que 

infelizmente existem hoje, mas mantendo-se as principais que perduraram ao longo de toda a 

história, é possível perceber que, dentro das três formas de desigualdade mencionadas, diversas 

situações acabaram por perdurar. 

O princípio da igualdade é um meio de equalização dos considerados diferentes, ideal 

permanente dos homens sociais. Qualquer meio de superação de desigualdades, sejam elas a 

que se referirem, é considerado um marco na própria evolução social. Vê-se, então, que a 

igualdade nada mais é que o tratamento isonômico entre os diferentes, dentro de iguais 

situações. Os indivíduos jamais atingiram um grau de igualdade absoluta uns com os outros, 

uma vez que têm características que lhes são inerentes, frutos não só do meio onde nasceram, 

mas também das experiências e oportunidades adquiridas ao longo da vida, surgindo, assim, 

diferenças em relação ao outro. 

Nas lições de Ruy Barbosa, 

 
a regra da igualdade não consiste senão em tratar desigualmente os desiguais na medida 

em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcional e desigualdade natural, é 
que se acha a verdadeira lei da igualdade. Os mais são desvarios da inveja, do orgulho 

ou da loucura. Tratar com desigualdade os iguais, ou os desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter 

a norma universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, 

mas atribuir os mesmos a todos, como se todos se equivalessem.20
 

 

A aplicação do princípio da igualdade não deve ser apenas de maneira jurídica, na aplicação da 

lei para a igualar os desiguais dentro de contextos muitas vezes litigiosos, mas sim em situações 

em que se necessita vislumbrar o valor do ser, enquanto detentor de dignidade, de modo que 

veja neste a igualdade. De nada adianta a previsão legal do princípio da igualdade, se este não 

for, de fato, posto em prática nas situações aquém do Judiciário. 

 

1.2 A igualdade e a constitucionalização do direito civil 

 

O ordenamento jurídico é composto por uma vasta gama de divisões didáticas, como 

forma de auxílio aos que estudam tal ciência. Mas, no momento em que se realizam a 

interpretação e a aplicação desta, é necessário que se veja o todo, e não apenas uma parcela 

separada. Uma visão completa do ordenamento é necessária até mesmo para maior 

possibilidade de desenvolvimento da própria dignidade humana. 

 

19 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Edilouro, 1997. P. 29. 
20 BARBOSA, Ruy. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Saraiva: São Paulo, 2009.
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O ordenamento jurídico é composto por uma vasta gama de divisões didáticas, como 

forma de auxílio aos que estudam tal ciência. Mas, no momento em que se realizam a 

interpretação e a aplicação desta, é necessário que se veja o todo, e não apenas uma parcela 

separada. Uma visão completa do ordenamento é necessária até mesmo para maior 

possibilidade de desenvolvimento da própria dignidade humana. 

Quando se pensa exclusivamente no instituto do direito civil e suas leis esparsas, está- 

se diante de parte, e não do todo, dos direitos e deveres. Essa visão parcial, transformada em 

total, não realiza a função integral do que ali está contido, consequentemente, é necessária a 

interpretação das normas de maneira conjunta para que se tenham maior efetividade e promoção 

da dignidade. A grosso modo, seria dizer que o ordenamento jurídico é feito de ideias, e não 

apenas de uma ideia. 

Uma análise unitária de todo o ordenamento jurídico é uma característica essencial, 

decorrente da própria existência de uma norma fundamental, a qual determina a validade de 

todo o restante da ordem jurídica. Seguindo o entendimento de Kelsen, uma relação entre norma 

fundamental e constituição, no tocante à validade do ordenamento como um todo e o seu 

fundamento, é lógica e acontece mediante o silogismo jurídico.21 Compreendendo-se o 

ordenamento jurídico como uma unidade hierarquizada, é possível priorizar os princípios 

superiores propagados pela Constituição e incorporá-los dentro de todo o restante do 

ordenamento, uma vez que estes devem estar presentes em todas as normas, regulando, 

inclusive, as escolhas legislativas e direcionando as interpretações do caso concreto. 

Cumpre ressaltar, ainda, que existe uma crítica de tal visão aqui defendida, a qual remete 

à advertência quanto a uma “hiperinterpretação” da ordem constitucional, mas, se analisado sob 

o viés de utilização de todo o potencial que o sistema jurídico proporciona, não há que se pensar 

no exaurimento das normas separadamente, mas, sim, a partir do momento em que se acatam 

os valores contidos nestas, há de se estender estes a toda a legislação. Cabe, então, 

fundamentar todo o conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais com tais 

princípios. 

Virgílio Afonso da Silva22 explica, de maneira didática, o entendimento de Louis Favoreu 

em relação à constitucionalização do direito como um todo. Dentre as formas de 

constitucionalização descritas, torna-se pertinente demonstrar a constitucionalização- 

transformação - a qual nada mais é que a constitucionalização de direitos e liberdades, e por 

meio de um reflexo em vários ramos do direito tem-se uma transformação no ordenamento. 

 

21 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, trad. Porto de J.B. Machado, Coimbra, Armenio Amado, 4º Ed., 1974, 

p. 298. 
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 A partir desta, pode-se verificar uma unificação da ordem jurídica, em que as normas 

constitucionais acabam se tornando um fundamento em todos os ramos do direito, colocando a 

Constituição como uma referência do ordenamento.23
 

 
Segundo Favoreu, a constituição-transformação é caracterizada pela 

“constitucionalização dos direitos e liberdades, que conduz a uma impregnação dos 
diferentes ramos do direito e, ao mesmo tempo, à sua transformação. [..] Com a 

mudança no conteúdo dos outros ramos do direito provocada pela constituição, que se 

passa a falar em direito constitucional social, direito constitucional penal, direito 

constitucional civil. 24
 

 

A constitucionalização do direito civil fez-se necessária para que, juntamente com as 

normas positivadas nesta esfera, exista uma interpretação de toda a carga valorativa e 

principiológica contida no texto constitucional, das quais se encontra o princípio da igualdade 

– considerando este um divisor de águas dentro do direito – e a própria dignidade humana, 

incorporando uma carga humanizada dentro de todo ordenamento. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, existiram diversas inovações, que, de 

forma direta, atingiram o direito privado e, de maneira especial, o código civil. Foram mudanças 

de caráter ético, social, político e econômico, os quais já eram presentes na nova sociedade. 

Dentre estas, o princípio da dignidade da pessoa humana passou a ser o grande fundamento da 

república podendo ser considerada uma conquista determinante da ordem jurídica, de maneira 

geral. Mediante tal escolha do constituinte, houve grande mudança nas estruturas do direito 

civil aplicado até então, o que tornou as relações existenciais superiores às patrimoniais.25 Logo, 

é importante que se analisem os institutos do direito privado a partir da nova Constituição, 

remetendo-os, então, ao direito civil constitucional. Este foi resultado de esforços por parte dos 

juristas, a aplicação direta e efetiva dos valores e princípios contidos na Constituição, 

abrangendo não apenas a relação entre Estado e indivíduo, mas também as relações individuais, 

interpretando todo o conjunto de normas do direito civil sob os reflexos das normas 

constitucionais, devendo, sempre, privilegiar a dignidade da pessoa humana dentro das 

relações. 

 

 

22 SILVA, Virgilio Afonso da. A constitucionalização do Direito: Os direitos Fundamentais nas relações entre 

particulares.1ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 
23SILVA, Virgilio Afonso da. A constitucionalização do Direito: Os direitos Fundamentais nas relações entre 

particulares.1ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011., pg.49. 
24 SILVA, Virgilio Afonso da. A constitucionalização do Direito: Os direitos Fundamentais nas relações entre 

particulares. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011., 48. 
25 MORAES, Maria Celina Bodin. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. I. Sarlet (org.), Constituição, direitos fundamentais e direito privado, Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2003, p. 137. 
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Tal percepção não se restringe ao estudo dos direitos privados previstos na Constituição, 

mas, sim, realiza um confronto destes com o código civil, e vice-versa, de modo que se 

reconheçam uma eficácia imediata e horizontal dos direitos fundamentais e horizontalização 

das normas que protegem a pessoa para aplicação nas relações entre particulares e entes 

privados.26
 

Para Flávio Tartuce, 

 

Nessa concepção, utilizando a tão conhecida simbologia de Ricardo Lorenzetti
27

, o 

Direito Privado seria como um sistema solar em que o sol é a Constituição Federal de 

1988 e o planeta principal, o Código Civil. Em torno desse planeta principal estão os 

satélites, que são os microssistemas jurídicos ou estatutos, os quais também merecem 

especial atenção pelo Direito de Família, caso do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

do Estatuto do Idoso. Nesse Big Bang Legislativo, é preciso buscar um diálogo possível 

de complementaridade entre essas leis (diálogo das fontes).28
 

 

Uma grande referência de interpretação conjunta das normas está contida no artigo 5º 

das leis de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB , a qual regula a aplicação das 

normas jurídicas, deixando, no momento da aplicação do juiz, a discricionariedade de decidir o 

mais condizente com os fins sociais e as exigências comuns. Na redação deste artigo, há caráter 

imperativo, demonstrando a possibilidade da entrada dos valores constitucionais na legislação 

civil. 

O fenômeno da constitucionalização do direito civil remete ao entendimento de que as 

normas contidas neste devem ser interpretadas à luz dos preceitos constitucionais, levando, 

assim, à conclusão de que, em toda a aplicação do referido dispositivo, a dignidade humana 

deve estar presente. 

Nos dizeres de Cesar Fiuza, 

 
 

Este é um ditame do chamado Estado Democrático de Direito, que tem na constituição sua 
base hermenêutica, o que equivale dizer que a interpretação de qualquer norma deverá 
buscar adequá-la aos princípios e valores constitucionais, uma vez que esses mesmos 

princípios e valores foram eleitos por todos nós [...]29
 

 

  As cláusulas impostas pelo Código Civil de 2002 devem ser lidas e interpretadas com 

harmonia em relação a toda ideologia imposta pela Constituição, formando, assim, um sistema 

jurídico uno, o qual possui como pedra basilar o respeito à dignidade da pessoa humana e aos 

princípios fundamentais contidos nesta, e, entre eles, encontra-se a igualdade. 

 
 

26 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005. 
27 LORENZETTI, Ricardo Luís. Fundamentos de direito privado. São Paulo: RT, 1998, p. 45. 
28    TARTUCE,   Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. 2006. Disponível em: 

<https://ssl9183.websiteseguro.com/slap/tiara/artigos/upload/artigos/princfam.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2018. 
29 FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 15ª Ed. Del Rey: Belo Horizonte, 2002, p.118. 
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Para que se tenha uma análise completa e efetiva do disposto no Código Civil, é 

importante que a intepretação deste se faça de maneira conjunta ao grande espectro de direitos 

elencados pelo constituinte de 1988, inclusive direitos e garantias fundamentais, uma vez que 

toda lei ordinária deve conter harmonização com o texto constitucional, tornando-se evidente a 

interpretação conjunta desses ramos do ordenamento. 

O direito civil como um todo traz uma série de categorias e conceitos aplicados aos 

ramos do direito público e privado, inclusive no âmbito constitucional. Estes mantêm um 

vínculo quanto aos valores, princípios e normas que permeiam a Constituição, surgindo nesse 

momento a necessidade de interpretação do instituto sob as óticas do texto constitucional. Neste 

diapasão, percebe-se que nada mais é que uma elevação ao plano constitucional dos princípios 

que lhe são inerentes, condicionando a todos, no sentido jurídico e no social. 

Uma parcela expressiva do direito civil foi prevista na Constituição30, a qual uniu temas 

socialmente relevantes, de modo a garantir maior efetividade destes. A intervenção do Estado 

nas relações privadas previstas permitiu uma nova leitura das instituições do direito civil, e, 

mediante a nova Carta Constitucional, foi obrigatória uma nova releitura daquelas. Essa 

interferência, ainda que de maneira branda pelo Estado, é vista por Maria Berenice Dias como 

uma “característica do Estado Social, que intervém em setores da vida privada como forma de 

proteger o cidadão, postura impensável em um estado liberal que prestigia, antes e acima de 

tudo a liberdade”. 31 

A constitucionalização do direito civil, segundo Maria Berenice Dias, afastou-se da 

“concepção individualista, tradicional e conservadora – elitista da época das codificações do 

século passado”32, e, como a nova Carta Constitucional trouxe uma vasta gama valorativa, foi 

imprescindível maior humanização, entrando, aqui, a igualdade dentro de todas as relações. 

Dessa forma, qualquer norma contida dentro do Código Civil, assim como nas suas legislações 

esparsas, deve estar em harmonia com a normativa constitucional. Independentemente de se 

tratar de normas voltadas a relações entre particulares ou estatais, hão de se expressar 

obrigatoriamente a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. 

 

 

 

 
30 Do texto constitucional, tem-se como exemplo os artigos: 1º,III, 3º,III,IV, 4º,II, 5º,I,II, XXX, XXXI, XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XLI, LV, LX, LXVII, LXXIV, LXXVI, LXXVIII, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 226, 227, 228, 229, 230. 
31 DIAS,Maria Berenice. Manual de direito das Famílias. 12ªEd. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.p.44. 
32  DIAS,Maria Berenice. Manual de direito das Famílias. 12ªEd. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.p.45. 
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1.3 A igualdade e o direito de família 

 
 

Os modelos familiares sempre exerceram forte influência dos pensamentos político, 

econômico, religioso e social, utilizados no local e na época em que estavam inseridos, e por 

isso seria de certo modo utópico se pensar em apenas um modelo de família, visto a 

multiplicidade de pensamentos existentes. 

Sobre o surgimento da família, duas teorias são interessantes e aplicadas ainda sob a 

égide primitiva. A teoria matriarcal, existente dentro de um contexto de promiscuidade nas 

relações, que colocava a mulher como centro da família, pela certeza da maternidade e 

insegurança sobre a paternidade de fato. Por outro lado, a teoria patriarcal, que negava a 

promiscuidade sexual originária e colocava o pai, desde os mais remotos tempos, como o centro 

de toda a organização familiar.33 Passados os tempos do homem primitivo, as famílias tinham 

uma organização em que vigorava o princípio da autoridade. Sob os olhares do pater famílias, 

a relação de posse era comum no seio familiar. O pai tinha o direito de vida e morte sobre os 

filhos, assim como era permitida a venda destes em caso de dívidas contraídas. A mulher exercia 

papel de subordinação. 

A família era considerada uma unidade econômica, religiosa e política. Pelo ascendente 

vivo mais velho eram exercidos os papéis de chefe, sacerdote e juiz, determinando-se, inclusive, 

qual deus seria cultuado pelo grupo familiar. Em Roma, com o surgimento do Estado, as famílias 

tinham um modelo patriarcal com a figura do pater famílias, incumbida de autoridade 

incontestável. O casamento, nos seus moldes mais antigos, era realizado como uma espécie de 

compra ou troca sob a figura do coemptio34 e da confarreatio35. Sob esse viés, é possível 

comparar o casamento romano à figura da posse.36
 

No tocante ao  casamento, os romanos tinham a  ideia  subjetiva do  affectio  maritalis, 

tanto para a celebração, quanto para a manutenção daquele, retirando mais uma vez a premissa 

de que a família monogâmica tinha apenas o intuito de preservação do patrimônio e a certeza 

do vínculo de filiação legítima. O affectio tinha uma relevância tão grande para os romanos que 

a falta dele era considerada um motivo para a dissolução do vínculo. Por outro lado, os canonistas 

se opunham a tal ideia, uma vez que o casamento era considerado um sacramento, não sendo 

possível a dissolução, pelo homem, de uma união abençoada por Deus. 

 
 

 
 

33 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito Civil. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1196. V.5, p. 16. 
34 Venda simbólica da mulher ao noivo. 
35 Celebração do casamento de natureza religiosa e solene. 
36 BARROS, Jair. Câmara José Gomes Bezerra. Direito de Família e das Sucessões. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense. 

1991, p. 18. 
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Sob o governo do imperador Constantino, no século IV, surgiu no direito romano uma 

concepção cristã dentro das famílias, com maior preocupação moral se instalando em torno 

destas. Aos poucos, uma atmosfera mais branda foi surgindo, limitando o poder do pater e 

criando maior autonomia tanto para a mulher quanto para os filhos. Durante toda a Idade Média, 

foi considerável a influência do direito bárbaro no tocante ao casamento, uma vez que, nos 

agrupamentos germânicos existentes, a união era realizada perante uma reunião de homens e, 

posteriormente, de juízes. Aqui houve certo desenvolvimento quanto aos impedimentos 

matrimoniais. 

As legislações existentes sobre o direito de família, a partir do século XIX, tinham teor 

patriarcal e de certo modo ruralista por reflexos da própria vida em sociedade. A mulher não 

tinha os mesmos direitos que o homem, o qual era o chefe, administrador e representante do 

núcleo familiar. Sob essa atmosfera, surgiu o Código Civil de 1916, e, com este, por causa da 

grande influência da Igreja, não houve considerável afastamento do direito canônico. 37 O 

Código Civil de 1916 colocava a família em um patamar estreito e discriminatório e apresentava 

impedimentos quanto à sua dissolução e à desigualdade entre aqueles que eram unidos sem o 

vínculo do casamento, inclusive a prole advinda dessas relações. 

A partir da metade do século XX, as barreiras da desigualdade familiar foram sendo 

vencidas, e, aos poucos, uma gama de direitos, deveres e igualdade foi concedida à mulher e 

aos filhos em relação ao homem. A Constituição de 1988 foi o ponto culminante para tal 

mudança, com a inserção de determinados dispositivos, e foi capaz de deixar para trás séculos 

de hipocrisia e preconceito. O princípio da afetividade foi reconhecido como o fundamento das 

famílias, e, mesmo sem previsão legislativa, foram o surgimento e reconhecimento deste que 

fizeram com que todos os princípios subsequentes, dignos de uma família humanizada, fossem 

incorporados ao conceito. 

Os moldes familiares conhecidos hoje têm vasta participação dos direitos romano, 

canônico e germânico. Foram necessários anos de transformações históricas, culturais e sociais 

para que o direito de família se tornasse o que é conhecido hoje. Sob a ótica constitucional, não 

há dúvidas de que nenhum outro princípio provocou transformação maior no direito de família 

quanto o da igualdade. Este foi aplicado nas relações entre cônjuges, companheiros, pais e 

filhos e em todas as relações do núcleo familiar e trouxe a igualdade entre homem e mulher, 

aumentou os conceitos de família de forma que não apenas aquela constituída pelo vínculo do 

matrimônio fosse reconhecida38, e todos os membros passaram a ter proteção igualitária. 

 

 

37 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 14ªEd. São Paulo: Atlas, 2014. P. 17. 
38 Hoje, ainda, o reconhecimento abrange famílias homoafetivas, não previstas nos moldes da Constituição de 1988. 
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O princípio da igualdade, fosse no âmbito material ou no formal, trouxe a igualdade 

para dentro do seio familiar. Foi retirada toda a noção de hierarquia, mesmo que não se 

apagassem certas diferenças entre os gêneros, as quais não eram deixadas de lado pelo próprio 

ordenamento. Independentemente da existência da igualdade formal e a sua recepção pelo 

ordenamento, não é possível o afastamento de diferenças existentes em outras ciências. 

A primeira grande transformação com a inclusão da igualdade foi sobre a legitimidade 

familiar. Família legítima era apenas a advinda do vínculo originado pelo casamento, o que 

deixava de lado, ainda, os filhos gerados fora dessa relação, os quais não tinham direito algum 

e recebiam a taxatividade de ilegítimos. Após a confirmação de tal princípio com a Constituição 

de 1988, houve retirada do instituto da legitimidade familiar, tornando, assim, iguais todos 

aqueles advindos do vínculo criado pelo casamento ou não, independentemente, ainda, de 

vínculos consanguíneos. Em seu artigo 226, a Constituição de 1988 consagrou a proteção literal 

à família, fosse aquela fundada no casamento, na união de fato, natural ou adotiva. 

Os costumes e tradições transmitidos entre gerações também fizeram – e fazem – vigorar 

as situações de opressões familiares, foi necessária não apenas uma mudança legislativa, mas 

valorativa, para que certas situações fossem abandonadas, dando-se lugar à igualdade. Mesmo 

assim, ainda hoje se veem situações de discriminação e opressão dentro das famílias. Durante a 

história das famílias é possível a percepção de três grandes pilares da desigualdade, presentes nas 

relações entre cônjuges e companheiros39, entre pais e filhos e entre as próprias entidades. A 

primeira relação foi rebatida já com o artigo 226 §5º 40, quando o mesmo deu direitos iguais a 

ambos os companheiros dentro da sociedade conjugal, retirando a ideia de superioridade do 

pater, dando lugar à expressão poder familiar, demonstrando que não há hierarquia dentro da 

instituição e, sim, uma relação de completa igualdade. 

 

 

 

 

 
39 Independentemente do tipo de relação entre o casal, se hétero ou homossexual, os casos de opressão e abusividade 

dentro de um relacionamento, até hoje, ainda são alarmantes. Nosso país ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídio 

de acordo com a ONU Mulheres. E os índices são alarmantes. Cerca de 41% dos casos de violência acontecem 

dentro de casa. Além disso, 3 em cada 5 mulheres sofreram, sofrem ou sofrerão violência em um relacionamento 

afetivo. CLAIRE, Marie. #TambémÉViolência: 3 em cada 5 mulheres são vítimas de relacionamento abusivo. 

Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/tambemeviolencia-3-em- cada-5-mulheres-sao-vitimas-

de-relacionamento-abusivo/>. Acesso em: 01 abr. 2018. 
40 “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” 

http://www.compromissoeatitude.org.br/tambemeviolencia-3-em-
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Com o princípio da igualdade houve uma mudança no direito de família que se 

constitucionalizou. Foi reconhecida a igualdade dentro da sociedade conjugal, independente de 

casamento ou união estável, eliminando-se, ainda, qualquer tipo de distinção decorrente do 

sexo. De maneira específica, o artigo 1.511 do Código Civil prevê que o casamento – hoje 

podendo-se aplicar o dispositivo também em outras relações de vida em comum – seja 

estabelecido com base na igualdade de direitos e deveres. Como consequência da igualdade 

entre os cônjuges, a igualdade na chefia familiar mudou, retirando a figura do pater poder, que 

também foi excluída pela nova ordem constitucional, remetendo, dessa forma, a um regime não 

de hierarquia e subordinação, mas, sim, de colaboração e companheirismo. Foi incluso, ainda, 

o dever de assistência mútua, respeito e consideração para ambos os cônjuges ou companheiros. 

A constitucionalização do direito de família trouxe a igualdade entre todos os filhos. O 

artigo 227 §6º da Constituição Federal trouxe a figura da igualdade entre aqueles provenientes 

do casamento ou não, independentemente de vínculos biológicos. Dentro da relação entre pais 

e filhos, não cabem a discriminação e o abandono afetivo, o amparo afetivo é muito mais 

importante que qualquer tipo de auxílio meramente financeiro. Com o advento do princípio da 

igualdade entre os filhos, qualquer tipo de segregação ocorrido contra estes foi completamente 

retirado de possibilidade, ao menos no sentido normativo. 41 Cabe destacar que, como um 

reflexo da igualdade entre os cônjuges, ambos têm o direito e dever de decidir sobre a melhor 

maneira de criação dos filhos, de guarda e de realizar qualquer atividade inerente à figura de 

pais. 

O artigo 1.596 do Código Civil, juntamente com o artigo da Constituição Federal acima 

mencionado, regulamentou, de forma clara, uma isonomia constitucional da mesma forma que 

a igualdade em sentido amplo. Dessa forma, não foi mais possível utilizar expressões como filho 

adulterino ou filho incestuoso, de cunho pejorativo, e de igual maneira filho espúrio ou filho 

bastardo. Assim, houve uma repercussão não apenas no âmbito pessoal, mas também 

patrimonial, visto que qualquer tipo de distinção jurídica deixou de ser admitida. 

Analisando-se a família como base de toda a sociedade, não há espaço para 

discriminação, opressão ou qualquer tipo de segregação. Quando se verificam tais situações no 

seio familiar, a tendência de que uma cadeia de desigualdade se perpetuará para as próximas 

gerações é quase que certeira. A criança, durante o desenvolvimento da sua personalidade, acata 

como correto o que vê no seu ambiente familiar, assim, crescendo diante de um ambiente hostil 

e convivendo de perto com as desigualdades – não se referindo aqui a apenas um tipo de 

desigualdade, 

 

41 Infelizmente, sabemos que na realidade ainda existe a exclusão de filhos advindos fora do casamento, por exemplo. 
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mas sim a todas as situações de exclusão que podem ocorrer –, repetirá as situações quando 

formar a sua família, assim como tal comportamento refletirá no seu convívio social, 

ultrapassando as relações familiares. 

Nas lições de Paulo Lobo, 

 

 
A igualdade e seus consectários não podem apagar ou desconsiderar as diferenças 

naturais e culturais que há entre as pessoas e entidades. Homem e mulher são diferentes; 

pais e filhos são diferentes; criança e adulto ou idoso são diferentes; a família 

matrimonial, a união estável, a família monoparental e as demais entidades familiares 

são diferentes. Todavia, as diferenças não podem legitimar tratamento jurídico 

assimétrico ou desigual, no que concernir com a base comum dos direitos e deveres, ou 

com o núcleo intangível da dignidade de cada membro da família.42
 

 

Por fim, o terceiro grande eixo de mudança com a inserção do princípio da igualdade no 

direito de família foi aquele que deixou de considerar família apenas os moldes tradicionais 

impostos até então. Segundo o artigo 226, “a entidade familiar é plural e não mais singular, 

tendo várias formas de constituição”, o que dá legitimidade a todas aquelas famílias que não se 

enquadram no que é visto como tradicional, mas, ainda assim, não deixam de ser assim 

consideradas. Famílias formadas por um casal homossexual, apenas por mãe e filho, pai e filho, 

entre irmãos, avós que criam seus netos, todas as novas formações familiares encontram-se 

protegidas pelo princípio da igualdade. Foram mudanças valorativas realizadas gradativamente 

e de extrema importância social, em vista da falta de reconhecimento que ocorria em relação a 

outros moldes familiares que não o tradicional44, mesmo que estas já fossem anteriores a própria 

constitucionalização do princípio da igualdade, mas que aos poucos ocupam o seu lugar dentro 

do meio social, juntamente com a percepção que o princípio trouxe. 

 
1.4 A Igualdade e a justiça 

 
 

A ideia de justiça permeia toda a história por causa da dificuldade na sua conceituação 

de maneira objetiva. Sempre que se remete a essa ideia, é inerente a própria injustiça, e esta, 

como algo ruim, leva sempre ao desejo do oposto, justiça como um estado desejável e 

compatível com os sentimentos e desejos de cada um. O problema da delimitação do conceito 

surge nesse momento, uma vez que cada um tem o seu próprio entendimento sobre o que pode 

ser considerado justo ou injusto, de acordo com a suas crenças pessoais.  

 

42 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 2011. P,67. 
43 Artigo 226 da Constituição Federal de 1988. 
44 Hoje se pode falar em famílias unilaterais, reconstituídas e outras diversas classificações que não deixam de ser 

família. 
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Nem todos os acontecimentos afetam o particular ou a coletividade de uma mesma 

maneira, surgindo, assim, diversas concepções de justiça. Surge nesse momento, uma vez que 

cada um tem o seu próprio entendimento sobre o que pode ser considerado justo ou injusto, de 

acordo com a suas crenças pessoais. Nem todos os acontecimentos afetam o particular ou a 

coletividade de uma mesma maneira, surgindo, assim, diversas concepções de justiça. 

Unida à ideia da alegoria da Caverna, de Platão, em que as pessoas acorrentadas só 

chegaram ao conhecimento a partir do momento em que se livraram de tais correntes e 

construíram um saber baseado nos sentidos –, no texto, é utilizada a visão - a justiça, que, sob 

tal concepção, seria um resultado daquilo que a sensibilidade permite entender como tal. Antes, 

quando se encontravam acorrentados, os homens poderiam construir uma ideia de justiça apenas 

com base nas sombras e não na realidade. É obvio que a justiça jamais pode ser confundida como 

um sentimento particular já que nem todos concordariam com convicções alheias às próprias. 

Aqui surge a necessidade de ao menos se delimitar os preceitos básicos, de modo que, neste 

caso, as razões públicas se sobreponham às razões particulares do conceito. 

A justiça como um conceito fundamental, não é passível de dissociação das premissas 

da ética, assim como da filosofia e do próprio direito, abrangendo, ainda, a vida política e social 

do próprio ser. De acordo com Arthur Kaufmann45, quando verificada a justiça sob a concepção 

da teologia filosófica, esta integra a segunda dentre as quatro virtudes cardinais46, 

compreendidas entre as virtudes primordiais da vida pessoal e da social. Pode então ser 

entendida sob duas importantes perspectivas as quais levam a valores concretos contidos dentro 

do próprio conceito. Por um lado, pode-se referir à justiça como um ideal de alcance do próprio 

direito, por outro, pode ser compreendida como um valor universal gerador de todas as demais 

virtudes. 

Em um primeiro momento, pode-se iniciar uma discussão de acordo com o 

entendimento de Justiniano em Digesto47, que concebe a justiça como “vontade perpétua e 

constante de dar a cada um seu direito”. Posteriormente, São Tomás de Aquino, seguindo a 

linha aristotélica, definiria a justiça como uma “disposição do espírito (habitus) pelo qual uma 

 

 

 

45 KAUFMANN, Arthur. Filosofía del derecho. Bogotá – Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1997, 

p. 281. 
46 Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança. Virtudes cardinais consistem em perfeições habituais e de certo 

modo estáveis, derivadas da inteligência e vontade humana, as quais regulam e orientam todos os atos. Inicialmente 
a ideia derivada de Platão, e adaptada de Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho de Hipona e São Tomás de 

Aquino. 
47 Iniciada em 530, o imperador Justiniano reuniu uma comissão de juristas para a elaboração dos “melhores 

momentos” da história do direito romano, o que ficou conhecido como Digesto ou Pandectas. Uma espécie de 

tentativa de resgate da tradição e história do direito romano, em meio a uma época onde o império já havia se 

deslocado para Bizâncio, marcando um período 
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constante e perpétua vontade se atribui o direito a cada um”. Em “A República”48, Platão 

entendia que justiça é a virtude fundamental, de onde todas as demais derivam, sendo o 

princípio ordenador harmônico de todos os outros e que determina a ação de todas as virtudes. 

Ainda, durante o diálogo contido no referido texto, é possível perceber que o conceito de justiça 

está delineado com superioridade à injustiça, e seria preferível sofrer esta a praticá-la. Onde 

houver a justiça, estará também a felicidade. Em O Banquete, Platão associa o que é justo a 

tudo o que é considerado belo e bom, existindo, então, a ideia de justiça perfeita que não seria 

considerada aquela construída pelos homens, mas sim natural, uma ideia de justiça da natureza 

metafísica do mundo das coisas ideais.49 A justiça platônica considera que um homem bom e 

justo50 é aquele que conhece e vive um modelo de vida ideal, ou, ao menos, procura viver de tal 

maneira. 

Aristóteles, em sua teoria da justiça, também utilizou a palavra justiça como uma espécie 

de virtude total perfeita, que funciona como a medida de proporcionalidade de todos os atos, 

uma espécie de união entre o direito, a política e a ética. O filósofo concebe sua teoria não só 

como a justiça como virtude, mas também como uma especificidade do próprio Direito. Sob a 

perspectiva religiosa, justiça se refere à suma de todo o bem. Aristóteles distinguiu, ainda, duas 

classes de justiça nas quais a igualdade se manifesta: a justiça compensatória e a justiça de 

distribuição. Segundo Norberto Bobbio, 

 
Dos dois significados clássicos de justiça que remontam a Aristóteles, um é o que 

identifica justiça com legalidade, pelo que se diz justa a ação realizada em conformidade 

com a lei (não importa se leis positivas ou naturais), justo o homem que observa 

habitualmente as leis, e justas as próprias leis (por exemplo, as leis humanas) na medida 

em que correspondem a leis superiores, como as leis naturais ou divinas; o outro 

significado é, precisamente, o que identifica justiça com igualdade, pelo que se 
 

48 [...]E esta a origem e a essência da justiça: situa-se entre o maior bem — cometer impunemente a injustiça — e o 

maior mal — sofrê-la quando se é incapaz de vingança. Entre estes dois extremos, a justiça é apreciada não como um 

bem em si mesma, mas porque a impotência para cometer a injustiça lhe dá valor. Com efeito, aquele que pode praticar 

esta última jamais se entenderá com ninguém para se abster de cometê-la ou sofrê-la, porque seria louco. E esta, 

Sócrates, a natureza da justiça e a sua origem, segundo a opinião comum. Agora, que aqueles que a praticam agem 

pela impossibilidade de cometerem a injustiça é o que compreenderemos bem se fizermos a seguinte suposição. 

Concedamos ao justo e ao injusto a permissão de fazerem o que querem; sigamo-los e observemos até onde o desejo 

leva a um e a outro. Apanharemos o justo em flagrante delito de buscar o mesmo objetivo que o injusto, impelido 

pela necessidade de prevalecer sobre os outros: é isso que a natureza toda procura como um bem, mas que, por lei e 

por força, é reduzido ao respeito da igualdade. [..] Platão. A república. 1ª Edição. Perspectiva:  São Paulo, 2017. P. 
56. 
49 Fazendo-se um paralelo com a “alegoria da caverna”, vê-se que o mundo exterior era considerado o mundo das 

ideias, perfeito, ideal, onde as coisas encontrariam um estado tamanho de perfeição que não precisariam sofrer 

qualquer tipo de alteração, seriam imutáveis. Por outro lado, o interior da caverna seria o mundo físico, que em 

tudo difere da natureza sensorial. Como forma de dupla ideia de justiça, a produzida pelos homens e a descoberta 

por estes. 
50 [...] E o que é que lhes convém se não o pensamento e o mais da virtude? Entre estes estão todos os poetas criadores 

e todos aqueles artesãos que se diz serem inventivos; mas a mais importante, disse ela, e a mais bela forma de 

pensamento é a que trata da organização dos negócios da cidade e da família, e cujo nome é prudência e justiça[..] 

Platão. A república. 1ª Edição. Perspectiva:  São Paulo, 2017. P. 43. 
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diz justa uma ação, justo um homem, justa uma lei que institui ou respeita, uma vez 

instituída, uma relação de igualdade.51
 

 

A compensatória seria a justiça ocorrida entre os desiguais por natureza, mas iguais 

perante a lei, significando igualdade absoluta de prestação e contraprestação entre aqueles que 

a lei elencou em igualdade de posição. Por outro lado, a justiça de distribuição se refere à 

igualdade proporcional no tratamento de um grupo de pessoas, essa seria a forma primeira de 

justiça, visto que a compensatória depende de um ato público para a sua concretização da 

distribuição. O sentido dessa divisão seria justamente dar a cada um o que é seu, e não a ideia 

de uniformização, de modo que cada um tenha a oportunidade de realizar o que lhe convém, 

dentro das mesmas oportunidades. 52
 

Segundo o pensamento de Aristóteles, a justiça, da mesma forma que a virtude, seria 

consequência de boas ações. A diferença entre esta e a virtude se dá pelo fato de que a primeira 

seria qualificada em relação ao todo, e, por sua vez, a virtude pode relacionar-se ao outro. 

Assim, virtude se relaciona a um ser em específico, e a justiça, à comunidade. 53
 

A equidade, sob os olhos de Aristóteles, pode ser considerada o último dos acessos à 

plenitude da justiça, compreendendo que a aplicação da lei em casos concretos poderia causar 

diversas injustiças, em razão da sua abstração. Assim, a noção de equidade seria capaz de 

incorporar a justiça no caso concreto. A justiça pode ser entendida como a virtude como um 

todo, uma vez que aquele que a carrega tem todas as demais, assim sendo, aquele que é justo 

também é virtuoso. Realizando-se uma comparação entra as ideias de Aristóteles e as de Platão, 

vê-se que não se tem um entendimento em comum. Para Platão, a justiça seria algo do próprio 

ser consigo, ao passo que, para Aristóteles, a justiça seria algo para o coletivo. 

São Tomás de Aquino, em sua obra “Suma Teológica”, descreve a justiça com um cunho 

religioso aos olhos de Deus. Nesta, ressalta que, mesmo sendo a verdade máxima, tende a dar a 

cada indivíduo o que lhe é cabível, seja por algo necessário, seja por uma espécie de 

gratificação54. A essência da justiça, para esse filósofo, estaria unida à misericórdia divina, vista 

 

51 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Edilouro, 1997.p. 2. 
52 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 
1986. P.662. 
53 RACKHAM, H. The Nicomachean Ethic. With an English Translations by H. Rackham. The Loeb Classical 

Library. London: Heinemann / Cambridge, Havard University Press, 1934, p. 252-253. 
54 “A cada um é devido o que lhe pertence. Ora, dizemos que uma coisa pertence a alguém quando se lhe ordena. 

Assim, o servo pertence ao senhor e não, inversamente; pois, é livre quem é causa com relação a si próprio. Por 

onde, a palavra devida implica uma certa ordem de exigência ou necessidade de um ser em relação a outro, ao qual 

se ordena. Ora, há uma dupla ordem a se considerar nas coisas. Uma, pela qual uma criatura se ordena para outra; 

assim, as partes, ao todo, os acidentes, às substâncias, e cada coisa, ao seu fim. Outra, pela qual todas as criaturas 

se ordenam para Deus. Por onde, o devido também pode ser considerado à dupla luz, quanto à obra divina. Ou 

enquanto algo é devido a Deus, ou, a uma criatura. E de um e outro modo, Deus paga o devido. Pois, é devido a 
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como o fim último, e, “para conservar a ordem da justiça, bastaria menos do que o conferido pela 

divina bondade, excedente a toda a proporção da criatura”.55
 

Nos trechos bíblicos, é possível a percepção de que aquele que é considerado justo é 

uma pessoa boa, piedosa, humanitária e temente a Deus. 56 A ideia de homem justo, ligado 

consequentemente ao considerado bom, permeou, e permeia, os preceitos religiosos em todos 

os momentos da história da humanidade. Aqueles considerados justos, de acordo com os trechos 

bíblicos, são considerados fieis a Deus, com uma vida próspera e com a recompensa da vida 

eterna, no reino dos céus. Mesmo que ligados à justiça divina, é possível fazer uma relação 

destes conceitos com a “justiça dos homens”, quando se retiram as premissas básicas de cada 

um. A grosso modo, vê-se que a justiça é uma característica ligada aos que procuram fazer o 

que é correto, não apenas com as suas concepções, mas de acordo com leis maiores, sejam elas 

divinas ou mundanas. 

Um importante marco histórico, em que houve a busca pela justiça e pela igualdade, foi 

a Revolução Francesa de 1789, sob os princípios de igualdade,57 liberdade e fraternidade. Essa 

revolução promoveu a igualdade entre os cidadãos nos diversos setores sociais – como, por 

exemplo, a cooperação como uma das bases do trabalho coletivo e a liberdade política. Com 

inspiração iluminista, a revolução tornou-se um símbolo do avanço social em busca da 

igualdade, e a aplicação da justiça de fato fez com que a igualdade se concretizasse como um 

fundamento da vida em comum. 

Quando se fala sobre justiça, vê-se que se trata de um valor que deve servir de inspiração 

para o direito, permeando o campo da ética. Luíz Recásens Siches faz uma importante 

contribuição sobre o conceito: 

 
Hoje quando falamos do justo e do injusto – disse Emil Brunner -, pensamos em algo 

muito mais limitado do que quando simplesmente distinguimos o bom do mal. 

Pensamos em uma ideia que deve inspirar o Direito Positivo, que deve reger as 
 

 

 

Deus o cumprirem os seres aquilo que a sua sapiência e a sua vontade estabeleceram e que manifesta a sua bondade. E 

deste modo a justiça de Deus concerne à sua dignidade, atribuindo-se a si o que lhe é devido.” São Tomás de Aquino. 

Suma Teológica. Campinas: Ecclesiae. 1º Edição, 2018. P. 285. 
55 São Tomás de Aquino. Suma Teológica. Campinas: Ecclesiae. 1º Edição, 2018. P. 287. 
56 [...] Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a Justiça, e 

ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? [...] Miquéias 6:8. [...] Mais vale pouco com justiça, 

do que muitos ganhos violando o direito [...] Provérbios 16:8. [...] Tesouros injustos não trazem proveito, mas a 

justiça livra da morte. [..] Provérbios 10:2. [...] Pois dêem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus[...] 

Mateus 22:21. 
57 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: Art 1º Os homens nascem livres e são iguais em direitos. 

As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum; Art 6º. A lei é 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, quer se destine a proteger quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus 

olhos, são 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 de seus talentos. (grifo nosso) 
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relações humanas, e que deseja dar a cada um o que é seu, nos referimos a “justiça da fé 

cristã”, a qual é uma “Justiça melhor”, onde o mal não resiste, e não retribui 

necessariamente, segundo o qual, quem recebe um tapa em uma face, apresenta a 

outra.58
 

 

Essa justiça divina, relatada por Luíz Recásens Siches, seria, aos olhos religiosos, uma 

“justiça melhor”, e que “paga o mal com bem”, uma forma de justiça superior àquela que rege 

as relações jurídicas com uma forma de justiça superior a todas as coisas mundanas. Vê-se, 

então, que uma mesma palavra pode desempenhar ideias diferentes mesmo que sempre regendo 

o campo da ética. 

O núcleo da justiça é a própria igualdade, levando, então, à conclusão de que, sem a 

igualdade, não há que se falar em justiça. Pode-se reduzir tal entendimento com o princípio de 

que é necessário tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida das 

suas desigualdades.59 Este princípio, de maneira formal, procurou demonstrar, de forma 

simples, a igualdade em todos os seus campos de expressão, buscando uma igualdade 

proporcional dentro de cada situação em particular, levando, assim, a justiça e a ética para o 

caso concreto. 

É possível compreender a justiça sob três importantes aspectos: a igualdade, - 

compreendida como a própria justiça em sentido estrito -; a finalidade - que procura sempre o 

bem comum-; e a segurança jurídica – buscando um ambiente pacífico para cada situação 

concreta. A igualdade, então, caberia como a própria forma de justiça, é a partir desta que se 

tem manifestado o preceito basilar de todo o direito. Uma  vez que justiça pode ser 

compreendida como a junção da forma, conteúdo e função, vê-se que a igualdade é 

indispensável para a sua efetivação. 

Segundo Arthur Kaufmann, 

 
 

A realização da igualdade e do bem-estar comum também é uma função da justiça; O 

princípio da igualdade é totalmente indispensável; O melhor para a comunidade não 

pode ser determinado sem uma forma; A segurança jurídica não existe por si só; O 

direito apenas satisfaz o principio da igualdade e da justiça do bem comum.60
 

 

 

58 “Cuando hoy hablamos de lo justo y lo injusto – disse Emil Brunner -, pensamos em algo mucho más limitado 
que cuando simplesmente distinguimos entre lo bueno y lo malo. Pensamos em uma ideia que debe inspirar al 

Derecho positivo, que debe regir las relacionas inter-humanas externas, y que quiere dar a cada cual “lo suyo”, y 

no nos referimos a la “justicia de la fe Cristiana”, la cual es uma “justicia mejor”, la cual no resiste al mal, no 

retribuye necessariamente, y según la cual, quien, recibe uma bofetada em uma mejilla presenta la outra mejilla.” 

SICHES, Luis Recásens. Tratado General de Filosofia del Derecho. 14ª Ed. México, D.F: Editorial Porrúa, 1999, 

p. 480. 
59 Princípio originalmente formulado por Aristóteles. 
60 “La realización de igualdade y de binestar común es también función de la justicia; el principio de igualdad es 

impensable totalmente sin contenido; lo mejor para la comunidad no se puede determinar sin forma; la seguridade 

jurídica tampoco existe por sí; seguro sólo puede ser el derecho que satisface el principio de igualdade y la justicia 
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A igualdade é um princípio fundamental para a concretização de uma sociedade que 

pretende ser justa, consistindo em um valor essencial para a construção da própria personalidade 

dos que naquela convivem e de uma atmosfera dotada de alteridade. 

O conceito de justiça é dotado de grande valoração, não apenas no sentido estrito das 

normas jurídicas, mas também no sentido valorativo de cada ser, o que consequentemente torna 

impossível a delimitação do próprio conceito. A origem do valor humano é ligada diretamente 

à criação do próprio ser, e a importância de perceber no outro, muitas vezes, um reflexo de si 

mesmo é um pilar basilar para se estabelecer a igualdade. 

De acordo com o entendimento de Daniel Ricardo Andreatta Filho, 

 
 

Se a justiça implica em igualdade, está referida, indefectivelmente, a outrem, e se visa à 
retidão dos atos humanos, a alteridade que a compõe corresponde a ação de vários, e o 

ato não pode ser entendido como algo parcial, se não como homem integral, como 

pessoa.61
 

 

Não há que se falar em uma igualdade completa, mediante o misto da diversidade cultural 

e de experiências existentes em um mesmo ser, que o tornam o que de fato é. O princípio da 

igualdade não tem o condão de tornar os homens iguais na sua essência, a ideia de igualdade 

absoluta pode ser considerada utópica. Assim, a igualdade e a justiça tornam os homens iguais 

perante as possibilidades existentes para a promoção da vida humana, de modo que as leis e a 

sua aplicação levem em consideração a peculiaridade de cada ser, dentro de determinada 

situação. 

Sob esse prisma, observa-se que a igualdade não consiste em tratamentos sem qualquer 

tipo de distinção dentro das relações, e sim torna-se perceptível que tal princípio está baseado 

em tratamentos desiguais dentro de relações desiguais. Kelsen também entendia que todos os 

seres também deveriam ser tratados de maneira igualitária, mas com respeito ímpar às suas 

particularidades, segundo este, 

 

A igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica, garantida pela Constituição, não 

significa que estes devam ser tratados de maneira idêntica nas normas e em particular 

nas leis expedidas com base na Constituição. A igualdade assim entendida não é 

concebível: seria absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas 

obrigações ou lhes conferir exatamente os mesmos direitos sem fazer distinção alguma 

entre eles, como, por exemplo, entre crianças e adultos, indivíduos mentalmente sadios 

e alienados, homens e mulheres.62
 

 

 

del bien común.” KAUFMANN, Arthur. Filosofía del derecho. Bogotá – Colombia: Universidad Externado de 

Colombia, 1997, p. 294. 
61 FILHO, Daniel Ricardo Andreatta. A Dignidade Humana e o Direito em Perspectiva Interdisciplinar na 

Contemporaneidade. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro Universitário de Maringá. Maringá.p.73. 
62 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução Ch. Einsenmann. 2ª ed, Paris,1962, p 190. 
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Aqui se faz a verdadeira justiça, o caminho buscado por muitos, através dos tempos, 

para a efetivação da sua igualdade. Ambos os preceitos não são o fim, e sim o meio para se 

alcançar a verdadeira dignidade humana. 

 
1.5 A dignidade humana 

 
O conceito de dignidade humana não foi criado a priori, assim como não se manteve 

sempre presente em toda a história. Este surgiu com a evolução do tempo, como resultado das 

mais diversas situações e lutas do homem em prol desse reconhecimento, o que culminou com 

o surgimento de um dos princípios mais importantes já existentes até os dias atuais, se não o 

mais importante, como reflexo das mudanças ocorridas na cultura, na moral e na ética. 

Segundo Walber de Moura63, “a palavra dignidade provem do latim dignitas e significa 

tudo aquilo que merece respeito e consideração. Dentro da concepção semântica, dignidade 

pode ser interpretada como a qualidade ou o estado de quem é digno, estimado, a honra, o 

decoro”64. Assim, dentro do viés axiológico-constitucional, entende-se que pode ser 

compreendida como a garantia dos direitos fundamentais do homem, uma qualidade moral, 

consciência de próprio valor, nobreza. 

Com a base do princípio ligado a filosofia, em um primeiro momento, vê-se que se trata 

de um conceito axiológico65, unido ao que pode ser considerado bom, virtuoso e à ideia do justo. 

Tem-se, neste, um dos valores centrais para o direito e a vida em comum, da mesma maneira 

que a justiça e a solidariedade, uma espécie de força motriz. Diante da ética contida no princípio 

tem-se também, uma justificativa moral para os direitos humanos e fundamentais66. 

Para Luís Roberto Barroso, 

 
 

Em verdade, dignidade humana e direitos humanos são duas faces de uma só moeda, 

ou, na imagem corrente, as duas faces de Jano: uma, voltada para a filosofia, expressa os 

valores morais que singularizam todas as pessoas, tornando-as merecedoras de igual 

respeito e consideração; a outra, voltada para o Direito, traduz posições jurídicas 

 

63 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 119. 
64 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 9.ed. rev. Amp. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
65 Os conceitos práticos dividem-se em três categorias: axiológicos, deontológicos e antropológicos. Os conceitos 

axiológicos têm por base a ideia de bom. Os deontológicos, a de dever ser. Já os conceitos antropológicos estão 

associados a noções como vontade, interesse e necessidade. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 

São Paulo: Malheiros, 2008. p. 145-146. 
66 A utilização do termo “direitos fundamentais” é utilizada para os direitos humanos positivados dentro de 

determinado sistema constitucional. Por outro lado, os “direitos humanos” são empregados diante de situações 

decorrentes de documentos internacionais, com pretensão universal. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos 

direitos fundamentais. 2ªed. rev e atual. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001. p. 29. 
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titularizadas pelos indivíduos, tuteladas por normas coercitivas e pela atuação judicial.67
 

 

Segundo o mesmo autor, não se trata de um conceito unânime dentro da doutrina, por 

sua grande abstração, mas há uma complementação conceitual e valorativa sobre o que vem a 

ser tal instituto. Após o seu estabelecimento, a dignidade tornou-se um dos maiores pontos de 

consenso no mundo e, em decorrência disto, é citado sempre que cabível em decisões, 

constituições e escritos jurídicos. 

A dignidade da pessoa humana engloba em si todos os direitos fundamentais, quer sejam 

os individuais clássicos, quer sejam os de fundo econômico e social68, e na prática recebe 

sempre sua interpretação com base nos valores pessoais de cada aplicador do direito, assim 

como daqueles que procuram manter relações de humanidade uns com os outros. Pode ser 

compreendida como uma espécie de “valor-guia” para todo o direito e a vida dentro de uma 

comunidade, assim, vinculada ao entendimento de que lhe cabe auxiliar na convivência 

harmoniosa, e à sociedade, incorporar o conceito do princípio dentro de seus atos, todos devem 

se pautar na dignidade humana. 69 Os demais valores e princípios gravitam em torno da esfera 

da dignidade, logo, o princípio possui caráter imperativo, capaz de impor que as ações norteadas 

pelo direito sejam respaldadas neste.70 Desta forma, todos os demais princípios são originários 

da dignidade humana, como os denominados Direitos Fundamentais, os quais são primordiais 

para a vida do homem enquanto ser dentro da sociedade e também enquanto essência do próprio 

ser. 

Ingo Wolfgang Sarlet entende que, 

 
 

A dignidade pode ser compreendida como uma característica intrínseca, irrenunciável e 

inalienável, qualificadora do ser como tal. Neste diapasão, a dignidade seria uma 

qualidade integrante deste, e diante da qualidade de humanidade, torna-se impossível 

desvincula-la da própria condição humana. 71
 

 

 

67 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. 

Mimeografado, dezembro de 2010, p. 21. 
68 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 

1988.p. 425. 
69 A esse respeito, GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 

145. [..] no quadrante atual da história da civilização, reconhece-se a dimensão comunitária – ou social – a 

dignidade de cada pessoa humana e de todas as pessoas em razão da igualdade em dignidade e direitos, e diante da 
circunstância, de conviverem em sociedade. Desse modo, o caráter intersubjetivo da dignidade humana gera o 

dever de respeito geral relativamente a todos os demais integrantes. 
70 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988: art 1º a 103. 3º ed. 

São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 56-57. 
71 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. Revista brasileira de direito constitucional. RBDC n.9. jan/jun. 

2007.p.366 
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A dignidade deve ter o seu reconhecimento, respeito, promoção e devida proteção, sem 

a possibilidade de ser retirada – mesmo que infelizmente exista a possibilidade de violação –, 

vez que é reconhecida em cada ser como algo inerente. Não existe apenas nas situações 

abrangidas pelo próprio direito, mas sim num estado prévio a toda experiência. 72
 

Seguindo o entendimento de Kant, a dignidade é algo inerente e insubstituível do ser 

humano e dotada de valoração e, desde o momento em que é entendida como tal, até a sua 

efetivação, delimita uma forma de conceituação que liga, de maneira clara, a ideia de dignidade 

com os valores. Esse filósofo entendeu que “nos reinos dos fins tudo tem ou um preço ou uma 

dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como 

equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, [...] então ela tem dignidade”.73 

Todo ser vivo é dotado de dignidade e, em consequência disso, de valores. 

Dworkin ressalta, ainda, que “a dignidade existe em todas as situações, até mesmo 

naquelas em que a pessoa já não se encontra portadora de suas faculdades mentais em perfeito 

estado. Ainda assim deve receber um tratamento digno”. Tal autor parte do pressuposto de que 

a dignidade contém “tanto uma voz ativa quanto uma voz passiva e que ambas se encontram 

conectadas”74, o que acaba vinculando seu pensamento ao de Kant, quando relembra que o ser 

humano não pode ser tratado como um objeto. Encontra-se aqui o grande ponto da dignidade 

humana, o impedimento de qualquer possibilidade de objetificação da pessoa dentro das 

relações. Assim, a dignidade exige que as pessoas não sejam tratadas de maneira que tenham a 

importância de suas vidas reduzidas75. Kant afirmou que, da mesma forma com que o homem 

constitui um fim a si mesmo, não deve servir apenas como um meio de determinadas vontades 

de outrem76. 

Para Miguel Reale a dignidade humana “é o valor-fonte, ou seja, aquele do qual 

emergem todos os valores, os quais somente não perdem sua força imperativa e sua eficácia 

enquanto não se desligam da raiz de que promanam”77. Tais direitos são ligados diretamente ao 

 

 

72 PEREIRA E SILVA, R. Introdução ao Biodireito. Investigações Político-Jurídicas sobre o Estatuto da 

Concepção Humana. São Paulo: LTr, 2002, p. 191. 
73 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução de Leopoldo 

Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2008. p. 140. 
74 DWORKIN, Ronald. El Dominio de la Vida. Una Discusión acerca del Aborto, la Eutanasia y la Liberdad 

Individual. Barcelona: Ariel, 1998, pp. 306-307. 
75 DWORKIN, Ronald. El Dominio de la Vida. Una Discusión acerca del Aborto, la Eutanasia y la Liberdad 

Individual. Barcelona: Ariel, 1998, p. 310, referindo, com base no exemplo dos presos, que tal concepção impõe 

que, apesar das razões que levaram ao encarceramento, poderão exigir e justificar esta ofensa (a prisão), estas não 

autorizam que se venha a tratar o preso como mero objeto, à disposição dos demais, como se apenas importasse a 

utilidade da prisão. 
76 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. In: Os Pensadores – Kant (II), Trad. Paulo 

Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980, pp. 134-135. 
77 REALE, Miguel. O Estado Democrático e o conflito de ideologia. São Paulo: Saraiva, 1999,p.18. 



38  

ser, são denominados de direitos e garantias fundamentais e têm como núcleo o próprio 

indivíduo. Quando se pensa na dignidade, vê-se a união de todos os direitos fundamentais para 

a sua efetivação. A dignidade é um atributo que todo ser humano tem. Nas lições de Luis 

Roberto Barroso, 

 
o princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a 
ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. [...] A dignidade 

relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com as condições 

materiais de subsistência. [...] Ele representa a superação da intolerância, da 

discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o 

diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar.78
 

 

O princípio da dignidade humana não é dependente de situações concretas, uma vez que 

é um estado inerente de qualquer ser humano, até mesmo daqueles que não têm uma postura 

digna com o seu semelhante. José Afonso da Silva79 ressalta “a possibilidade de atos dignos e 

indignos como uma forma de comportamento, mas mesmo em situações em que ocorrem os 

ditos indignos, existe o atributo intrínseco desta e a sua dignidade também não poderá ser 

desconsiderada”.80 Justamente pelo fato de todos os seres terem essa conotação de dignidade, 

atrelada à razão e consciência, tem-se o denominador comum de todos os homens, existindo, 

então, a primeira das igualdades. 81
 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, 
 

A dignidade implica uma obrigação geral de respeito pela pessoa (pelo seu valor 

intrínseco como pessoa), traduzida num feixe de deveres e direitos correlativos, de 

natureza não meramente instrumental, mas sim relativos a um conjunto de bens 

indispensáveis ao “florescimento humano”. Que tais direitos e deveres correspondem 

justamente à concepção aberta, complexa e heterogênea dos direitos e deveres 

fundamentais da pessoa humana na sociedade e no Estado contemporâneo haverá de ser 

sempre presente.82
 

 

 

 

 

78BARROSO, Luis Roberto; BARCELOS, Ana Paula de. O começo da história: nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, vol.6, nº 23, p. 

51/97, 2003, p.91. 
79 SILVA, José Afonso da. A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da Democracia. In: Revista 
de Direito Administrativo, v. 212, 1998, p. 93. 
80 Mesmo que existam violações, é importante, para a própria concretização da dignidade, a reciprocidade. Sobre 

o tema, CUNHA, Jorge Teixeira da. Valor, cultura e direitos humanos. Communio – Revista Internacional 

Católica, p. 50, 1997. “A dignidade inclui a reciprocidade do reconhecimento. A afirmação da dignidade humana 

não pode ser uma bandeira das pessoas que já são reconhecidas na sua dignidade, mas deve igualmente lembrar a 

estas que a dignidade só pode crescer simultaneamente em todas as pessoas e em todos os povos. Enquanto houver 

uma pessoa que não veja reconhecida a sua dignidade, ninguém pode considerar-se satisfeito com a dignidade 

adquirida.” 
81 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, v. IV, 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora , 2000. 
82 SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da Dignidade da Pessoa humana: Construindo uma Compreensão 

Jurídico - Constitucional Necessária e Possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n. 9, 

p.10. 
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A dignidade deve ser entendida também sob o viés da coletividade, de modo que todos 

recebam a mesma proteção e reconhecimento. A pluralidade pode ser vista como uma das 

condições necessárias até mesmo para as ações advindas do Estado. Seu conteúdo não é limitado 

pelo direito e depende de circunstâncias sociais e do próprio reconhecimento de um ser detentor 

de dignidade que cada um tem a respeito de si. Um grande problema, nos casos em que existe a 

exclusão social, acontece quando o indivíduo não se vê mais como um ser detentor de dignidade, 

o que resulta em um afastamento do todo e uma profunda dor na alma. 

Há uma vinculação direta às relações humanas de forma recíproca de consideração e 

respeito83, situações em que há tais valores reconhecidos têm uma consideração com a 

dignidade, a qual deve ser entendida como uma qualidade comum a todos. Francis Fukuyuma, 

sobre essa qualidade comum, entende que “uma humanidade comum permite a todo ser humano 

se comunicar potencialmente com todos os demais seres humanos no planeta e entrar numa 

relação moral com eles”.84 Dessa maneira, tem a dignidade uma qualidade intrínseca 

reconhecida em cada ser, fazendo com que este seja detentor e merecedor de respeito por parte 

de todos – seja a comunidade ou o Estado -, surgindo aqui um emaranhado de direitos e deveres 

fundamentais que lhe asseguram proteção diante de qualquer ato considerado degradante. 

Para Gustavo Tepedino, 

 
 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, 
associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização, e de 

redução das desigualdades sociais juntamente com a previsão do 

§ 2º do art. 5º, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que 

não expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo texto maior, 

configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, 

tomada como valor máximo pelo ordenamento85. 

 

Quanto à sua natureza, a dignidade é um valor, um metaprincípio, um postulado 

normativo, um  princípio constitucional. No ordenamento brasileiro, no artigo 1º, inciso III da 

 

 

 

83 Neste sentido, entende Hannah Arendt. ARENDT, Hannah. A Condição Humana, 10ª ed.. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2002, p. 15 e ss. (capítulo I): “A ação, única atividade que se exerce entre os homens sem a 

mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e não o 

Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a 

política; mas esta pluralidade é especificamente a condição — não apenas a conditio sine qua non, mas a conditio 
per quam — de toda a vida política. Assim, o idioma dos romanos — talvez o povo mais político que conhecemos 

— empregava como sinônimas as expressões ‘viver’ e ‘estar ente os homens’ (inter homines esse), ou ‘morrer’ e 

‘deixar de estar entre os homens’ (inter homines esse desinere)”. Completa ainda (p. 16), “a pluralidade é a 

condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente 

igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir”. 
84 FUKUYAMA, Francis. Nosso Futuro Pós-Humano. Consequências da Revolução da Biotecnologia. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2003, p. 23. 
85 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 48. 
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Constituição Federal86, consta a menção à dignidade da pessoa humana, tornando-se uma 

obrigação que este princípio esteja como guia dentro das relações entre indivíduos e Estado. 

Por princípio se entende uma forma de mandado de otimização, e, segundo Robert 

Alexy, “princípios são normas a serem cumpridas na maior medida possível, dentro das 

possibilidades jurídicas e reais existentes”87. Diante da possibilidade de relativização de 

determinados princípios, não é possível um enquadramento total da dignidade dentro destes, 

uma vez que esta é absoluta. Percebe-se a dignidade como um valor maior de todo o 

ordenamento, de modo que todas as normas, princípios e regras devem ser guiadas por ela. A 

dignidade tem eficácia plena e, como resultado, se torna onipresente não apenas dentro das 

relações jurídicas, mas sim em quaisquer relações, em todos os povos. Um valor-fonte, 

parafraseando Miguel Reale, do qual todos os demais valores são derivados, como uma forma 

de natureza jurídica de guia, para todo o restante. Cabe, então, delimitar o espaço-tempo que 

gerou o conceito de dignidade. Levando-se em consideração que nem sempre existiu tal 

conceito como se tem hoje bem como a preocupação do resguardo desta, é necessária a análise 

de fatos que levaram ao princípio visto como um valor universal. 

A humanidade teve em sua história grandes marcos que buscaram atingir a igualdade e 

o estabelecimento de uma sociedade organizada. Mas algum desses marcos geraram lutas que 

excluíram uma parcela da sociedade e denegriram a dignidade desta. A Segunda Guerra Mundial 

se destacou pelas atrocidades ocorridas, principalmente no holocausto que gerou atentados 

diretos a determinado grupo, os judeus. Todo o resto da humanidade também sofreu 

indiretamente com os fatos que ali ocorreram, o período gerou marcas emocionais a todos os 

que sobreviveram e o acompanharam. 

Pela indignação geral e em detrimento dos atentados ocorridos à pessoa humana, foi 

necessário um estabelecimento de garantias que protegessem a dignidade. Dessa maneira, 

surgiu a luta pelos direitos humanos como um reflexo dos horrores ocorridos em épocas de 

nazismo. Os maiores avanços em direção à proteção e reconhecimento da dignidade humana 

surgiram no período após o término da Segunda Guerra Mundial, formando, então, um 

problema a ser enfrentado por toda a humanidade. Nas palavras de Norberto Bobbio, “somente 

depois da 2º Guerra Mundial é que esse problema passou da esfera nacional para a internacional, 

envolvendo – pela primeira vez na história – todos os povos”.88 Diante desse contexto surgiu a 

 

86 De acordo com o artigo da Constituição Federal de 1988: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; 
87 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.p.90. 
88 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004, p.49. 
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Organização das Nações Unidas, mediante a união dos Estados em prol da humanidade e a 

dignidade destes, gerando discussão sobre uma política de afirmação dos direitos humanos e a 

proteção da dignidade, abrangendo todos. 

A Segunda Guerra Mundial pode ser entendida como uma ruptura nos direitos humanos, 

e o período compreendido como o pós-guerra, como a reconstrução destes.89 Como uma forma 

de proteção a estes direitos, surgiu a Declaração Universal de 1948, uma tentativa de realizar 

essa reconstrução necessária para o período pós-guerra. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos foi um dos acontecimentos mais importantes para a proteção dos direitos humanos, 

servindo como marco inicial para outros tratados com finalidades conexas, passando, então, a 

existir uma movimentação mundial de proteção de tais direitos. 

É importante lembrar que a Declaração Universal nasceu após o término da Segunda 

Guerra Mundial, para que nunca mais acontecesse o desrespeito à dignidade da pessoa humana. 

Acontece que, em momentos de vulnerabilidade da sociedade, a dignidade da pessoa é aviltada, 

como exemplo, veem-se a vida indigna dos moradores de rua, dos presos em presídios e cadeias 

em condição sub-humana, a mortalidade sem atendimento hospitalar, entre outras situações.90 

Não foi de imediato que a dignidade se deu nos moldes atuais, e sua proteção não é verificada 

em todas as situações. 

A Declaração Universal de 1948 é resultado de uma união internacional, a qual, de 

maneira eficaz, procurou proteger os direitos humanos com a criação de um sistema normativo 

que previa a responsabilização do Estado sob a ótica internacional, em casos de omissão na 

proteção de tais direitos91. Foi um processo de internacionalização dos direitos humanos, como 

resultado e resposta para as atrocidades ocorridas. Em tal declaração, fixou-se qual seria o 

mínimo ético a ser assegurado de modo a preservar a dignidade humana. Por meio de atos 

internacionais posteriores a declaração, a dignidade foi ainda mais assegurada. 

Nas palavras de Alexandre de Moraes, 

 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem afirmou que o reconhecimento da 

dignidade humana inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos 

iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, bem 

como que o desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultaram em atos 

bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo 
em que as pessoas gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem 

 

 
 

89 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p.190. 
90 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013,p.13. 
91 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013,p.13. 
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a salvo do temos e da necessidade tem sido a mais alta aspiração do homem comum. 
92 

 

 

Com a declaração, maior proteção no âmbito internacional – assim como maior cuidado 

interno – passou a existir, derivando-se dela outros tratados e declarações internacionais93. Esse 

direito protetivo aos direitos humanos, de forma internacional, visa à proteção do valor máximo: 

a dignidade humana, a qual é base para o fundamento dos próprios direitos humanos.94 Dessa 

forma, foi a partir desse reconhecimento da dignidade do outro que não se aceitou mais o 

pensamento de superioridade entre os seres, mas sim o reconhecimento de que todos são seres 

com dignidade plena e detentores de direitos. 

Por fim, segundo Flávia Piovesan, “a igualdade e a não discriminação constituem um 

princípio fundamental que ilumina e ampara todo o sistema internacional de proteção dos 

direitos humanos. Sua proteção é requisito, condição e pressuposto para o pleno exercício de 

direitos95”. Percebe-se, então, que a dignidade não pode ser limitada apenas como um valor 

intrínseco ao ser humano – o que a coloca em um patamar acima de todos os demais valores – 

mas também é fruto de conquistas ao longo da história, que levaram a uma concepção da sua 

existência e importância do seu reconhecimento. 

 
1.6 A origem da desigualdade social sob o olhar de Jean-Jacques Rousseau: o início do 

pensamento 

 

Em seu discurso sobre a origem da desigualdade dos homens, Rousseau96 traçou uma 

linha do tempo sobre o surgimento da desigualdade, comparando os homens naturais àqueles 

considerados políticos. Não há como se desvincular o estudo sobre a desigualdade do 

pensamento do autor. Logo de início, este faz a distinção sobre o que vem a ser o homem que 

tinha um estado de natureza original – mesmo deixando claro que provavelmente este estado 

jamais existiu, e nem existirá, mas serviu como parâmetro para comparações e de quão distante 

o homem hoje se encontra do que pode ser considerado esse estado natural - e o que foi 

 

 
 

92 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 1998, p. 36. 
93 No sistema interamericano, cabe ressaltar a Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da 

Costa Rica. 
94 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p.182-183. 
95 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p.182-183. 
96 Importante filósofo nascido em Genebra na Suíça em 28 de junho de 1712, escreveu o discurso no ano de 1754 

para competir pelo prêmio da Academia de Dijon. O texto não foi reconhecido pelo comitê, mas foi publicado pelo 

autor por volta de 1755. 
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modificado com a evolução social e as mudanças exteriores, demonstrando quais teriam sido as 

causas do surgimento da desigualdade, e a ponte que levou um a outro97, progressivamente. 

Torna-se óbvio que não foi realizada uma conceituação explícita sobre cada momento 

da evolução do homem, mas foram traçados paralelos ao longo de todo o discurso, em que é 

possível perceber tal progressão e mudança. De maneira breve, pode-se dividir o discurso em 

dois momentos. Inicialmente, há comparações entre o homem em seu estado de natureza em 

relação ao já civilizado, e, consequentemente, na segunda parte surge o conceito da 

desigualdade vinculado ao estado social do homem. 

O homem natural foi obrigado a se adaptar às leis da natureza, passando, assim, de um a 

outro, essa capacidade de tornar-se forte e robusto, sem a qual pereceria. Um importante 

questionamento realizado no livro, em relação ao homem em seu estado natural, é se este teria 

o mesmo desempenho nas atividades corriqueiras, caso possuísse certos artifícios existentes 

hoje, como se a existência destes fosse capaz de diminuir a capacidade do homem em 

determinadas situações. Exemplificando, caso, já no estado natural, certas ferramentas hoje 

utilizadas existissem, teria o homem o mesmo desempenho em suas atividades, ainda que 

corriqueiras?98 De acordo com Rousseau, os problemas enfrentados pelo homem passaram a 

surgir a partir do momento em que este se desenvolveu socialmente, vendo no outro uma 

possibilidade de ganho e de vantagens, em todos os sentidos, daí adveio o grande problema até 

hoje enfrentado: a desigualdade propriamente dita e de maneira ampla. “A maioria de nossos 

males é obra nossa e que teríamos evitado quase todos se tivéssemos conservado a maneira 

simples, uniforme e solitária de viver prescrita pela natureza”.99
 

O homem, em seu estado natural, não era conhecedor de uma vasta fonte de 

necessidades e de males, por isso se viu livre de todos esses obstáculos enfrentados por aqueles 

que se encontravam no estado político. Seu instinto seria em torno da própria conservação, todo 

 
 

97 [..] Concebo, na espécie humana, dois tipos de desigualdade: uma que chamo de natural ou física, por ser 

estabelecida pela natureza e que consiste na diferença das idades, a saúde, das forças do corpo e das qualidades do 

espirito e da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie 

de convenção e que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos 

vários privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros.[...] ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato 

Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade 

entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: 

Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p.236. 
98 No decorrer do discurso, a reflexão de que a grande maioria dos males são obras do próprio homem e que estes 

poderiam ter sido evitados com uma vida mais simples, unitária e solitária é constante. E, ainda, que as capacidades 

adquiridas com a vida em seu estado natural foram se perdendo ao longo da evolução, deixando o homem fraco, 

quando comparado nos dois períodos. 
99 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p. 241. 
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o restante não era sequer raciocinado. Todo o cuidado necessário para a manutenção da própria 

sobrevivência era proveniente da natureza, como se esta fosse a responsável pelo cuidado do 

homem, e isso foi perdido com a socialização. 100
 

Sobre as mudanças morais e metafísicas do homem quando este passa para a 

sociabilidade, vê-se que, mesmo em seu estado de natureza já existia diferença com os animais, 

uma vez que aquele tinha a capacidade de concordar ou resistir a algo, sentimentos estes que 

originaram a formação de ideias e atos espirituais. Ainda, o homem tinha a capacidade de 

aperfeiçoamento, enquanto os animais, uma vez nascidos, logo se encontravam no seu 

desenvolvimento completo. Assim, a capacidade de raciocínio do homem era mais elevada em 

comparação à dos animais, e estes não tinham o verdadeiro sentimento de liberdade. Por um 

lado, as escolhas realizadas por um animal eram baseadas em instintos, as advindas do homem, 

por atos de liberdade completa. 

Com o desenvolvimento mental, mesmo que raso, os homens sentiram a necessidade de 

desenvolver a arte das palavras e com isso transmitir a outros as suas ideias, quebrando, assim, 

uma grande barreira inicial. Como cada qual criou a sua própria maneira de expressão, diversas 

línguas surgiram, não abrindo espaço – inicialmente – para que alguma adquirisse consistência. 

Segundo Jean Jacques Rousseau, 

 
 

A primeira língua do homem, a língua mais universal, a mais enérgica e a única de que 
necessitou antes precisar-se persuadir homens reunidos é o grito de natureza. [...] 

quando as ideias dos homens começaram a estender-se e a multiplicar-se, e se 
estabeleceu entre eles uma comunicação mais intima, procuraram sinais mais 

numerosos e uma língua mais extensa. [...]101
 

 

As palavras foram surgindo e deram início a uma comunicação entre os homens que 

tinham necessidades semelhantes, originando a sociabilidade e o estabelecimento de laços, 

mesmo que um não precisasse de fato do outro. A princípio, aquele que vivia em estado de 

natureza não tinha relações morais, logo, não seria bom nem mau ou pertencente a determinados 

vícios e virtudes. A partir dessa premissa, considera-se que o homem seria bom por natureza, 

não existindo a desigualdade em sentido amplo102. 

Sob esse viés, existia, então, um ambiente propício para a paz, e qualquer tipo de conflito 

existente nesse período pode ser considerado insignificativo, bastava a satisfação de 

 

100 O autor exemplifica com a vasta quantidade de doenças hoje existentes em comparação com o estado natural. 
101 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p.248. 
102 Neste trecho, torna-se impossível desvincular o pensamento do autor com a sua frase célebre de que “o homem 

é bom, a sociedade que o corrompe”, pensando assim, então, sobre o mito do bom selvagem. 
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necessidades imediatas, e uma ideia de homem pacífico também vinculou todo o conceito de 

estado de natureza.103 A única virtude reconhecida seria a piedade104, a qual é universal e 

antecede qualquer tipo de reflexão, perceptível até mesmo no ser mais primitivo. Por meio desta, 

os homens em momento algum da sua evolução podem ser considerados insensíveis, 

decorrendo, assim, as demais virtudes, inclusive as sociais105. Estas acabam ocupando até 

mesmo o lugar das leis e dos costumes, dentro do contexto. Foi considerado também outro 

sentimento desse estado do homem o amor por si como forma de conservação própria. 

Ainda, em lugar desta máxima sublime de justiça – faze a outrem o que desejas que 

façam a ti -, a qual inspira todos os homens, essa outra máxima de bondade natural106 demonstra 

que, mesmo se considerando o homem em seu estado de natureza com determinadas limitações, 

quando comparado ao homem em seu estado moral e político, já existiam as noções de justiça 

e de coletividade. É possível perceber que o homem em seu estado natural se bastava a si 

mesmo, não possuía necessidades ligadas a outrem – fossem elas positivas ou negativas – e por 

isso estava ligado apenas àquilo que lhe era verdadeiro. 

De certo modo, não há como não se ligar os grandes feitos da humanidade com a vida 

em sociedade, uma vez que, com limitação intelectual, o homem já nascia e pouco se 

desenvolvia mesmo com a imensa capacidade que este hoje tem. A análise do homem em seu 

estado natural termina, aos olhos do autor, quando se destaca o começo de uma dependência 

entre os homens – justamente em decorrência de pequenos avanços da espécie – e a 

transformação em um ser social de fato. Apesar de as desigualdades naturais existirem, elas 

encontravam-se limitadas ao âmbito físico, pouco influenciadoras naquele momento. 

A segunda parte do discurso já remete a um homem socializado e vinculado ao conceito 

de propriedade o qual foi resultado de muitas ideias que surgiram sucessivamente e do 

desenvolvimento do próprio ser. A vida em sociedade se deu por meio de um processo 

espontâneo, surgido da necessidade. Durante toda a análise realizada, o autor remete a uma 

divisão ocorrida no momento do surgimento da propriedade e, consequentemente, da 

 

 

103 Conforme os dizeres do autor: “A tranquilidade das paixões e a ignorância dos vícios o impedem de agir mal”. 
104 O homem em seu estado natural teria dois tipos de fundamento: o instinto de conservação, que o prende a si 
mesmo, e a piedade, que o prende a outrem. 
105 [...] a piedade representa um sentimento natural que, moderando em cada indivíduo a ação do amor de si mesmo, 

concorre para a conservação mútua de toda a espécie. [..] ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio 

sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: 

Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. 

(Os Pensadores) p.254. 
106 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p. 254. 
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desigualdade. Em primeiro lugar, foram aparecendo os conceitos de homens ricos e homens 

pobres, e, paralelamente a estes, a formação das primeiras sociedades e suas respectivas leis.107 

Com as dificuldades impostas pela própria natureza e as condições geográficas em que vivia, o 

homem passou a perceber a necessidade do outro nas relações. Inicialmente, foram bandos 

organizados primitivamente apenas para as necessidades surgidas no momento e, findada esta, 

seguiam caminhos diferentes. A vinculação entre os homens surgiu do instinto de 

autopreservação e da percepção de que, dessa maneira, seriam mais fáceis a resistência contra 

animais selvagens e o abatimento destes. 

Os animais que eram considerados úteis tornaram-se servos. A percepção de que era 

possível não apenas só o necessário, mas também o supérfluo começou a surgir nesse momento. 

O bem comum fez com que os primeiros bandos sazonais surgissem, ligados, em um primeiro 

momento, a uma necessidade momentânea. A ideia primitiva de compromisso foi se 

consolidando aos poucos. 

Pequenos avanços foram acontecendo com o decorrer dos tempos e das necessidades, e, 

com a união dos bandos, surgiram o amor conjugal e as pequenas sociedades – hoje vistas como 

família. Nesse momento, uma grande diferença surgiu em relação ao homem descrito 

inicialmente: as mulheres tornaram-se mais sedentárias e os homens cuidavam de grande parte 

da subsistência comum. A desigualdade passou a aparecer em pequenas situações. 

 
Jovens de diferentes sexos moram em cabanas vizinhas, o relacionamento passageiro, 

exigido pela natureza, traz logo outro não menos doce e mais permanente, pelo convívio 

mútuo. Acostumam-se a considerar diferentes objetos e a fazer comparações; adquirem 

insensivelmente ideias de mérito e de beleza, que produzem sentimentos de preferência. 

À força de se verem já não podem passar sem se ver novamente. Um sentimento doce e 

terno insinua-se na alma e, à menor oposição, torna-se um furor impetuoso: o ciúme 

desperta como amor, a discórdia triunfa, e a mais doce das paixões recebe sacrifícios de 

sangue humano.108
 

 

Vivendo de forma consideravelmente fixa, pequenos povoados foram surgindo, com 

interesses de subsistência em comum. As primeiras comparações começaram a aparecer, fossem 

elas em relação a objetos ou em relação aos próprios conviventes, vindo, então, o primeiro passo 

para o surgimento da desigualdade e dos vícios, que surgiram juntamente  com 

 

107 Sobre este desenvolvimento, é citado no texto o surgimento da metalurgia e da agricultura. Com a mão de obra, 

foi necessária uma maior produção na agricultura para pagamento do que havia sido produzido, como consequência 

viram-se a necessidade da divisão das terras e o surgimento de fato do direito de propriedade. Não se falava mais 
em igualdade, e o homem passou a perceber a diferença entre o que aparentava ser e o que de fato era imposto por 

este novo modelo social. Surgiu, ainda, a escravidão advinda das necessidades do próprio homem. 
108 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p.. 
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a comparação a vaidade, a inveja e o desprezo, desde o instante em que um homem sentiu a 

necessidade do socorro do outro e percebeu ser útil um só contar com provisões para dois, 

desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade109. 

Com a divisão das terras, as primeiras noções de justiça também foram geradas, o 

trabalho deu o direito sobre o terreno, e noções de agricultura e metalurgia surgiram. Viu-se que 

os benefícios seriam melhores quando se encontrava um grupo estabelecido. A noção de 

propriedade em todo o discurso foi um ponto crucial para a desigualdade entre os homens. 

Rousseau faz uma importante reflexão sobre a liberdade antes possuída no estado natural 

e a aparentemente existente no homem civilizado. Com as novas necessidades é possível 

considerar que o homem se torna escravo das coisas sem as quais já não considera poder mais 

viver,110 decorrentes do sentimento de ambição que este passou a sentir. Assim, o sentimento 

de prejudicar uns aos outros também foi tendo o seu lugar, surgindo a dominação e a servidão111, 

e, a liberdade natural, gozada pelo homem neste estado, foi destruída. 

O surgimento dos magistrados foi outro ponto crucial para uma nova vertente de 

desigualdade, aquela que separa os homens poderosos dos fracos. Foi necessária a criação de 

um governo capaz de organizar o todo, o que inicialmente foi pensado para a defesa da própria 

liberdade, mas que ocorreu em sentido oposto. 

Foram demonstradas formas de governo, as quais seriam impostas em decorrência dos 

graus de desigualdade existentes112. Em todos os casos, o magistrado deveria ser eleito, e 

caberia a este exercer o poder com base na intenção dos que ali o colocaram. O grande problema 

surgiu a partir do momento em que tais cargos passaram a se tornar hereditários, e os 

 

 

 

 

 

109 [...] a piedade representa um sentimento natural que, moderando em cada indivíduo a ação do amor de si mesmo, 

concorre para a conservação mútua de toda a espécie. [..] ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio 

sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: 

Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. 

(Os Pensadores) p.265. 
110 No contrato social, ainda na parte I, Rousseau faz uma importante reflexão sobre a liberdade que pode ser 
vinculado ao conceito aqui: “O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos 
demais, não deixa de ser mais escravo do que eles.” 
111 [..] os mais poderosos ou os mais miseráveis, fazendo de suas forças ou de suas necessidades uma espécie de 
direito ao bem alheio, equivalente, segundo eles, ao de propriedade, seguiu-se à rompida igualdade a pior desordem; 

assim as usurpações dos ricos, as extorsões dos pobres, as paixões desenfreadas de todos, abafando a piedade 

natural e a voz ainda fraca da justiça, tornaram os homens avaros, ambiciosos e maus. [...] ROUSSEAU, Jean-

Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Tradução de Lourdes 

Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p.268. 
112 O lucro de apenas um seria aquele proveniente da monarquia; com o lucro de alguns, a aristocracia; com um 

lucro abrangendo um maior número de pessoas, a democracia. 
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magistrados vendo a si como proprietários do Estado e do próprio povo, a representação foi 

desvirtuada. Aqui surgiu o último progresso da desigualdade, o despotismo113. 

Diferentemente da propriedade, não é possível a disposição da liberdade – ainda que 

aparentemente – pois nesse momento se está anulando o próprio ser. 

 
Se seguirmos o processo da desigualdade nessas diferentes revoluções, verificaremos 
ter constituído seu primeiro termo o estabelecimento da lei e do direito de propriedade; 
a instituição da magistratura, o segundo; sendo o terceiro e último a transformação do 

poder legítimo em poder arbitrário. 114
 

 

A desigualdade se expande de maneira mais facilitada entre aqueles que possuem a 

ambição, pois encontram os que estão dispostos a apenas parecer livres, sem de fato o ser, e por 

isso abrem mão desta. Os que se encontram no topo da situação da desigualdade necessitam dos 

seus inferiores, irônicamente falando, por acreditarem na felicidade plena apenas quando veem 

o outro nessa situação. Com esse discurso, é possível uma análise dos progressos realizados pelo 

homem sob a ótica do indivíduo e também da coletividade. Cria-se uma atmosfera que pretende 

abranger não só os avanços materiais do homem – como a propriedade – mas também os aspectos 

morais. Neste diapasão, a desigualdade pode ser incorporada em quatro grandes setores, 

conforme o entendimento de Rousseau, a proveniente de qualidades naturais, a do poderio, a 

da nobreza e das classes e a da riqueza, as quais, apesar dos avanços positivos, ocorridos com 

o passar do tempo, trouxeram malefícios muito maiores. O homem natural, então, foi 

desaparecendo com o decorrer de cada avanço e foi dando lugar ao homem com desejos fictícios 

e necessidades sem fundamento, mas que fundamentaram a origem da desigualdade entre os 

homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 O despotismo pode ser caracterizado como um poder arbitrário, fazendo com que o próprio povo seja 

considerado um escravo, e aquele que o exerce, o senhor. 
114 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p.277. 
115 Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/exclusao/>. Acesso em: 10 nov. 

2018. 

http://www.dicio.com.br/exclusao/
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2. A DESIGUALDADE EXTREMA NA HISTÓRIA 

 
O ato de excluir o outro é visto como a separação, isolamento, marginalização do 

indivíduo considerado desigual dentro do grupo social.115 Como consequência da desigualdade 

extrema e suas diversas formas de materialização, unido ao vasto alcance que o fenômeno da 

exclusão decorrente desta atinge, torna-se quase que impossível se realizar a sua delimitação. 

O termo “segregação” pode ser entendido como o ato de segregar, pôr de lado, separar, isolar, 

apartar.116 É um processo em que determinados indivíduos são separados do todo, muitas vezes 

em decorrência de características que lhes são peculiares. 

A linha do tempo da desigualdade nunca foi, assim como não será considerada algo 

linear, mas algo sim marcado por movimentos sociais, culturais, políticos, militares que geraram 

situações dignas de um contexto que beira o caos. Não há como se falar em casos extremos de 

desigualdade – visto o contexto capitalista em que a sociedade hoje se encontra e que acaba 

fomentando, em alguns aspectos, determinadas desigualdades – sem se imaginar uma situação 

que caminha em sentido contrário à ordem. Mas qualquer tipo de avanço em relação à 

diminuição das desigualdades extremas se deu justamente após o choque que estas causaram117. 

Todo tipo de desigualdade tem um ponto em comum entre si, e uma das mais visíveis todos os 

dias é aquela causada pela disparidade na renda,118 o que consequentemente acaba gerando todas 

as demais, mas principalmente a falta de oportunidade no desenvolvimento do ser. 

Aquele que é visto como desigual não fica privado apenas do convívio social, mas 

também é excluído de todo o desenvolvimento humano, material e espiritual que a convivência 

lhe proporcionaria, afetando diretamente os seus direitos da personalidade e a dignidade de 

existir e ser. Para que a desigualdade seja tratada de maneira objetiva, mesmo diante da 

dificuldade de delimitação sobre o tema, torna-se necessário que se adote um espaço-tempo 

como referência de modo que se verifique o que levou ao surgimento do pensamento em 

determinada época. Desse modo, a contextualização é imprescindível para a compreensão do 

fenômeno de maneira clara, visto que as justificativas – ainda que de maneira nenhuma possam 

ser consideradas plausíveis – não são as mesmas em todas as situações. 

Um ponto em comum entre todos os momentos em que existiu a desigualdade social é a 

ocorrência da pobreza, mas esta não pode jamais ser limitada à falta de recursos econômicos. 

Quando uma sociedade exclui os seus desiguais, tem pobreza de valores, de justiça, de respeito 

e de empatia com o próximo. O problema não está dentro do fator que desiguala uns com os 

outros, este fator é o enriquecedor do meio social, mas encontra-se justamente na pobreza geral 

 

116 Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/segregacao/>. Acesso em: 10 

nov. 2018. 
117 “esse enfoque no longo prazo não deve nos levar a esquecer que, além das tendências mais duradouras, sempre  

http://www.dicio.com.br/segregacao/
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que causa o excluir desse desigual. Em todos os momentos em que existiram os grandes marcos 

de exclusão, é possível perceber uma crise valorativa dos entes sociais. 

A naturalização do fenômeno é outro grande problema enfrentado ao longo dos tempos 

e dificulta que as novas gerações entendam a gravidade da exclusão, fruto da desigualdade, ao 

repetirem determinados atos. Na maioria das vezes, tal desigualdade é gerada pelas 

particularidades inerentes ao próprio ser, o que se torna contraditório, quando se pensa que estas 

são as responsáveis pela riqueza cultural dentro da sociedade e, por outro lado, encurralam 

aquele que é excluído, o que fazer, por exemplo, se o problema – que não é de fato um problema 

- está na sua cor? 

Quando se fala em desigualdade, o primeiro pensamento, ainda que motivado pelo senso 

comum – que não deixa de estar correto –, é a contrariedade com a justiça. Exemplificando-se, 

pensa-se que o sinônimo de justiça é a própria igualdade, mesmo que apenas para os 

considerados iguais e pertencentes ao denominado grupo hegemônico. O problema de tal 

entendimento ocorre quando, por outro lado, sob a mesma ótica de raciocínio, a desigualdade 

também pode ser considerada justa, mas não para todos. Como a ideia de que não existe 

problema quanto aos grandes efeitos causados pela desigualdade – em todas as suas formas de 

manifestação – desde que estes não me atinjam. Um pensamento de cunho egoísta. Aqueles 

considerados desiguais jamais considerariam tal pensamento. 

Aristóteles entende que “para pessoas iguais o honroso e justo consiste em ter a parte 

que lhes cabe, pois nisto consistem a igualdade e a identificação entre pessoas; dar, porém, o 

desigual a iguais, e o que não é idêntico a pessoas identificadas entre si, é contra a natureza, e 

nada contrário à natureza é bom”119. Stuart Hall120 descreve o fenômeno da pluralidade de 

identidades dentro da sociedade e suas consequências, de maneira breve e exata, quando 

entende que, 

independentemente das diferenças entre os membros sociais, a cultura nacional busca 
unificar esta, para que aparentemente todos se sintam pertencentes. Desta forma, essa 

identidade nacional seria unificadora ou podemos dizer que ela anula as diferentes 

identidades existentes dentro do todo para que estas sejam aparentemente incluídas?121
 

 

Aqueles que podem ser considerados “vítimas” desse processo de massificação e 

dominação - caso contrário não são inclusos no meio social -  não  perdem apenas com o 

 

há movimentos de curto prazo, que muitas vezes acabam se compensando, mas são a realidade mais próxima 

daqueles que os vivenciam em determinada época. Isso é especialmente verdadeiro quando se reconhece que tais 

movimentos “curtos” podem durar algum tempo — digamos, dez ou quinze anos — e, portanto, são muito 

importantes no horizonte temporal de uma vida humana.” PIKETTY, Thomas; BOLLE, Tradução de Monica 

Baumgarten de. O Capital: No século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. P.360. 
118 GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São 
Paulo: Loyola, 1997. P. 310. 

119 ARISTÓTELES. Política. 3. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1997.p.228. 
120 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes 

Louro. 11ªEd. Rio de Janeiro, 2006. 
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preconceito sofrido e as dores da alma que disso resultam, mas também todos os que abrem mão 

de preceitos pessoais e características muitas vezes advindas de uma cultura que resistiu a 

gerações perdem no tocante a sua experiência, e a sociedade, por sua vez, perde com a 

massificação e o agravamento da intolerância122. O sujeito, ao aceitar certas imposições apenas 

para pertencer, passa a assumir papel de expectador da própria realidade. As diferenças devem 

ser vistas como enriquecedoras, como de fato o são. 

Nas lições de Boaventura de Souza Santos, 

 
 

O multiculturalismo progressista pressupõe que o princípio da igualdade seja utilizado 

de par com o princípio do reconhecimento da diferença. A hermenêutica diatópica 

pressupõe a aceitação do seguinte imperativo transcultural: temos o direito a ser iguais 

quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a igualdade 

nos descaracteriza.123
 

 

Essa consciência de fazer parte, muitas vezes, é fundada em algo estritamente 

imaginário, uma ligação cultural, imposta pelo todo que faz com que todos aqueles que diferem 

no denominador comum não sejam inclusos no “nós”. 124 O grande problema do sujeito “nós”, 

dentro do conceito de universalidade125, é o que Rouanet126 entende que “está atrelado a 

individualidade e autonomia, são dotados de novas interpretações, dando espaço para que a 

universalidade dentro de um nacionalismo – ou uma identificação com o todo – se transforme 

em racismo, exclusão”, de modo que a ideia individualista possa se manifestar no completo 

egoísmo em que o que importa é apenas com o “eu”, sem qualquer tipo de empatia e alteridade. 

Nesse sentido, cada um, com o sentimento de responsabilidade apenas para si, deixa de 

preocupar-se com a dignidade. Rouanet acrescenta: 

 

 
 

122 SUIAMA, Sergio Gardenghi. Identidades, diferenças. Boletim científico – Escola Superior do Ministério 

Público da União, Brasília: ESMPU – Escola Superior do Ministério Público da União, n. 2, p. 131-139, abr./jun. 

2004. 
123  SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In:  (Org.). 

Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003, p. 427-461 
124 No sentido contrário, é necessária uma relativa homogeneização numa cultura comum para que a sociedade, 
tendencialmente atomizada, possa ser novamente coesa e – sem levar em consideração sua diferenciada 

multiplicidade – associada numa unidade capaz de agir. Essa função é assumida, ao lado e depois da religião, pela 

nação e pela consciência natural a ela pertencente. Assim, não se pode ultrapassar a meta e substituir a identidade 

nacional, nem mesmo em favor da ideia da universalidade dos direitos humanos. 
125 “A universalidade significa que ele vise todos os seres humanos, independentemente de barreiras nacionais, 

étnicas ou culturais. A individualidade significa que esses seres humanos são considerados como pessoas concretas 

e não como integrantes de uma coletividade e que se atribui valores éticos positivo à sua crescente individualização. 

A autonomia significa que esses seres humanos individualizados são aptos a pensarem por si mesmos, sem a tutela 

da religião ou da ideologia, a agirem no espaço público e a adquirirem pelo seu trabalho os bens e serviços 

necessários à sobrevivência material” ROUANET, S. P. Mal-Estar na Modernidade. São Paulo: Companhia de 

Letras, 1993, p.9. 
126 ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-Estar na Modernidade. São Paulo: Companhia de Letras, 1993. 
121 Para se dizer de forma simples: não importa quão diferentes seus membros possam ser, uma cultura nacional 

busca unificá-los numa identidade cultural para representá-los como pertencendo à mesma e grande família 

nacional. Mas seria a identidade nacional uma identidade unificadora desse tipo, uma identidade que anula e  
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Ocorre que simultaneamente com a racionalização do mundo vivido, que permitiu esse 

aumento de autonomia, a modernidade gerou outro processo de racionalização, 

abrangendo a esfera do Estado e da economia, que acabou se autonomizando do mundo 

vivido e se incorporou numa esfera ‘sistêmica’, regida pela razão instrumental127
 

 

Ao fazer uma reflexão sobre quem são os “excluídos” pelo fenômeno da desigualdade, 

Martine Xiberras explica que são “todos aqueles rejeitados de nossos mercados materiais ou 

simbólicos, de nossos valores”.128 Por motivos geográficos, físicos, materiais ou ideológicos, 

este grupo é deixado de lado não apenas de uma participação da sociedade, mas também, há 

exclusão dos seus valores, suas riquezas espirituais, como forma de exclusão cultural.  

Quando se fala em cultura, logo se remete à expressão mais cotidiana de um povo. 

Edward B. Tylor utilizou o termo culture, sintetizando o conceito como todo “complexo que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”129, e essa concepção se liga 

diretamente com a forma de manifestação de um povo, intimamente relacionada a um viés 

artístico, uma vez que é por meio desta que muitas vezes os valores são passados entre as 

gerações. 130 Segundo Geertz131, “a arte nada mais é do que uma expressão da sociedade e a 

maneira como esta vive, nas palavras deste uma textura de um padrão de vida especifico” que 

auxilia a reflexão sobre as grandes mudanças sociais, principalmente quando as reinvindicações 

feitas por meio das manifestações, sejam estas quais forem, passam a ser consideradas um 

problema público. A arte não é apenas um fenômeno cultural, mas também político. A arte é 

expressão do desejo de mudança de inovação e demonstra comprometimento com o que a 

sociedade clama. 132
 

A desigualdade social é um fenômeno que choca e incomoda todos aqueles que têm seus 

valores pessoais ligados ao todo e que estão munidos de forte sentimento de empatia com o 

próximo. Tais sentimentos deveriam ser inerentes à própria pessoa. Lastimável que não o sejam. 

Em decorrência desses sentimentos e uma discordância com o fenômeno, foi possível perceber 

manifestações culturais que ocorreram, e ocorrem, em prol de uma tentativa de clarear os 

olhares dos que se mantinham – e se mantêm – com os olhos fechados diante dos estragos 

causados por aquela. 

 

subordina a diferença cultural. 

127 ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia de Letras, 1987, p.14. 
128 XIBERRAS, Martine. Les théories de l’exclusion. Paris: Méridiens Klinclsieck. 1993 
129 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Zahar. Rio de Janeiro, 1986, pg. 25 
130 Também pode ser definida como um “padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação a vida” GEERTZ, Clifford. 

A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro, 1989: LTC.. 
131 GEERTZ, Clifford. O saber local. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. P. 146. 
132 GEERTZ, Clifford. O saber local. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p.146. 
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A música sempre foi uma das maneiras mais utilizadas para a expressão de sentimentos 

e manifestações133, e dentro do contexto de desigualdade social algumas melodias se destacam 

pelo misto de sofrimento e indignação retratados nas letras. Particularmente dentre as canções 

de RAP, estilo que ganhou forças comercialmente no final do século XX entre comunidades 

afrodescendentes dos Estados Unidos, temas com certo grau de polêmica sempre se fizeram 

presentes, como forma de manifestação de um povo que muito sofreu não só em relação a uma 

condição social muitas vezes inferior, mas com o preconceito em relação à cor, credo, posição 

política.134
 

Uma significativa mudança no tocante à mobilização em prol do movimento negro 

aconteceu por meio da música e da utilização do estilo RAP, uma forma de expressão cultural e 

de luta contra qualquer tipo de opressão racial, um movimento que cantava, e canta, em prol da 

igualdade. No Brasil, alguns grupos se destacam pela profundidade que atingem com seus 

versos, marcados pelo descontentamento e indignação. 

 
(...) ver a educação restrita os manos morrendo na fita, então por isso reflita insista, por 

melhores condições pro seu povo e pra você (...) a farsa da comemoração   dos   500   

anos   de   enganação,   500    anos    de exploração, mentira e desigualdade o que o 

branco português fez com meu povo foi cruel e covarde os índios morreram e os pretos 

que não estão na cela estão na favela(..)
135

 

Apesar de conterem um teor mais forte, se comparado ao das letras tradicionalmente 

conhecidas, tais melodias cumprem o seu papel justamente com o choque social que causam 

em quem as escuta e de fato refletem sobre as letras. Aqui se encontra o grande ponto da cultura, 

que busca não só o agrado das massas, mas o surgimento de um desconforto que leva a uma 

mudança. 

 
O mundo está cheio, cheio de miséria (..) Corrupção e violência aumentam mais e mais. 
(..) menores carentes se tornam delinquentes. E ninguém nada faz pelo futuro dessa 
gente. A saída é essa vida bandida que levam. Roubando, matando, morrendo. Entre si 
se acabando. Enquanto homens de poder fingem não ver. Não querem saber. Faz o que 
bem entender. E assim... aumenta a violência. 136

 

 

 

 

133 Como forma de exemplificação do uso da música para expressão de manifestações, tem-se a conhecida música 
“Cálice”, de Chico Buarque e Gilberto Gil, no ano de 1973, a qual, por meio de uma linguagem figurada, 

denunciava e criticava o contexto político – ditatorial – pelo qual o Brasil atravessava no momento. 
134 LEARNING, Britannica Digital. A história do Rap. Disponível em: 

<https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/rap/482331>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
135 Canção intitulada “Muita treta”, originalmente gravada pela banda “Apocalipse 16” em seu álbum 2ª vinda, A 

Cura, no ano de 2000. A música fez com que a banda fosse conhecida nacionalmente, utilizando o ritmo para 

demonstrar problemas sociais, ideológicos e políticos. Posteriormente, foi gravada pelos Racionais MC’S, 

atingindo um sucesso ainda maior. 



54  

 

Dentro da cultura americana, a primeira canção considerada como protesto sobre os 

movimentos racistas ocorridos na época137 surgiu como forma de um poema metafórico que 

procurou ilustrar a maneira como a população negra era morta e muitas vezes exibida a um 

público racista. De forma grotesca, violenta, desumana – se é que existe alguma outra maneira 

que não a desumana nos crimes de racismo ocorridos na época do segregation americano, assim 

como os atuais – a população negra era morta e exibida como um troféu. 

Nos anos 1960 os negros norte-americanos utilizaram a música como forma de 

conscientização do todo, de expressão da sede de igualdade, liberdade e, acima de tudo, de 

justiça. James Brown entoava “Say it loud: i’m black and proud!”138. Juntamente com a luta 

pelos direitos civis que estava surgindo, os negros na música também passaram a ser impor e 

utilizar a arte para suas manifestações. Além de James Brown, outros músicos negros deixaram 

seu legado: Aretha Franklin, Jackson Five, Ray Charles, dentre outros. 

Após a circulação de uma fotografia que mostrava o linchamento de dois homens no 

ano de 1930, foi publicado o poema Strange Fruit139, que posteriormente ganhou sucesso na 

voz de Billie Holiday. Escrito em uma época em que não se falava sobre relações inter-raciais 

nos Estados Unidos, a publicação do poema e posteriormente sua musicalização foram vistos 

como atos de coragem. Dentre as várias regravações posteriores da música, destaca-se a feita 

por Nina Simone, ativista negra pelos direitos dos negros norte-americanos: 

 
Árvores do Sul produzem uma fruta estranha. Sangue nas folhas e sangue nas raízes. 
Corpos negros balançado na brisa do sul. Frutas estranhas penduradas nos álamos. Cena 

Pastoril do valente sul. Os olhos inchados e a boca torcida. Perfume de magnólias, doce 
e fresca. Então o repentino cheiro de carne queimando. Aqui está a fruta para os corvos 
arrancarem, para a chuva recolher, para o vento sugar, para o sol apodrecer, para as 

árvores derrubarem. Aqui está a estranha e amarga colheita.140 

 

 

 

 

 

136 Música “Tempos Difíceis”, gravada por Racionais MC’S, um dos mais antigos grupos de rap do país, surgido 

no ano de 1988 e que se encontra entre os principais propulsores do estilo musical do país. As letras costumam 

tratar de temas condizentes à realidade das periferias urbanas, com forte teor político, retratando a violência e o 

preconceito racial que os próprios membros já sofreram. O disco “Sobrevivendo no Inferno”, que trata 
primordialmente sobre o racismo e a desigualdade social e contém a música “diário de um detendo”, que conta a 

história do massacre ocorrido no presídio do Carandiru em 1992, foi incluso na lista de obras obrigatórias do 

vestibular da Unicamp, ao lado de Guimarães Rosa e Luís de Camões. 
137 O assunto será abordado com mais detalhes posteriormente neste capítulo. 
138 Diga alto: sou negro e orgulhoso! 
139 Existe certa dúvida sobre o real autor do poema, mas registros demonstram que Abel Meeropol, que escrevia 

sob o pseudônimo de Lewis Allan, o publicou no ano de 1936 no The New York Teacher. 
140 “Southern trees bear strange fruit, Blood on the leaves and blood at the root, Black bodies swinging in the 

southern breeze, Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, The bulging eyes 

and the twisted mouth, Scent of magnolias, sweet and fresh, Then the sudden smell of burning flesh. Here is fruit 

for the crows to pluck, For the rain to gather, for the wind to suck, For the sun to rot, for the trees to drop, Here is 

a strange and bitter crop” 
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Assim como na música, Nina Simone foi protagonista do documentário Whats 

happened, miss Simone?141, que retrata, dentre outros assuntos, a luta pelos direitos das 

mulheres, principalmente as negras, em meio a um universo preconceituoso e discriminador. Os 

documentários, assim como os filmes, sempre foram uma forma de informar, de maneira muitas 

vezes breve e sem qualquer tipo de delongas, o público alvo. Quando o assunto é desigualdade, 

inúmeros filmes foram lançados e merecem destaque pela clareza com que tratam o tema: Hotel 

Ruanda142, 13th143, Cidade de Deus144, Maya Angelou and Still I rise145, The Black Panthers: 

vanguarda of the Revolution146, que são exemplos expressivos e levantam uma série de 

questionamentos sobre a sociedade, a partir do momento em que seus vídeos são desligados. 

No campo das artes visuais, manifestações culturais que relatam a desigualdade são 

extensas para todo tipo de apreciador. Quando o assunto é óleo sobre tela, não há como não 

pensar sobre as obras de Portinari, pintor realista que foi um dos mentores do movimento 

modernista de 1922 e que tem obras que retratam as desigualdades sociais existentes no Brasil. 

Uma de suas obras mais conhecidas está na série “ Retirantes”, que retrata o quadro em que os 

migrantes nordestinos se enquadravam, de maneira questionadora. Dentro do mundo das tintas, 

mas dentro do estilo das artes gráficas, cabe a ressalva sobre o artista plástico Pawel 

Kuczynski147, que de maneira moderna faz questão de trabalhar com temas críticos sociais, 

principalmente a desigualdade, como forma de chamar a atenção para os problemas atuais.148
 

 

 
 

141 “O que aconteceu, Senhorita Simone?” Documentário lançado pela plataforma digital Netflix no ano de 2015, 
no Festival Sundance de Cinema, produzido pela diretora Lix Garbus e indicado ao Oscar de melhor documentário 
no ano de 2016. 
142 Filme do ano de 2004, Hotel Rwanda A true Story, dirigido por Terry George e que tem como enredo principal 

o genocídio ocorrido em Ruanda/Kigali, gerado por uma guerra entre dois povos que habitavam o mesmo país. 

Apenas por pertencerem a um povo diferente, estima-se que quase um milhão de pessoas morreram no massacre. 
143 Documentário dirigido por Ava DuVernay, que mostra a escravidão nos Estados Unidos e como esse sistema 

fortaleceu um julgamento errado feito à população negra no país. Realiza uma construção história do preconceito. 
144 Filme brasileiro do ano de 2002, adaptado do livro de mesmo nome, de Paulo Lins, e dirigido por Bráulio 

Mantovani, que retrata a trajetória de construção do crime organizado, mostrando personagens principais que, 

dentro de um ambiente violento e sem quaisquer tipos de possibilidades, não encontram outra maneira a não ser 

adentrar neste mundo. Enfoca a falta de oportunidades. 
145 Documentário americano do ano de 2016, retrata a vida da escritora Maya Angelou, uma das mais conhecidas 

dentro da cultura afro-americana, que precisou superar o racismo e os abusos sofridos ainda quando criança e lutou 

junto com os movimentos dos direitos humanos e dos direitos civis da década de 1960. 
146 Documentário do ano de 2015, dirigido por Stanley Nelson, mostra a história do Partido dos Panteras Negras, 

organizado para defender as comunidades negras contra a força policial existente nos Estados Unidos no ano de 

1960. Durante todo o contexto, são utilizadas raras fontes de imagens e áudios, reais. Procura resgatar a memória 

do movimento que auxiliou na revolução contra esse preconceito em solo americano. 
147 Cartunista polonês, nascido no ano de 1976. 
148 Ganhador de prêmios por todo o mundo, o artista procurou retratar em sua obra temas como a desigualdade 

social, fome, ativismo ecológico e falta de liberdade. 
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A arte, dentre todas as suas formas de expressão,149 funciona como uma maneira de 

ampliar a visibilidade sobre determinados assuntos, dentre estes, a desigualdade extrema, e infla 

os debates existentes em todas as épocas. Sejam quais foram as reais intenções do artista que a 

produziu – mesmo que não há como se pensar em outro motivo senão levantar a bandeira contra 

determinadas situações e incentivar a evolução de um pensamento retrogrado –, o objetivo 

sempre será o de agraciar os olhos, juntamente com a abertura para um pensamento mais crítico 

em relação à realidade. 

Quando a arte é utilizada para demonstrar o descontentamento com as desigualdades 

extremas, enfrentadas pelo povo, procura-se retratar sempre o que há de mais profundo na alma 

deste, externado pelas mãos do artista. A arte é manifestação, é expressão, e, por meio dela, 

também é possível o questionamento de quão danosas podem ser a desigualdade extrema e a 

exclusão social dos que a sofrem. 

De uma maneira ou de outra, os que sofrem e os que se revoltam com as situações 

geradas pela desigualdade, sempre procuraram abrir os olhos de todos aqueles que não se 

mostram solidários com os efeitos nefastos da desigualdade. Uma luta contínua e necessária 

que foi ganhando espaço dentro do contexto social. 

 
2.1 As primeiras civilizações 

 

Em pequenas ou grandes proporções, a desigualdade150, assim como tudo o que advém 

desta, tornou-se um desvio atemporal na sociedade. Jamais pode ser considerada um fator 

isolado, mas sim algo de presença marcante e com grandes acontecimentos. Já nas primeiras 

civilizações, é possível perceber traços de uma desigualdade que gerou a exclusão. Assim como 

ressalta Rousseau, a partir do momento em que o homem passou a ter maior desenvolvimento 

mental, pequenas comparações passaram a ser feitas e as diferenças foram surgindo. 

Infelizmente, estas penderam para o lado negativo das comparações e não como algo que 

pudesse agregar na sociedade como um todo. 

Ainda nas primeiras civilizações, conforme ensina Fustel de Coulanges, “as 

desigualdades foram surgindo dentro do seio familiar. Uma das grandes características das 

 

149 No campo da literatura, não há como não se falar do clássico “A Escrava Isaura”, de Bernardo Guimarães, “O 

Cortiço”, de Aluísio de Azevedo, “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, e “Morte e Vida Severina”, 

de João Cabral de Melo Neto, todas obras clássicas que até hoje se fazem presentes. 
150Todas as vezes em que se remete à desigualdade, fala-se em um sentido pejorativo, vez que a diferença existente 

entre os povos de maneira geral e aquela existente entre os particulares individualizados é um elemento 

enriquecedor de culturas e povos. O grande problema sempre consistiu naqueles que veem na desigualdade uma 

possibilidade de ascender pessoal e socialmente, excluindo os que possuem menos recursos para a imposição. 
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famílias antigas era o culto aos antepassados, vez que se considerava a necessidade de sucessão 

deste e uma família sem esta era considerada como morta”151. Sem que houvesse a passagem 

entre as gerações do culto exercido, este desapareceria da terra, o lar extinguir-se-ia e toda a 

sequência de ancestrais cairia no esquecimento e miséria eterna. 

As crenças cultivadas tinham relação do homem com o pós-morte. Aqueles que morriam 

ainda habitavam o mundo dos vivos, mas em forma de deuses domésticos que em troca de 

cerimônias garantiam boas colheitas e proteção da família como um todo. O fogo sagrado 

representava os já falecidos, e por isso devia ser mantido aceso. Tudo se reportava à religião. 

Não bastava o homem gerar um filho, mas este deveria ser legítimo. Filhos bastardos 

não tinham a concordância em perpetuar a religião da família. As primeiras desigualdades 

marcantes surgiram justamente dentro do seio familiar. Ainda, ser filho legítimo também não 

bastava, a mulher e mãe deveria ser integrante da religião do marido para que seu filho desse a 

esta a devida continuidade. Outro requisito, considerado de suma importância para a 

continuidade do culto, era o filho ser homem. Filhas mulheres não eram consideradas por sua 

impossibilidade de continuar o culto do pai, já que seriam entregues ao marido. Os cultos só 

poderiam ser ensinados ao filho homem, e, em decorrência disso, a mulher não era capaz de 

transmitir a vida e muito menos o culto. Os filhos pertenciam exclusivamente ao pai. Esse 

pensamento decorria da renúncia familiar, feita pela mulher no momento do rito do casamento, 

quando aceitava os ritos do marido como se fosse uma própria filha deste que quebraria os 

vínculos com a sua família originária. O vínculo do parentesco não era consistente no ato do 

nascimento ou vínculos de sangue, mas sim no mesmo culto. Eram esperados, então, apenas 

filhos homens, pois estes seriam os sucessores familiares. 

Um exemplo desse parentesco decorrente do culto era a possibilidade de adoção, com a 

renúncia do culto originário pelo filho e o ritual de iniciação do novo culto. Juntamente com o 

direito de sucessão no culto, estava o de propriedade. Os antigos acreditavam que o lar e o 

espaço em torno deste deveriam ser guardados para o culto aos antepassados, garantindo 

segurança contra estranhos da família no momento das orações. Surgiu, assim, a propriedade. 

Sob tal aspecto, torna-se evidente que as propriedades familiares foram herdadas apenas por 

aqueles que recebiam a religião doméstica. 

 
Sendo o filho o natural e necessário continuador do culto, herda também os bens. Nisso 
está o surgimento do princípio da hereditariedade; não era, pois, o 

 

151 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Tradução de Jean Melville. 2ª Ed. São Paulo: Martin Claret Editora, 

2008, p. 54. 
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resultado de simples convenção entre os homens, apenas; deriva de suas crenças e 

religião, do que há de mais poderoso sobre as almas.152
 

 

As propriedades não eram passadas para as filhas mulheres. Da forma como o culto era 

passado de pai para filho, assim o eram seus bens. Filhas mulheres não eram consideradas aptas 

para dar continuidade à religião paterna, assim como dos bens provenientes da herança. Nas 

Institutas de Justiniano existem relatos de que, caso a filha estivesse solteira no momento da 

morte de seu pai, era possível que esta fosse considerada herdeira dos bens. As filhas casadas 

sob ritos religiosos não estavam mais sob a autoridade do pai. Existem controvérsias sobre esta 

exceção, vez que a filha ficava sob os mandamentos do irmão caso o pai morresse. Logo, vê-se 

que havia grandes dificuldades para que as filhas fossem consideradas dignas dos bens de seu 

pai, na falta deste. 

Até mesmo em situações em que a morte do pai ocorria e este possuía apenas filhas, a 

propriedade dos bens não passava a estas e sim a um parente mais próximo, que, junto com os 

bens, recebia a obrigação de casar-se com uma das filhas. Mesmo que esta possuísse certa 

posição dentro da realização dos cultos religiosos, ela não era considerada senhora do lar. Ao 

nascer, pertencia ao pai e seus ensinamentos, mas, a partir do momento em que era entregue ao 

casamento, tornava-se parte de seu esposo e de todas as tradições cultivadas por este e sua 

família. Até mesmo no momento da morte, a mulher não poderia ser considerada uma 

representante dos antepassados, logo, não recebia um culto especial.153
 

Fora do âmbito familiar, novas desigualdades foram surgindo juntamente com a 

formação das cidades. A divisão de classes tornou-se expressiva de tal maneira, que aqueles 

que eram considerados membros de uma classe inferior sequer participaram da formação da 

organização. Com o crescimento da população, as famílias passaram a encontrar-se em maior 

interação, sempre em consideração à religião familiar de cada uma. Essa interação entre as 

famílias pode ser denominada de fratria grega e a cúria romana, que deram início às tribos e 

apenas depois às cidades propriamente ditas. Com esse aumento nas famílias, acabou tornando- 

se necessária uma divindade que velasse pela sociedade como um todo. Com a ligação dos 

aumentos das fratrias, surgiram as tribos com altares e um deus que olhava por todos. As 

cidades nada mais foram do que a reunião de todos aqueles que se submetiam a seus deuses 

 
 

152 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Tradução de Jean Melville. 2ª Ed. São Paulo: Martin Claret Editora, 

2008, p. 79. 
153 Conforme os dizeres de Foustel de Colanges: “não tendo um lar que lhe pertença, nada possui que lhe de 

autoridade na casa. Nunca dá ordens, nem mesmo é livre, nem senhora de si própria sui juris. Está sempre junto do 

lar de outrem, repetindo a oração desse outro; para todos os atos da vida religiosa a mulher precisa de um chefe, e 

para todos os atos da vida civil, de tutor.” COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Tradução de Jean Melville. 2ª 

Ed. São Paulo: Martin Claret Editora, 2008, p. 94. 
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próprios e suas crenças, em detrimento de um poder maior e comum. As cidades foram resultado 

das associações das tribos. 

Como consequência da formação familiar e das tribos, as cidades foram surgindo, mas 

anteriormente a estas já se falava em distinção de classes. Entendia-se como cidade uma 

associação religiosa e política das famílias e das tribos. O conceito dessa união era de cunho 

religioso e político. Dessa forma, duas cidades em guerra representavam não apenas as pessoas 

que ali viviam, mas os deuses que essa união de pessoas representava. 

Os servos não faziam parte do núcleo familiar, mesmo assim não o deixavam, sendo 

transmitidos entre gerações assim como o patrimônio. 154Assim como na família existia a figura 

do pater, na cidade havia a ideia de rei, chefe religioso e sacerdote do fogo público, este assim 

se constituiu como uma evolução natural da família até chegar às cidades, e inicialmente seu 

poder era considerado hereditário. 

Abaixo dos clientes, estavam os plebeus. Estes, de início, não eram considerados parte 

do povo de Roma155, e sua origem é justificada por duas grandes vertentes: povos vencidos e 

conquistados, ou aqueles que não tinham religião ou família. Os próprios preceitos religiosos, 

capazes de excluir determinadas pessoas do rito, acabaram criando uma legião destas sem 

quaisquer cultos. A plebe não podia sequer residir no centro da cidade, mas sim nos arredores 

das colinas em que esta era formada. 

A desigualdade existente nesse período não era vinculada ao conceito de justiça, mas ao 

de cunho religioso. Aqueles que faziam parte dos cultos estavam inclusos na cidade, enquanto 

os que não faziam não eram sequer considerados cidadãos. A propriedade era gerada em torno 

do culto aos deuses da família, os plebeus também não tinham tal direito, o que possuíam nada 

mais era do que um espaço de terra profano e sem demarcação. 

Segundo Foustel de Coulanges, 

 
 

Para os plebeus não há lei nem justiça, porque lei é um efeito da religião e o processo é 

um conjunto de ritos. O cliente tem o beneficio do direito de cidadania por intermédio 

do patrono; mas para o plebeu não existe tal direito. [...] não existiam direitos políticos. 

De saída, nem são cidadãos e nenhum plebeu pode ser magistrado. [...] o que mais 

manifestamente separa o plebeu do patrício é que o plebeu não segue a religião da 

cidade.156
 

 

 

154 Neste momento falava-se em duas distinções sobre tais servos: os clientes e os tetas. Os clientes estariam abaixo 

de todos os membros da família. Assim como os clientes, seus filhos também não possuíam a possibilidade de 

ascensão social, o que os tornava inferiores diante dos demais. Até mesmo os bens do cliente, não lhe pertenciam 

de fato, e, caso este morresse, os bens retornariam ao senhor. 
155 Apenas os patrícios e os clientes eram considerados parte do povo. 
156 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Tradução de Jean Melville. 2ª Ed. São Paulo: Martin Claret Editora, 

2008, p. 262. 
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As tradições religiosas perduraram por gerações, os plebeus acabaram sendo apartados 

da sociedade, vez que não faziam parte do todo social e o próprio mecanismo religioso não 

permitia que fossem inclusos. Criou-se, então, um abismo separando os plebeus e os patrícios. 

Vê-se, assim, que as classes surgiram como uma ideia de superioridade. Em primeiro lugar 

estava a aristocracia dos chefes de família, logo abaixo destes se encontravam os demais ramos 

familiares e só depois os clientes. Fora de todas as classes estavam os plebeus, cujo contato com 

as outras classes eram consideradas impuro. 

A diferenciação entre os povos surgiu pela religião e a ideia de superioridade do filho 

primogênito, o qual realizaria o culto. Os demais filhos eram apenas ramos capazes de 

substituição na falta daquele, uma espécie de sucessão dentro do ramo familiar. Os clientes e 

escravos também assistiam aos cultos, e por isso, possuíam certa importância dentro do 

contexto, e os plebeus, não. Assim, perpetuou-se uma ideia de desigualdade social vigente por 

muitos anos, a qual passou a ser questionada pelas classes inferiores por meio de revoluções 

sociais que reivindicavam direitos igualitários e a inclusão destes dentro da vida política das 

cidades. 

 
2.2 O caso dos primogênitos 

 
 

Dentre as relações de desigualdade entre o tratamento das relações, uma se destaca: o 

caso dos filhos primogênitos. Realizando-se um paralelo com isso e o princípio da igualdade 

entre as relações familiares, vê-se que hoje não há mais que se falar nesse tipo de exclusão157 

ocorrida dentro do núcleo familiar. 

Nas escrituras bíblicas158 é possível perceber certas diferenças entre o primeiro filho e 

os que viriam adiante. Os primogênitos eram vistos como aqueles que seriam responsáveis pela 

continuidade da família e das tradições desta. Nestas, é possível perceber que toda a história de 

um homem era contada a partir do filho primogênito, e neste se encontrava a força daquele. Na 

Bíblia, independentemente da corrente adotada para a sua interpretação, vê-se que a palavra 

“primogênito” é utilizada em diversas situações. Pode se referir ao primeiro filho de uma 

família, ao primogênito de uma nação, àquele que recebeu a honra de ser assim considerado e, 

 

 
 

157 Utiliza-se o termo segregação como forma de se exemplificar toda uma cultura em volta do filho primogênito, 

sua importância em manter as tradições e o patrimônio, em contraponto com o “esquecimento” dos demais filhos. 
158 Neste momento, fala-se dos escritos provenientes da Bíblia apostólica romana, hoje utilizada pela Igreja  

Católica, mas em todas as suas vertentes de interpretação, independentemente do rótulo da religião, é possível 

perceber o direito concedido aos primogênitos. 
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por fim, à primeira cria dos animais. Com suas origens no hebraico, o uso mais comum da palavra 

primogênito é relacionado ao primeiro filho homem159 de uma família. 

É possível a distinção entre dois tipos de primogênitos nos textos bíblicos: por remissão 

e por herança. Por herança era considerado o primogênito do pai, por parte de qualquer uma de 

suas mulheres. Por remissão, aplicava-se o termo ao primogênito da mãe, independente se 

mulher ou animal. Era o filho primogênito quem recebia a primogenitura160 e herdava de seu pai 

o direito de chefe da família, quando este falecia. Era designado a esse filho o direito de cuidado 

do restante da família, e era o responsável pela descendência. Tal direito era concedido apenas 

mediante a dignidade do primogênito e, na falta desta, era perdido. 161
 

Não só entre os homens existiam os direitos resguardados ao filho primogênito, mas 

também entre os animais. No Livro de Êxodo162 percebe-se que todos os primogênitos do sexo 

masculino, fossem eles humanos ou animais, deveriam ser reservados para Javé, o Deus da 

vida163. Todos os primogênitos, considerados dignos da continuidade – uma vez que estes 

deveriam merecer tal posição no seio familiar –, eram consagrados a Deus. 

Percebe-se, ainda, que a retirada dos primogênitos era vista como uma punição para todo 

o povo, assim, como forma de agradecimento pela liberdade concedida a um povo e a premissa 

de que se tratava do Deus da vida, os primogênitos animais eram concedidos como oferta a 

Javé. 

 
O Faraó se obstinou e não queria deixar-nos partir; por isso, Javé matou todos os 

primogênitos do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. 

É por isso que eu sacrifico a Javé todo primogênito macho dos animais e resgato todo 

primogênito de meus filhos. 164 

 

 

 

 

159 O sublinhado torna-se necessário diante da ironia contida na frase: quando a primeira filha era mulher, esta não 

recebia os direitos provenientes da progenitura. 
160 Segundo os escritos utilizados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Igreja de fundamentação 

cristã e características restauracionistas e protestantes, sob o contexto da reforma de Lutero – em sua interpretação 

do primeiro livro de Moisés, Gênises, no capítulo 43, versículo 33, explica o que seria este direito: “E assentaram-se 
diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade; do que os homens 

maravilhavam entre si.” 
161 “Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel; (porque ele era o primogênito, mas porque profanara a 

cama de seu pai, deu-se a sua promogenitura aos filhos de José, filho de Israel; para assim não ser contado na 

genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele vem o príncipe; porém a 

primogenitura foi de José;” Interpretação realizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias, no 

primeiro livro das Crônicas, 5: 1-2. 
162 Referindo-se à interpretação bíblica, realizada pela Igreja Apostólica Romana neste momento, 13:12-16. 
163 “Então o SENHOR Deus ordena a Moisés: ‘Consagra-me todos os primogênitos, todo primeiro filho israelita 

que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais’”. Interpretação 

dada pela bíblia Católica Apostólica Romana em Êxodo 13: 1- 2. 
164 Êxodo, 13: 15. 
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Ainda sobre os escritos bíblicos, a história de Esaú e Jacó165 merece destaque pela 

importância do título de primogênito para os filhos, sua realização pessoal e bênçãos recebidas 

em função desse título. A passagem conta a história de dois irmãos gêmeos, filhos de Rebeca, 

que, ainda dentro do ventre de sua mãe, brigavam. Esaú foi o primogênito. 

Este se tornou um hábil caçador e preferido pelo pai; Jacó, por sua vez, era mais bem 

visto aos olhos da mãe. Já em sua maioridade, ao retornar da caça, o primogênito pediu a seu 

irmão que lhe fizesse um cozido e este pediu em troca o direito de primogenitura, demonstrando 

a importância deste mesmo em situações vãs. O juramento foi realizado e Esaú desperdiçou o 

direito em troca do cozido.166 A história é marcada por afrontamento entre os irmãos, em 

decorrência do direito de primogenitura, até que, no leito de morte do pai, Jacó, aproveitando- 

se da situação e da cegueira do pai, pediu a bênção do primogênito, recebendo-a no lugar do 

irmão Esaú. Quando a trapaça foi percebida, já não havia muito que se fazer. No Livro de 

Gênesis: 

 
O senhor não reservou nenhuma benção para mim? Isaac respondeu a Esaú: “Eu tornei 
Jacó Senhor de você, dei-lhe todos os seus irmãos como servos e lhe garanti trigo e 

vinho. Que posso fazer por você agora meu filho? Esaú disse ao pai: “O senhor tem só 
uma benção, meu pai? Abençoe também a mim, meu pai!” Isaac ficou em silencio e 
Esaú chorou em voz alta. Isaac então lhe disse: “A sua morada será longe de terra fértil 

e sem o orvalho que desce do céu. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Mas 

quando você se revoltar, sacudirá o jugo do seu pescoço. 167
 

 

Sob a ótica religiosa, vê-se que o direito de primogenitura possuía tamanha importância 

que superava quaisquer vínculos criados entre os familiares, resultando até mesmo em trapaças 

para se consegui-lo. 

Já fora dos preceitos religiosos, vê-se que, nos antigos costumes familiares, também 

existiam diferenças entre o primogênito e o segundo filho. Aquele teria sido gerado para 

cumprir os deveres impostos pelos antepassados, e o outro, simplesmente por atos de amor. 

Uma superioridade original existia, e era o filho mais velho quem presidia todas as cerimônias 

do culto doméstico e realizava os ritos necessários depois da morte de seu pai. Dessa premissa 

surgiu o entendimento de que só o primogênito teria o direito de herdar. 

 

 
 

165 Gênesis 25, 27:1-40. 
166 Nas palavras bíblicas: “Certa vez, Jacó estava preparando um cozido, quando Esaú voltou do campo, esgotado. 

Esaú pediu a Jacó: ‘Deixe-me comer dessa coisa vermelha, porque estou esgotado’. É por isso que ele recebeu o 

nome de Edom. Jacó respondeu: ‘Venda-me primeiro o direito de primogenitura’. Esaú disse: ‘Estou quase 
morrendo... Que me importa o direito de primogenitura?’ Jacó retomou: ‘Primeiro, o juramento’. Esaú jurou e 

vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, 

levantou-se e partiu. E assim Esaú desprezou o direito de primogenitura.” Gênesis 25: 29-34. 
167 Gênesis, 27: 36 – 40. 
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O primogênito, além do direito de continuar todo o culto realizado pelo pai, era o 

responsável por assumir o cargo de chefe de família, realizar todas as cerimônias pertencentes 

ao culto e, por fim, tomar posse de todo o patrimônio existente. Os outros membros ficavam 

sob sua autoridade do primogênito. Ele assumia a administração do patrimônio e o sacerdócio 

do lar. Segundo Foustel de Coulanges, 

 
Notemos, porém, que essa iniquidade do direito de primogenitura, além de não ferir os 
espíritos para os quais a religião era soberana, era em parte compensada por muitos 

costumes antigos. Por vezes, o segundo filho era adotado por outra família e nela 
herdava; outras vezes, desposava alguma filha única; ou ainda recebia o lote de terra de 
uma família extinta. Se faltassem todos esses recursos, os filhos mais novos eram então 

enviados para as colônias.168
 

 

Vê-se então, que ser considerado um primogênito ocupava lugar tão expressivo dentro 

da sociedade antiga, que a troca de família, a renúncia ao culto aos antepassados e até mesmo 

um casamento com uma filha única – unicamente para este fim – eram levados em consideração. 

Por outro lado, da mesma forma que a primogenitura não permitia uma divisão do patrimônio 

na falta do pai, também não possibilitava que a família se diluísse. Uma das grandes obrigações 

deste era justamente a manutenção do núcleo familiar, e por isso aquele que era considerado o 

primogênito era respeitado como se assim o fosse. 

A primogenitura ainda que hoje pareça um título corriqueiro, possuía extrema 

importância dentro da sociedade antiga delimitando já no nascimento o que era cabível a cada 

filho dentro do núcleo familiar. Como uma espécie de amarra, retirava toda a liberdade de uma 

vida que estava por se iniciar, uma vez que era tal título que já delegava funções a cada filho. 

Essa amarra jamais foi, e será, compatível com a igualdade e a liberdade de cada filho ser o que 

desejasse. 

 
2.3 Os homens livres e não livres 

 
 

A ideia de liberdade, assim como a da escravidão, acompanha o homem em todos os 

períodos históricos, sofrendo mudanças a cada tempo. Quando se pensa na liberdade, de 

imediato, a reflexão sobre a possibilidade de agir conforme a vontade própria sem qualquer 

interferência do outro surge. De acordo com a ideia de Thomas Hobbes, liberdade é a ausência 

 
 

 

 

168 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Tradução de Jean Melville. 2ª Ed. São Paulo: Martin Claret Editora, 

2008, p. 91. 
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de qualquer impedimento que se oponha ao movimento.169 A escravidão por outro lado, pode 

ser vista não só no contexto do trabalho, mas também a escravidão no pensamento e no agir. 

O conceito de liberdade negativa sob o viés político paira em torno da possibilidade de 

se agir sem qualquer impedimento ou obrigação imposta por terceiros. Por sua vez, por 

liberdade positiva entende-se aquela em que o sujeito pode orientar suas decisões sem 

interferência do querer de terceiros, uma espécie de autonomia. A liberdade negativa seria uma 

qualificação da ação, e a positiva, de vontade. Quando se pensa na liberdade negativa, 

historicamente, segundo Norberto Bobbio, está se falando de um único indivíduo, por outro 

lado, a positiva se refere à coletividade. Assim, as negativas são o resultado de lutas pela defesa 

do próprio indivíduo contra os entes coletivos e, filosoficamente, são uma manifestação de 

concepções individuais da sociedade, ou seja, de teorias para as quais a sociedade é uma soma 

de indivíduos e não um todo orgânico170. Segundo Bobbio, quando se tem uma ação de fato 

livre, tem-se toda aquela que não é impedida ou forçada. 

A partir do momento em que se pensa na liberdade e na escravidão, o primeiro 

pensamento gira em torno do universo laboral e nos casos sobre abusos entre patrão e 

empregado, remetendo até mesmo às ideias de Marx. Mas, em sentido amplo, a escravidão não 

é remetida apenas ao universo do trabalho, mas em homens livres e não livres em todos os 

aspectos. Fala-se em liberdade de pensamento, de manifestação, de vontade, de agir, mas, 

principalmente, na liberdade de ser. Quando se considera um homem de fato livre, é 

inadmissível que não se vincule isso ao livre arbítrio, muitas vezes ligado a uma vontade 

anterior. Seria essa vontade livre de interferências? 

Jean-Jacques Rousseau, em sua obra O Contrato Social, já dizia: “o homem nasce livre, 

e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais 

escravo que eles”171, e incorporando-se a tal citação a atmosfera aqui criada, vê-se que talvez 

não exista uma liberdade de fato, visto que em tudo há vinculação no agir humano. Não é apenas 

o outro que tem o poder de escravizar ou libertar, mas, uma vez que age com uma determinação 

do próprio querer, existe uma submissão, mesmo que interna. 

 
 

169 A ideia do autor remete ao entendimento de uma reflexão mecanicista, em que a liberdade propriamente dita 

pode ser aplicada apenas a um corpo em movimento, quando este não encontra qualquer tipo de barreira para tal 

ato. A liberdade humana estaria dentro desse emprego legítimo de potência natural, em que só se é permitido ou não 

fazer determinada ação, de acordo com a sua vontade, uma vez que não se encontra coagido para fazer qualquer ação. 
170 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Edilouro, 1997.p. 49. 
171 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p.22. 
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O direito tem o ditado o “meu direito termina, a partir do momento que o do outro se 

inicia”, fazendo com que a ideia de um homem totalmente livre não seja absoluta. As limitações 

aparecem em vários aspectos. Segundo John Locke, não há liberdade sem lei.172 Existiria, então, 

a liberdade plena, visto essa vinculação pré-existente? 

Conforme explica Rousseau, quando um particular tem a possibilidade de alienar a sua 

própria liberdade e se tornar escravo173 , assim como um povo ao submeter-se a um rei, terá 

sempre a possibilidade de uma troca de favores ainda que aquele detentor das liberdades saia 

com maiores garantias, e o alienado aparentemente também ganhe com tal ação. 174 Renunciar 

a liberdade, para este, seria o mesmo que abrir mão da própria qualidade de homem, de direitos 

humanos e até mesmo dos deveres, não existindo, então, qualquer tipo de ganho. Uma vez que 

se perde a liberdade, não existe mais moralidade nas ações. Desta forma, percebe-se que aquele 

que de certo modo aliena a sua liberdade perde até mesmo os seus direitos inerentes ao ser, 

mesmo que tenha os direitos de dispor dela. 

Para Jean Jacques Rousseau, 

 
Nulo é o direito de escravidão não só por ser ilegítimo, mas por ser absurdo e nada 
significar. As palavras escravidão e direito são contraditórias [..] será sempre 
igualmente insensato este discurso: “estabeleço contigo uma convenção ficando tudo a 

teu cargo e tudo em meu proveito, convenção essa a que obedecerei enquanto me 

aprouver e que tu observarás enquanto for do meu agrado.”175
 

 

Sob a ótica de Rousseau, qualquer tipo de alienação da liberdade – a qual não apenas 

intensifica uma forma de escravidão, mas também gera uma situação de desigualdade - torna- 

se nula e fere diretamente todos os direitos inatos ao homem. Mesmo que este homem se 

mantenha irrefutável quanto à ideia de obediência à vontade geral, é provável que seja forçado 

a manter uma liberdade convencional, a qual difere muito do natural que consiste no que o 

homem de fato é. Para este, a liberdade dentro de um estado civil reside no fato de que o homem, 

enquanto parte deste, obedece não aos outros, mas a si próprio e às leis que criou para si. 

 

 
 

172 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 
173  Torna-se sempre importante lembrar, que a escravidão durante todo o tópico será tratada em sentido amplo. 174 

[..] Dirão que o déspota assegura aos súditos a tranquilidade civil. Seja, mas qual a vantagem para eles, se as 

guerras em que são lançados pela ambição do déspota, a sua insaciável avidez, as vexações impostas pelo seu 

ministério os arruínam mais do que as próprias dimensões? Que ganham com isso, se mesmo essa tranquilidade é 

uma de suas misérias? Vive-se tranquilo também nas masmorras e tanto bastará para que nos sintamos bem 

nelas?[...] ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso 

sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores) p.27. 
175  ROUSSEAU,  Jean-Jacques.  Do Contrato Social: Ensaio sobre  a  Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e  os  Fundamentos  da  Desigualdade  entre  os  Homens:  Discurso  Sobre  as  Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores),p.29-30. 
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O homem, aceitando tal condição, perderia a liberdade natural e, junto desta, a 

possibilidade de um direito ilimitado, por outro lado, ganharia a liberdade civil e a propriedade 

de fato do que possui. 176 A liberdade moral seria a única capaz de tornar o homem realmente 

senhor de si, uma vez que o impulso pode ser considerado uma escravidão, e a obediência à lei 

que estatuiu a si mesmo é liberdade.177 Por outro lado, criando também o seu conceito sobre o 

que realmente possa ser considerado um homem dotado de liberdade no conceito amplo do 

termo, Kant178 remete a um importante conceito de liberdade, ligando-a à vontade que seria 

alheia a causas que possam determinar seus atos, diferentemente da necessidade que teria 

influência de fatos alheios, surgindo, assim, uma espécie de liberdade negativa. 

A liberdade positiva seria aquela que segue leis naturais e imutáveis mesmo que 

particulares. Um homem considerado livre seria aquele dotado de autonomia. A consciência de 

um ser para agir com liberdade seria aquela baseada na legislação universal que o próprio ser 

possui, como um princípio subjetivo de suas ações, e só se considera, de fato, livre um indivíduo 

que está submetido a estas, aqui surge a liberdade de vontade. 

Sob outro aspecto, surge um questionamento: Até que ponto um homem pode ser 

considerado livre e não determinado sobre fatores alheios, sendo que todas as representações 

formadoras da sua própria legislação universal são resultado do modo que as coisas afetam o 

ser, o que pode causar o próprio desconhecimento das coisas como são, e não das coisas em si 

mesmas? Em que estaria, então, baseada a liberdade?179
 

Sob a metafísica dos costumes, vê-se que seria de fato impossível conhecer as coisas 

como de fato são, sem qualquer espécie de interferência das verdades universais de cada um, 

 

 

 

 

 

176 [..] A fim de não fazer um julgamento errado dessas compensações, impõe-se distinguir entre a liberdade natural, 

que só conhece limites nas forças do indivíduo, e a liberdade civil, que se limita na vontade geral. [..] ROUSSEAU, 

Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Tradução de Lourdes 

Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores),p.36. 
177 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: Ensaio sobre a Origem das Línguas: Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens: Discurso Sobre as Ciências e as Artes. 

Tradução de Lourdes Machado. 2ª Ed. São Paulo: Abril Cultura, 1978. (Os Pensadores),p. 37. 
178 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução: Paulo Quintela. Lisboa,Portugal: 
Edições 70, 2007. 
179 [..] todas as representações que nos vêm sem intervenção do nosso arbítrio (como as dos sentidos) nos dão a 

conhecer os objectos de modo não diferente daquele como nos afectam, ficando-nos assim desconhecido o que 

eles em si mesmos possam ser, e não podendo nós chegar, por conseguinte, pelo que respeita a esta espécie de 

representações, ainda com o maior esforço de atenção // e clareza que o entendimento possa acrescentar, senão 

somente ao conhecimento dos fenómenos, e nunca ao das coisas em si mesmas. [...] KANT, Immanuel. 

Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução: Paulo Quintela. Lisboa.Portugal: Edições 70, 2007, p. 

99. 
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diferenciando estas no mundo sensível e na esfera inteligível,180 uma vez que o que se tem são 

conceitos concebidos empiricamente e o modo em que existe a mudança de consciência. 

Para Immanuel Kant, 

 
 

O homem não pode pensar nunca a causalidade da sua própria vontade senão sob a ideia 
da liberdade, pois que independência das causas determinantes do mundo sensível 

(independência que a razão tem sempre de atri-buir-se) é liberdade. Ora à ideia da 

liberdade está inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, e a este o princípio 

universal da moralidade, o qual na ideia (está na base de todas as acções de seres 

racionais como a lei natural está na base de todos os fenómenos.181
 

 

Um homem é considerado livre quando age pela sua própria lei universal e, dotado de 

autonomia, age pelas suas próprias vontades, e ainda que estas sejam resultado de uma vivência 

no mundo inteligível e das diversas experiências sofridas pelo ser, questiona-se até que ponto 

um ser é inteiramente livre sobre as suas concepções, e não influenciado pelas experiências as 

quais se passa. Dessa forma, vê-se que um ser completamente livre se torna quase utópico, visto 

que a sua própria lei universal passa a ser formada sob influência direta do mundo exterior, o 

que não a tornaria completamente pura, e, sim, com interferências. A sua lei universal, mesmo 

que formada com o que convém, é para o homem uma junção de tudo aquilo que afeta os seus 

sentidos. 

Ao se traçar um paralelo entre as ideias aqui demonstradas e a desigualdade, verifica-se 

que, quando existe a premissa de que determinadas pessoas com determinadas características 

não se enquadram no todo, formando, assim, um grupo desigual, imposto por um grupo visto 

como hegemônico, estariam aquelas munidas de ideais próprios ou intrinsecamente já impostos 

por diversas situações? Agem com liberdade total aqueles que excluem ou atuam com base em 

um molde já pré-estabelecido socialmente e perpetuado com o passar dos anos? Ainda, aquele 

que se vê enquadrado dentro de um grupo minoritário e tem a liberdade de assim se reconhecer, 

ou não, realiza tal entendimento por um conhecimento a priori ou com base em todas as 

experiências adquiridas externamente? 

 

 

 

 

 

 

 
 

180 [..] Daqui tem de resultar a distinção, embora grosseira, entre um mundo sensível e um tinindo inteligível, o 

primeiro dos quais pode variar muito segundo a diferença de sensibilidade dos diversos espectadores, enquanto o 

segundo, que lhe serve de base, permanece sempre idêntico. [..] KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica 

dos costumes. Tradução: Paulo Quintela. Lisboa,Portugal: Edições 70, 2007, p. 100. 
181 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução: Paulo Quintela. Lisboa,Portugal: 

Edições 70, 2007, p.101. 
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Um olhar interessante sobre a consciência de liberdade ou não, e vinculada também ao 

paralelo traçado anteriormente, pode ser retirada do texto “Dialética do Senhor e do Escravo”, 

do filósofo Hegel182, da famosa obra Fenomenologia do espírito. 

 
Para a consciência de si há outra consciência de si ou seja: ela veio para fora de si. Isso 

tem dupla significação: primeiro, ela se perdeu a si mesma, pois se acha numa outra 

essência. Segundo, com isso ela suprassumiu o Outro, pois não vê o Outro como 

essência, mas é a si mesma que vê no Outro.183
 

 
 

Segundo Hegel, é possível analisar a formação da consciência sobre si e como esta é 

baseada na relação com o outro, de certa forma objetificando-a. O reconhecimento do ser como 

aquilo que se considera baseia-se apenas a partir do momento em que outra pessoa o reconhece 

assim também. A consciência age a partir do momento em que a outra atua também, e cada uma 

destas vê um agir alheio ao seu e faz o que lhe é exigido, pois o agir unilateral de nada adiantaria, 

é necessário o agir da outra.184
 

Esse processo demonstra não apenas uma duplicação da consciência de um, mas também 

um importante lado da desigualdade, quando há dois extremos dentro de uma relação – aqui se 

pensa nos polos de homens livres e de homens não livres. Hegel faz uma importante análise das 

consciências, quando remete ao momento em que estas excluem todo o restante e fazem do seu 

Eu um objeto absoluto e do outro uma coisa negativa. Mas o reconhecimento como uma coisa 

de fato só aconteceria se uma ligação com o reconhecimento do outro sobre si existisse. 

Dentro do contexto de opostos, esse filósofo remete ainda ao entendimento de que a 

consciência de ser aquilo que se considera acontece não para si, mas para o outro. Uma espécie 

de liberdade afirmada na não liberdade do outro como essencialidade para assim ser. Na visão 

de Hegel, aqueles que são desiguais e opostos de certa maneira não entendem que formam uma 

unidade, mas sim uma situação de oposição em que um seria independente para ser o que de 

fato é, e o outro, dependente. Sendo assim, o reconhecimento do Senhor, homem livre, acontece 

mediante uma consciência alheia à sua, a do escravo, homem não livre, fazendo com que exista 

 

182 Georg Wilhelm Friederich Hegel, filosofo alemão do século XI, o qual escreveu a obra no ano de 1806-1807, a 
qual contém a famosa citação: [..] A consciência de si é em si e para si quando e por que é em si e para si para 

Outra [...] 
183 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. A ciência da experiência da consciência. 

1806-7. P. 97 
184 [...]A primeira consciência de si não tem diante de si o objeto, como inicialmente é só para o desejo; o que tem 

é um objeto independente, para si essente, sobre o qual portanto nada pode fazer para si, se o objeto não fizer em 

si o mesmo que ela nele faz. O movimento é assim, pura e simplesmente, o duplo movimento das duas consciências 

de si. Cada uma vê a outra fazer o que ela faz; cada uma faz o que da outra exige - portanto faz somente o que faz 
enquanto a outra faz o mesmo. O agir unilateral seria inútil; pois, o que deve acontecer, só pode efetuar-se através 

de ambas as consciências. [...] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. A ciência da 

experiência da consciência. 1806-7. P. 98. 
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ligação entre as duas consciências, tornando real o reconhecimento de desigualdade dentro de 

tal situação. E Hegel ensina: 

Primeiro, para a consciência escrava, o senhor é a essência; portanto, a consciência 

independente para si essente é para ela a verdade; contudo para ela a verdade ainda não 

está nela, muito embora tenha de fato nela mesma essa verdade da pura negatividade e 

do ser para si; pois experimentou nela essa essência. Essa consciência sentiu a angústia, 

não por isto ou aquilo, não por este ou aquele instante, mas sim através de sua essência 

toda, pois sentiu o medo da morte, do senhor absoluto. Aí se dissolveu interiormente; 

em si mesma tremeu em sua totalidade; e tudo que havia de fixo, nela vacilou.185
 

 

A grande metáfora do texto acontece quando demonstra que, entre a relação do senhor 

e do escravo, o homem livre e o não livre necessitam de um reconhecimento por ambas as partes. 

Aqueles que são considerados livres precisam ser considerados pelos não livres para assim o 

ser, demonstrando outro lado do conceito de liberdade. Sob o olhar de Hegel, não se fala em 

homens livres quando estes não são assim considerados pela consciência do outro, “uma 

liberdade que ainda permanece no interior da escravidão”.186 É autoafirmação, como se existisse 

uma necessidade de se ver o outro ser reconhecido como não livre, para só então se reconhecer 

como detentor de liberdade. 

A grande quebra nessa cadeia ocorre quando um dos dois – homem livre e não livre – 

se liberta mentalmente de eventuais disposições sociais, seja por pequenos preceitos deixados 

de lado ou por resultado de uma imposição e luta social, e passam a enxergar no outro uma 

extensão do seu ser, não um ser inferior ou superior, mas dentro de um patamar real de 

igualdade. 

Incorporando a ideia central de Hegel com a desigualdade, vemos que em um primeiro 

momento o viés preconceituoso diante de determinadas pessoas e situações pode ser 

proveniente de uma bagagem pré-existente a própria pessoa. O que demonstra uma completa 

falta de liberdade no pensamento e nos valores, eles já estavam estabelecidos anteriormente, 

foram apenas seguidos. Por outro lado, enquanto aqueles que se encontram dentro da 

perspectiva de “escravo” – fazendo uma analogia direta ao texto de Hegel mencionado – quando 

passam a não se reconhecer assim, quebram essa cadeia de reconhecimento, para ambas as 

partes. Se demonstra então, a necessidade das revoluções – sejam elas pequenas ou grandiosas 

- e da imposição das minorias e grupos vulneráveis, apenas a partir dessa imposição que a 

perspectiva de desigualdade pode ser alterada no curso da história. 

 

185 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. A ciência da experiência da consciência. 

1806-7.p. 102. 
186 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. A ciência da experiência da consciência. 

1806-7.p. 104. 
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2.4 REGISTROS HISTÓRICOS DE DESIGUALDADE 

 
 

Diversos casos de desigualdade afligiram a Humanidade na história, e cada qual tem a 

sua particularidade e a maneira como interferiu e tocou na alma de cada um que sofreu em tais 

situações. A partir do momento em que se pensa na exclusão por meio da desigualdade, não há 

como não se pensar em algo pejorativo, algo que fere diretamente a dignidade humana e o 

direito. Mas, a título de exemplificação, três grandes situações foram escolhidas, não para se 

contar uma história detalhadamente, mas para fomentar uma reflexão sobre a coisificação feita 

com todos aqueles que foram centro da exclusão. Como se neste momento, a história fosse 

recontada a partir de um outro olhar, o olhar da dignidade dos que sofreram. 

 
2.4.1 O nazismo e a ideia de raça pura - a desigualdade entre raças e credos 

 
 

Grandes acontecimentos aconteceram na história, mas poucos tiveram impacto tão 

grande como foi a Segunda Guerra Mundial. O conflito acontecido nos anos de 1939 a 1945 foi 

capaz de deixar marcas profundas na alma dos que vivenciaram, assim como é considerado um 

marco decisório no direito internacional, este que foi chamado para posicionar-se sobre as 

atrocidades que estavam acontecendo. O conflito ainda foi um aviso alarmante para a proteção 

à pessoa humana. 

Diante do surgimento de regimes totalitários na década de 1930 no continente europeu, 

dentre eles o nazismo na Alemanha, as crises econômicas que se alastravam atreladas à ideia de 

expansão territorial e a guerra declarada na França, Inglaterra e Alemanha, iniciou-se um 

período sangrento na história mundial, dividindo os envolvidos entre os Aliados187 e o Eixo188. 

Em meio a diversos conflitos que deixaram milhões de mortos e feridos, está o conhecido caso 

da bomba de Hiroshima, vivo até os dias atuais por meio dos descendentes de vítimas, que 

sofrem com as sequelas da bomba. Um grande fato que se destacou pela frieza com que separava 

as pessoas entre os considerados puros e os que assim não eram vistos, dando continuidade às 

atrocidades cometidas pela guerra, foi o nazismo alemão. 

O termo nazismo, da abreviatura nazi, era utilizado para se referir ao Partido Nacional 

Socialista dos Trabalhadores Alemães, fundado logo após o fim da Primeira Guerra Mundial – 

em 1918. No ano de 1919, o grande nome desse movimento e responsável por essa mancha na 

 

 

187 Liderados por Inglaterra, URSS, França e Estados Unidos. 
188 Alemanha, Itália e Japão. 
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história entrava no partido, Hitler. A chegada do grupo nazista ao governo da época colocou 

fim ao período da república de Weimar – democracia parlamentar estabelecida no período pós- 

Primeira Guerra Mundial. Mediante a crise de 1929, as imposições do Tratado de Versalhes e 

a decaída do esforço alemão para a recuperação da crise, o partido nazista ganhou força e em 

julho de 1932 possuía 230 cadeiras no Parlamento. 189
 

Com a pressão realizada, o presidente Paul Von Hindenburg nomeou Hitler como 

Chanceler, e, em 1933, e foi aprovada a lei que permitia àquele que ocupasse tal cargo legislar, 

independentemente do Parlamento, quando começou a ditadura nazista. De maneira rápida, o 

país se encontrou diante de um único partido e com uma força policial organizada justamente 

para auxiliar a aplicação das políticas nazistas. O estado de emergência foi declarado e os 

direitos individuais assim como as liberdades e vida privada foram retirados, todos sofreram 

com as limitações realizadas. 190
 

Hitler, durante toda a sua atuação no meio político, fez uso do terror e de uma propaganda 

ilusória e fortemente presente sobre as suas concepções – pode-se denominar de uma alienação 

propriamente dita - para alcançar os objetivos que desejava. Concomitantemente às tentativas de 

reorganização política e econômica alemã, Hitler já articulava a tomada de poder. Em 1923, foi 

preso pela tentativa dentro do Estado de Baviera, em Munique. Nesse período desenvolveu sua 

ideologia e escreveu Mein Kampft191, utilizada posteriormente como políticas do Estado 

totalitário nazista, uma espécie de bíblia para todos aqueles que seguiam a ideologia, recheada 

de ideias antissemitistas.192
 

 
O papel do mais forte é dominar. Não se deve misturar com o mais fraco, sacrificando 

assim a grandeza própria. Somente um débil de nascença poderá ver nisso uma 

crueldade, o que se explica pela sua compleição fraca e limitada (...) esse instinto que 

vigora em toda a Natureza, essa tendência à purificação racial, tem por consequência 

não só levantar uma barreira poderosa entre cada raça e o mundo exterior, como 

também uniformizar as disposições naturais. A raposa é sempre raposa, o ganso, ganso, 
o tigre, tigre etc. A diferença só poderá residir na medida variável de força, robustez, 

agilidade, resistência etc., verificada em cada um individualmente. Nunca se achará, 

porém, uma raposa manifestando a um ganso sentimentos humanitários da mesma 

maneira que não há um gato com inclinação favorável a um rato. (...) Mas a Natureza 

disso se encarrega, sujeitando o mais fraco a condições de vida difíceis, que, só por isso, 

o número desses elementos se torna reduzido. Não consentindo que os demais se 

entreguem, sem seleção prévia, a reprodução, ela procede aqui a uma nova e imparcial 

escolha, baseada no princípio da força e da saúde. Se, por um lado, ela pouco deseja a 

associação individual dos mais fracos com os mais fortes, ainda menos 

 

189 EVANS, Richard J. A chegada do terceiro Reich. Tradução: Lúcia Brito. São Paulo. Planeta do Brasil, 2010. 

P. 111. 
190 EVANS, Richard J. A chegada do terceiro Reich. Tradução: Lúcia Brito. São Paulo. Planeta do Brasil, 2010. 

P. 281. 
191 Termo alemão, que significa “Minha luta”. 
192 Antissemitismo é considerado como um preconceito contra o grupo étnico dos judeus, os semitas. 
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a fusão de uma raça superior com uma inferior. Isso se traduziria em um golpe quase 

mortal dirigido contra todo o seu trabalho (..)193
 

 

Com um discurso que ia do extremismo ao completo repugno a todos aqueles que 

considerava inferiores, o livro é marcado por ódio, indiferença e uma vontade ímpar de eliminar 

qualquer um que possuísse determinadas características. Sentimentos esses que foram 

vivenciados durante todo o período em que o nazismo se fez presente da pior maneira possível: 

com o extermínio de milhares de pessoas e uma mancha de sangue imensa na história de toda 

a humanidade. 

Dentre as ideias defendidas por Hitler, estava o antissemitismo, a aversão declarada aos 

judeus – foi atribuída a estes a decadência econômica do povo alemão, a qual resultou da 

Primeira Guerra Mundial com uma dívida imensa, imposta pelo Tratado de Versalhes194 -, assim 

como também foi repugnada a presença de quaisquer outros povos que não o alemão puro dentro 

do país. Passou-se a propagar, então, a ideia de uma raça perfeita e superior – associada ao 

arianismo, o ultranacionalismo propagado. 

Já no início da era Hitler os horrores começaram a acontecer, em janeiro de 1933, na 

parada realizada pelos camisas-pardas, capacetes de aço e homens da SS, realizada como uma 

forma de saudação simbolizando as posições no novo governo, Richard J. Evans, em sua 

renomada obra “A chegada do terceiro reich”, demonstra detalhes contados pelos que 

presenciaram tal marcha, o início de uma era de horrores. 

 
Vinte mil camisas-pardas seguiram um após o outro como as ondas do mar, os rostos 

resplandecentes de entusiasmo à luz das tochas. “Para nosso Líder, nosso chanceler do 

Reich, Adolf Hitler, um Heil triplo!” Eles entoavam: “A República é uma bosta...”. 

Próximo a nós um menino de três anos de idade erguia sua mãozinha repetidamente: 

“Heil Hitler, Heil Hitler, o homem!”. Também bradavam “Morte aos judeus” às vezes e 

cantavam sobre o sangue dos judeus que jorraria de suas facas.195
 

 

O canto entoado pela marcha era apenas o presságio do que estava por vir juntamente 

com todos os horrores suportados – na grande maioria das vezes resultante em mortes – do povo 

considerado impuro para as imposições do governo. Todos os setores da sociedade passaram e 

ser controlados pelas leis nazistas, e uma intensa propaganda foi veiculada objetivando 

disseminar os ideais do regime, uma espécie de lavagem cerebral para que houvesse 

concordância com as atrocidades que aconteciam e ainda estavam por acontecer. 

 

 

 

193 HITLER, Adolf. Mein Kampf, 1925, p. 155 – 156. 
194 Dívida esta que foi quitada apenas no ano de 2010. 
195 EVANS, Richard J. A chegada do terceiro Reich. Tradução: Lúcia Brito. São Paulo. Planeta do Brasil, 2010. 
P. 339. 
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No ano de 1934 o então presidente Paul Von Hindenburg morreu e Hitler assumiu a 

presidência. Em 1935 foi assinada por Hitler a Lei de Nuremberg, criando a exclusão imediata 

do povo judeu, a qual concretizava, de maneira legal, muito da teoria racial praticada por aquele. 

Tais leis retiraram a cidadania alemã dos judeus196, proibia-os de quaisquer tipos de relação 

afetiva e social com os alemães e seus descendentes e os privava dos direitos políticos, 

excluindo-os complemente da vida em sociedade e qualificando-os como indivíduos de segunda 

categoria sem direito a qualquer tipo de garantia por parte do Estado. Posteriormente, as leis se 

estenderam a outros povos, como forma de evitar a proliferação de qualquer tipo de descendente 

“racialmente suspeito”.197
 

De forma rápida e ao mesmo tempo sofrida para a população dominada, o Partido 

Nazista começou a espalhar situações de ódio e agressoras contra as minorias existentes na 

época. É certo que os judeus foram os mais afetados, mas não foram os únicos198. Aqueles 

considerados “racialmente inferiores” deveriam ser eliminados199. Na política externa, havia o 

intuito da aniquilação da União Soviética preparando o povo alemão para tal; por outro lado, 

dentro do viés ideológico, planejava-se iniciar o holocausto – o assassinato em massa do povo 

judeu, considerado o inimigo principal dos alemães200. 

 

 

 

196 Dentro do contexto da lei, seria considerado judeu todo aquele que possuísse três ou quatro avós judeus, 

independentemente de seguir a religião. 
197 MUSEUM, United States - Holocaust Memorial. As leis raciais de Nuremberg. Disponível em: 

<https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/the-nuremberg-race-laws>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
198 Longe de ser dirigido contra minorias específicas, largamente impopulares, o terror era de âmbito abrangente, 

afetando qualquer um que expressasse discordância em público, de qualquer direção que fosse – desviantes, vadios, 

inconformistas de todos os tipos. A intimidação generalizada da população proporcionou a précondição essencial 

para um processo que estava em andamento por toda a Alemanha no período de fevereiro a julho de 1933: o 

processo, como os nazistas chamaram, de “coordenação”(...). EVANS, Richard J. A chegada do terceiro Reich. 

Tradução: Lúcia Brito. São Paulo. Planeta do Brasil, 2010. P. 407. 
199 Durante o Holocausto as autoridades alemãs também destruíram grandes partes de outros grupos considerados 

racialmente inferiores: os ciganos, os deficientes físicos e mentais, e eslavos (poloneses, russos e de outros países do 

leste europeu). Outros grupos eram perseguidos por seu comportamento político, ideológico ou comportamental, 

tais como os comunistas, os socialistas, as Testemunhas de Jeová e os homossexuais (..)  Embora os judeus fossem 

as principais vítimas do racismo nazista, existiam também outras vítimas, incluindo duzentos mil ciganos, e pelo 
menos 200.000 pessoas com deficiências físicas ou mentais, em sua maioria alemães, que viviam em instituições 

próprias e foram assassinados no chamado Programa Eutanásia. In. MUSEUM, United States - Holocaust 

Memorial. O holocausto. Disponível em: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt- br/article/introduction-to-

the-holocaust>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
200 As ideias de eliminação do povo judeu, antes de se chegar ao ponto do extermínio, já procurava eliminar 

qualquer tipo de convivência deste povo em sociedade: Em 1937 e 1938, o governo decidiu empobrecer os judeus, 

exigindo que registrassem suas propriedades e, em seguida, “arianizando” [colocando-as sob propriedade e 

administração de não judeus] os estabelecimentos judeus. Isto significou a demissão de milhares de gerentes, 

trabalhadores, funcionários e fornecedores judeus. A posse da maioria dos estabelecimentos judaicos foi transferida 

para alemães não-judeus que os compraram a preços baixíssimos, fixados pelos nazistas. Os médicos judeus foram 

proibidos de tratar os não-judeus, e os advogados também foram impedidos de exercerem sua profissão. In. 
MUSEUM, United States - Holocaust Memorial. As leis raciais de Nuremberg.Disponível em: 

<https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/the-nuremberg-race-laws>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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O nazismo mostrou sua vocação e intenção de exterminar todos aqueles que 

erroneamente eram considerados inferiores, fatia por fatia. Mesmo que houvesse resistência a 

tais atos, a separação e polaridade ariana com os demais povos, principalmente os judeus, 

tornavam-se cada vez mais evidentes. 

O termo “Holocausto” tem origem grega e significa sacrifício pelo fogo, modernamente 

é ligado à perseguição e extermínio do povo judeu pelo governo nazista. Estima- se que cerca de 

6 milhões de judeus foram mortos, no ano de 1945 dois a cada três judeus europeus foram 

assassinados no que foi conhecido como uma operação solução final.201
 

Este foi o nome conferido pelos nazistas para intitular a política de genocídio que 

ocorrera durante o período, posteriormente conhecida como holocausto, assinado durante uma 

conferência realizada em Wansee, periferia de Berlim. O plano foi marcado por diferentes fases 

que objetivavam a morte de todos aqueles não considerados parte da raça pura.202Com o 

decorrer do avanço nazista na Europa, milhares de minorias foram mortas – mas principalmente 

os judeus – e os que não eram judeus se viram forçados a trabalhar como escravos e acabavam 

morrendo pelas condições em que se encontravam. 

Os campos de concentração passaram a ser criados ainda no início do regime, como 

forma de concentrar e imobilizar os oponentes políticos, o que os diferenciava dos campos de 

extermínio os quais surgiram unicamente com o intuito de extermínio judeu de forma eficaz, e 

nos quais havia as instalações de gás. Esses campos foram criados para eliminar todo e qualquer 

inimigo do Estado. Estima-se que, entre 1933 e 1945, cerca de 40.000 campos, tanto de 

extermínio como de aprisionamento, foram criados sem levar em consideração os centros de 

carceragem. 

 

 

 
 

201 Genocídio ou destruição em massa de judeus. 
202 “A primeira etapa da Solução Final foi a utilização de esquadrões da morte para promover a limpeza étnica em 
regiões do Leste Europeu. Esses esquadrões eram chamados pelos nazistas de Einsatzgruppen (em português, 

“força-tarefa”). O trabalho do Einsatzgruppen era feito a partir de fuzilamentos em valas comuns. À princípio, na 

atuação do Einsatzgruppen, apenas judeus homens seriam fuzilados. No entanto, com a expansão do projeto de 

genocídio, Himmler anunciou que tanto mulheres quanto crianças judias seriam alvo desse grupo de extermínio e, 

portanto, seriam fuziladas. Segundo o historiador Timothy Snyder, somente o Einsatzgruppen(auxiliado por forças 

da Wehrmacht e da SS) foi responsável por 1 milhão de mortes até o final da guerra em 1945. Segunda etapa: os 

campos de extermínio e as câmaras de gás. A criação das câmaras de gás, além de resolver a questão psicológica 

que envolvia os fuzilamentos do Einsatzgruppen, possibilitou aos nazistas ampliarem a quantidade de mortos. À 

princípio, as câmaras de gás foram testadas em prisioneiros soviéticos em vagões de trem adaptados. Esses 

prisioneiros foram mortos envenenados por monóxido de carbono. Posteriormente, com os desmanches dos guetos 

e a implantação em larga escala dos campos de concentração, os nazistas implantaram as câmaras de gás em locais 
adaptados para o banho. Essa medida transformou o campo de concentração em um campo de extermínio.” SILVA, 

Daniel Neves. Solução Final: o plano de extermínio dos  judeus. Disponível em: 

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/solucao-final-plano-exterminio-dos-judeus.htm>. Acesso 

em: 10 nov. 2018. 
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Um verdadeiro pedaço do inferno - assim se pode abreviar o que realmente foram os 

campos de concentração, a indústria da morte. Não havia outro motivo para a criação senão a 

humilhação, a objetificação, o descarte e o extermínio dos que para esses campos eram 

encaminhados. Reduzidos a nada, pouquíssimos saíram desses lugares com vida, mas jamais 

tiveram sua dignidade devolvida. Estes foram sendo construídos sob a perspectiva de trabalho 

forçado de todos os considerados inferiores, o que consequentemente levaria ao seu extermínio. 

Com a invasão da Polônia, no ano de 1939, foram criados os campos de trabalho forçado e 

nestes milhares de prisioneiros morreram também pela exaustão e maus-tratos. 

Engano seria pensar que o extermínio dessas pessoas chegava com a morte, não! Ele se 

iniciou a partir do momento em que estas eram consideradas inferiores e objetificadas203, 

quando foram brutalmente levadas a esses campos e submetidas às mais diversas situações 

degradantes, perdendo, antes da sua vida, a sua alma, simplesmente por pertencer a um povo 

diferente do considerado puro. 

Em torno de 2,7 milhões de judeus foram assassinados nos campos de extermínio por 

meio de gás venenoso e fuzilamento, outros 3,3 milhões perderam suas vidas em razão das 

atrocidades ocorridas durante a sua estadia nos campos como fome, maus-tratos, espancamento, 

frio, que foram as causas mais comuns. Em alguns casos, antes do destino final, foram também 

utilizadas como cobaias humanas para procedimentos médicos, estes iam de submersão das 

pessoas em água gelada, para se observar os efeitos da hipotermia, até injeção de produtos 

químicos e venenos, com o intuito de se analisar a eficácia destes, esterilizações a operações 

sem anestesia. Uma verdadeira medicina dos horrores. 204
 

Celas escuras também foram utilizadas como forma de extermínio, mas de maneira lenta. 

As pessoas que para ali eram levadas eram deixadas sem qualquer luz, alimento e água, de forma 

que sufocassem lentamente. O ponto máximo do período passou a ocorrer justamente quando o 

genocídio começou, atrelado às medidas discriminatórias que haviam começado anteriormente 

a este. Os campos de concentração, que inicialmente eram locais para onde os prisioneiros eram 

encaminhados e forçados a trabalhar, passaram a exercer o papel do extermínio. 

O primeiro campo conhecido, já no ano de 1941, encontrava-se em Warthegau, território 

polonês anexo à Alemanha, chamado de Chelmno, neste, judeus e ciganos foram mortos por 

 

203 Sobre o tema dentro da literatura o livro “o menino do pijama listrado” de John Boyne, e dentro do cinema “A 

lista de Shindler” do diretor Steven Spielberg, valem muito a pena a atenção. 
204 FONSECA, Marcelo da. Pelo menos 6 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2014/11/23/interna_nacional,592661/pelo-menos-6-milhoes- de-

judeus-foram-exterminados-pelo-nazismo.shtml>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2014/11/23/interna_nacional%2C592661/pelo-menos-6-milhoes-
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asfixia de gás. Esse procedimento consistia em um local onde os prisioneiros eram colocados e 

gases venenosos soltos para que o processo de extermínio fosse cada vez mais rápido e eficiente. 

Posteriormente outros foram surgindo, sempre com o objetivo de eliminar os judeus, e os 

números são expressivos.205
 

No ano de 1941, com a invasão da União Soviética, as unidades móveis de extermínio 

– Einsatzgruppen – e os batalhões policiais atravessaram as fronteiras alemãs para pôr em 

prática os assassinatos em massa dos judeus, bem como de ciganos e autoridades 

governamentais contrárias ao regime. Ao todo foram mais de um milhão de pessoas de outras 

etnias e judeus assassinados. 

 
Praticamente todos os deportados que chegavam a estes campos eram imediatamente 

enviados para a morte nas câmaras de gás, à exceção de alguns poucos que eram 

escolhidos     para     trabalhar     nas     equipes     de      trabalho      conhecidas como 

Sonderkommandos, compostas por judeus que tinham por obrigação dispor dos corpos 

dos israelitas após os nazistas os haverem assassinado. 206 

 

O maior de todos os campos de extermínio foi o Auschwitz-Birkenau, posteriormente 

dividido em Auschwitz I, II e III - onde, no auge, assassinavam-se em torno de 6.000 judeus por 

dia. Até o ano de 1944, cerca de mais de um milhão de judeus, ciganos, poloneses e prisioneiros 

de guerra foram mortos. 

O campo Ravensbrück era exclusivo para mulheres, e, neste, em que entre 30 e 50 mil 

morreram, ocorreram os últimos extermínios em grande escala de todo o nazismo. Assim como 

em todos os outros campos, no feminino as atrocidades também não foram deixadas de lado. 

Muitas tiveram os germes de sífilis injetados em sua medula espinhal, eram deixadas 

praticamente nuas na neve até morrerem e foram submetidas ao trabalho escravo. A partir de 

1945 passaram a ser usadas em operações especiais, músculos cortados, inserção de vidros e 

madeira nos ferimentos, obrigadas à prostituição. Não há como se pensar em humanidade e 

dignidade quando se aprofunda no que de fato aconteceu nos campos de concentração. 207 Não 

há sequer como se descrever fielmente as atrocidades cometidas, tamanho o desrespeito com 

cada pessoa que foi vítima do holocausto. 

 

 

 

205 No campo de Belzecm Sobibor e Treblinka, conhecidos como “Campos da Operação Reinhard”, mataram 

aproximadamente 1.526.500 judeos no período compreendido entre março de 1942 e novembro de 1943. 
206 MUSEUM, United States - Holocaust Memorial. Campos de extermínio: visão geral. Disponível em: 

<https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005145>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
207 BBC. O esquecido campo de concentração   nazista só para mulheres. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150126_campo_concentracao_mulheres_cc>. Acesso em: 10 

nov. 2018. 

http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005145
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150126_campo_concentracao_mulheres_cc
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Apesar de o foco de extermínio durante todo o regime nazista ter sido o povo judeu, por 

acreditar em uma falsa superioridade, e que este seria a causa da crise enfrentada pelo povo 

alemão, os nazistas procuravam eliminar toda e qualquer pessoa que não se enquadrasse nos 

preceitos da chamada “raça pura”. 

 
Em todas essas semanas, eles [isto é, suas famílias] vão estar pensando em você, dizendo 
para si mesmos: meu Deus, lá ele se senta na Polônia, onde há tantos piolhos e judeus, 

talvez ele está com fome e frio, talvez ele está com medo para escrever. Não seria uma 

má ideia para enviar nossos entes queridos de volta para casa uma foto, e dizer-lhes: 

bem agora, não são os piolhos e tantos judeus mais, e condições aqui no Governo Geral 

mudou e melhorou um pouco já. Claro, eu não poderia eliminar todos os piolhos e os 

judeus no tempo apenas um ano. Mas, no decorrer do tempo e, acima de tudo, se você 

me ajudar, este fim será atingido. Afinal, não é necessário para nós para fazer tudo em 

um ano e de imediato, para o que de outra forma seriam deixados para aqueles que 

seguem a gente faça?208
 

 
 

Eis as duras palavras de Adolf Hitler: 

A natureza é cruel, por isso estamos também o direito de ser cruel. Quando eu enviar a 

flor da juventude alemã para o granizo aço da próxima guerra sem sentir o menor pesar 

sobre o precioso sangue alemão que está sendo derramado, eu não deveria também ter 

o direito de eliminar milhões de uma raça inferior que se multiplica como vermes?209
 

 

Esse pensamento irracional levou à conclusão de que nada mais além de uma raça 

considerada pura, a ariana, pudesse ser considerada e poupada do extermínio. Diante de uma 

propaganda implacável e um cenário envolto por uma crise econômica, a Alemanha vivenciou 

- por influência e imposição de um ditador - anos envoltos por uma ideologia racista 

institucionalizada e preconceituosa que custou a vida de milhares de pessoas, em prol de 

vivências sem quaisquer fundamentos e empatia com o outro. A desigualdade entre povos, entre 

raças e entre religiões levou à morte milhares de pessoas, uma verdadeira injustiça contra a vida 

humana. 

 
2.4.2 O apartheid africano - a desigualdade entre brancos e negros 

 
 

A África do Sul tem em seu passado uma trajetória marcada pela presença da exploração 

colonial de forma marcante. Ainda no século XV, com o projeto mercantilista210, seus portos 

 
 

208 Trecho retirado de um compilado de dizeres durante a época de Hitler, disponível originalmente em Washington, 

Governo dos EUA. Nazista Conspiração e Agressão. Off., 1946, vol. II, p. 633-634. 
209 FEST, Joaquim. Hitler. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017. p. 679-680. 
210 Política econômica, ocorrida no século XV, que visava ao expansionismo de metais e de território. Caracterizou-

se como uma política que, além de controlar, incentivava os Estados a alcançarem o desenvolvimento 
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eram utilizados como uma ligação entre as Índias e a Península Ibérica. Depois disso, com a 

colonização dos protestantes holandeses, houve a instalação de um novo grupo social, os 

bôeres211. 

Os bôeres, dizimaram os grupos tribais indígenas e tomaram posse das terras destes. 

Manipularam e introduziram uma ideologia, a qual estabelecia a exclusão como forma de defesa 

e preservação das populações contra a influência negra, e, para isso, era necessária uma 

separação racial. Tal grupo se considerava uma nação autêntica por sua cor. Foram os bôeres 

que tornaram o sistema da segregação legalmente institucionalizado, anos depois houve a 

nomeação deste como apartheid. Foram estabelecidas três categorias de estratificação social: 

brancos, colorados e negros. 

A descoberta de ouro e diamantes na África do Sul fez com que povos estrangeiros, 

expressivamente de origem britânica e holandesa, movidos pela finalidade de extração dos 

recursos naturais, alimentassem interesses econômicos e descobrissem nos povos nativos uma 

mão de obra barata. Movidos por uma ideia de superioridade racial, passaram a estabelecer 

regras para o modo de vida do povo nativo. No ano de 1910, foi fundada a União da África do 

Sul, como uma força independente do governo britânico, responsável por dar à minoria branca 

o poder do país.212
 

Em 1947, o Partido Nacionalista Sul-Africano – que representava os interesses das elites 

brancas - venceu as eleições, e em 1948 a segregação, como base legal, foi de fato iniciada. 

Nesse momento, com uma ação intervencionista dos ingleses, começaram a ser criadas leis que 

 

comercial e financeiro, de forma a fortalecer o próprio poder. Cada Estado, utilizando-se do que lhe fosse mais 

conveniente, buscava o poder absoluto e a obtenção de recursos. 
211 Desde 1795, ingleses e holandeses se alternavam no controle da região. O impasse só terminou com a Guerra 

dos Bôeres (1880-1902), vencida pelo Reino Unido. Os bôeres eram os descendentes dos calvinistas dos países 

baixos, assim como da Alemanha e da Dinamarca. Estabeleceram-se na África do Sul entre os séculos XVII e 

XVIII. Com um idioma próprio, conhecido como africâner – união de línguas nativas da África, hoje visto como 

uma das 11 línguas oficiais do país –, vivem predominantemente na parte Sul, na Namíbia, na Botswana e 

Suazilândia. Formaram a base principal do apartheid. O termo bôer não é mais utilizado. 
212 Na África do Sul, à imagem da Rodésia do Sul, a questão crucial era a luta dos europeus para conservarem o seu 

monopólio econômico sobre as terras, os recursos minerais, os empregos e os serviços sociais, bem como para 

jugular a concorrência e o nacionalismo africanos. Em particular, os brancos pertencentes à burguesia rural e à 
classe operária urbana esperavam, do capitalismo de Estado e de um poder colonial vigilante, a proteção dos seus 

privilégios econômicos raciais vis -à -vis da concorrência africana, real ou suposta. Nos anos 1930, cada um dos 

dois Estados coloniais adotara um arcabouço legislativo segregacionista. Na África do Sul, o Native’s Land Act 

[lei relativa às terras indígenas], o Group Areas Act [lei concernente às zonas domiciliares] e o Industrial 

Conciliation Act [lei referente aos procedimentos de conciliação trabalhista na indústria]; por outra parte, na 

Rodésia do Sul, o Land Apportionment Act [lei sobre a repartição das terras], o Industrial Conciliation Act [lei 

referente aos procedimentos de conciliação trabalhista na indústria], o Natives Registration Act [lei tangente ao 

registro civil dos indígenas] e o Masters and Servants Act [lei tocante às relações entre mestres e auxiliares]. Estas 

leis visavam: privar os africanos das suas terras e dos seus recursos minerais; criar uma mão de obra africana de 

baixa remuneração; controlar os movimentos dos trabalhadores africanos; eliminar a concorrência inter -racial. In. 

UNESCO. História Geral da África, VIII: África desde 1935. Editado por Ali A. Mazrui e Christophe Wondji. 
Brasília: Unesco, 2010.p. 320. 
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promoviam a superioridade dos brancos em relação aos negros. Surgiu a Lei das Terras 

Nativas213, garantindo 90% das terras sul-africanas para a população branca. 

A lei de 1950, popularmente conhecida como “Lei do Passe”, obrigava a população 

negra a circular pelas vias com uma espécie de documento oficial o qual autorizava a circulação 

desta em determinados locais. O governo realizou uma divisão da população, com base na etnia 

dos povos, e fez com que os africanos ficassem restritos apenas a algumas reservas e municípios 

separados. Normalmente, essas terras tinham uma qualidade muito inferior, além de total 

dependência com o governo que se encontrava no poder. Foram estabelecidos os bantustões214, 

considerados um autogoverno africano dessas tribos raciais formadas.215 

 
A repartição das terras entre europeus e africanos era sistematicamente concebida para 

privar os segundos dos seus recursos e da sua independência econômica, relegando- os 
às reservas rurais improdutivas e aos guetos urbanos. Através desta política ruralista e 
de segregação que visava propositalmente empobrecê-los, os colonos condenaram os 

africanos a um estado de subdesenvolvimento e dependência, forçando-os a 

trabalharem para os brancos, caso desejassem, simplesmente para sobreviver. 216
 

 

O apartheid ocorrido na África do Sul oficialmente217 a partir do ano de 1948 pode ser 

conceituado como uma  política governamental de divisão entre os grupos raciais – 

primordialmente negros e brancos -, a qual aparentemente ocorreu até o colapso do regime 

separatista. Uma espécie de ideologia imposta pelo Partido Nacional Afrikaner, o qual estava 

comandando o governo na época, com o intuito separatista, transformou o racismo em lei.  

Uma das justificativas desse regime, além de uma hierarquia entre os povos, é o 

desenvolvimento separado destes com a visão de que um povo pode alcançar maior grau de 

desenvolvimento sem a miscigenação de povos e culturas. Mesmo que tenha se transformado 

em lei apenas no ano de 1948, a subordinação negra estava ocorrendo desde o início da 

 

213 A lei determinou que a população negra vivesse em reservas especiais, fazendo com que a desigualdade no 

tocante à divisão de terras no país fosse ainda mais gritante. Com esta, 23 milhões de negros ocupariam apenas 

13% de todo o território, o restante caberia apenas à população branca. A lei proibia, ainda, que os negros 

comprassem terras fora das áreas delimitadas, evitando a ascensão econômica destes e garantindo mão de obra a 

baixo custo aos brancos. 
214 A política dos bantustões estava essencialmente fundada sobre o princípio “dividir para reinar”: ela visava 
balcanizar o nacionalismo africano e ganhar tempo, consolidando, todavia, a supremacia branca. UNESCO. 

História Geral da África, VIII: África desde 1935. Editado por Ali A. Mazrui e Christophe Wondji. Brasília: 
Unesco, 2010.p. 329. 
215 Ainda no ano de 1913, a Lei de Terras garantia 90% do território africano aos brancos e apenas 10% aos negros. 

Com o apartheid, foram criadas “pátrias paralelas” – os denominados bantustões – como mais uma forma de 

separação das raças. As terras destinadas a estes possuíam uma independência aparente, recebiam intervenções 

quando não seguiam as ordens do “governo principal”. 
216 UNESCO. História Geral da África, VIII: África desde 1935. Editado por Ali A. Mazrui e Christophe 

Wondji. Brasília: Unesco, 2010.p. 321. 
217 Os dizeres tornam-se uma espécie de ironia, visto que no ano de 1913 a Lei de Terras já vigorava na África do 
Sul, a qual impunha que a população negra residisse em reservas. 
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colonização europeia. Os povos foram sendo expulsos de suas terras aos poucos, e aqueles que 

se fizeram resistentes encontraram a morte como destino, por outro lado, os que acabaram 

cedendo às forças foram para o trabalho escravo218. 

Com o rótulo de separados na língua africana, assim eram chamados os negros pela 

minoria branca que se encontrava no poder. De maneira geral, tais políticas separatistas 

definiam desde o local onde cada um poderia morar, os trabalhos permitidos e os locais que 

poderiam ser frequentados, havia até a proibição de relacionamento entre brancos e negros219. 

O apartheid criou leis para alimentar o sistema de separação entre os grupos raciais de maneira 

grotesca e desigual. Mais do que isso, criou um sistema de desvantagem para a grande maioria 

da população, negra, unicamente sob a justificativa de que não eram brancos. 

Como o ensino também sofreu os reflexos da segregação e os empregos qualificados 

foram destinados aos brancos, a população negra recebia ensinos apenas para trabalhos manuais 

e agrícolas. No ano de 1939, menos de 30% da população negra sul-africana tinha acesso a uma 

educação formal, de qualquer tipo.220 Grupos de resistência contra o regime do apartheid 

surgiram desde meados de 1949, e, dentre eles, o Congresso Nacional Africano pode ser 

considerado uma das atuações mais expressivas contra o regime. Formado por um grupo de 

jovens intelectuais, foi um partido político fundado em 1912 com o intuito de proteção aos 

direitos dos negros e desobediência ao governo que estava até então. 221
 

 
 

 
 

218 É difícil avaliar o número total de homens, mulheres e crianças que, nos países de origem e destino, foram 

submetidos a este sistema e dele sofreram as consequências. No auge deste período, a África do Sul empregava, 
anualmente, cerca de 600.000 trabalhadores migrantes e a Rodésia do Sul por volta de 250.000. Entre os países 

fornecedores de mão de obra, a Niassalândia tomava a dianteira com mais de 280.000 migrantes registrados por 

ano, seguida por Moçambique (cerca de 220.000 migrantes), pela Bazutolândia (cerca de 210.000), pelo Botsuana 

(cerca de 60.000), pela Zâmbia (cerca de 40.000) e pela Suazilândia (cerca de 30.000). Os dados oficiais não levam 

em conta as pessoas falecidas nos campos transicionais nem, a fortiori, os numerosos trabalhadores, 

clandestinamente ingressos na África do Sul e na Rodésia do Sul, por itinerários e meios improvisados. In. 

UNESCO. História Geral da África, VIII: África desde 1935. Editado por Ali A. Mazrui e Christophe Wondji. 

Brasília: Unesco, 2010.p. 323. 
219 Os negros eram obrigados a andar com declarações de registro de cor, eram proibidos de transitar em 

determinadas áreas da cidade, pois estas pertenciam apenas aos brancos, assim como dispunham de instalações 

públicas separadas. Na área da educação, crianças e jovens negros recebiam ensinamentos de que deveriam 
trabalhar apenas em serviços braçais. Em 1953, quando de fato a separação se tornou lei com a Reserva dos 

Serviços Separados, todos os espaços públicos, incluindo taxis, ambulâncias, ônibus, trens, elevadores, cafés, 

restaurantes, praias e beira-mar, foram de fato separados. 
220 NITTLE, Nadra Kareem. Brief history of South African: Apartheid. 2018. Disponível em: 

<https://www.thoughtco.com/brief-history-of-south-african-apartheid-2834606>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
221 Simultaneamente, os africanos reagiam à expansão do colonialismo na África Austral, criando partidos políticos, 

como o African National Congress of South Africa e o African National Congress of Southern Rhodesia; 

organizando associações independentes de assistência e ajuda mútua; formando sindicatos, tais como o Industrial 

and Commercial Workers Union da África do Sul e da Rodésia do Sul; bem como, fundando Igrejas separatistas 

ou “etíopes”. In. UNESCO. História Geral da África, VIII: África desde 1935. Editado por Ali A. Mazrui e 

Christophe Wondji. Brasília: Unesco, 2010.p. 325. 

http://www.thoughtco.com/brief-history-of-south-african-apartheid-2834606
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Em tempos de apartheid, os partidos da resistência passaram a se organizar para que os 

direitos retirados fossem devolvidos ao povo prejudicado pela segregação. Um dos líderes do 

partido Congresso Nacional Africano era Nelson Mandela, que, após o caso de Sharpeville,222 

abandonou as tentativas de diálogo e protestos pacíficos. Nesse contexto, o CNA223 foi 

considerado ilegal e o estado de emergência foi declarado. Os ativistas políticos, dentre eles 

Mandela, foram presos e permaneceram sem julgamento. Depois de sair da prisão, Mandela 

convocou uma greve nacional, caso o governo não concordasse em realizar negociações para o 

fim do regime de segregação, e, com a resposta negativa, passou a ser procurado pela polícia e 

foi obrigado a se esconder. O CNA passou a utilizar a violência em seus protestos – 

principalmente movido pelo caso Sharpeville – com Mandela como comandante da nova 

milícia. 

No ano de 1962, Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua e enviado à prisão de 

Robben Island, dessa forma tanto o protestante como o próprio partido de que fazia parte foram 

neutralizados. Com o movimento da Consciência Negra224 nos anos de 1970 e a morte de um 

de seus fundadores, os olhares para o CNA e Mandela voltaram. Com as revoltas acontecendo 

pelo país, um movimento internacional pedindo o fim do apartheid ganhou força, inclusive com 

pedidos de libertação dos que se encontravam presos. Países que não concordavam com o 

apartheid passaram a romper quaisquer relações com a África do Sul, como uma forma de barrar 

o regime. Dessa forma, em 1986, um impacto significativo na economia aconteceu fazendo com 

que a segregação perdesse sua força. 

A África do Sul passou a se encontrar em um estado de isolamento mundial. 

Empresários e bancos se recusavam a realizar qualquer tipo de negociação com o país. No ano 

de 1990 Mandela foi libertado da prisão, em meio ao desaparecimento – mesmo que gradativo 

e lento – das normas do apartheid. Internacionalmente houve um despertar sobre o que estava 

de fato acontecendo em terras africanas, até mesmo pelos acontecimentos paralelos nos países. 

Durante o surgimento do apartheid, estavam ocorrendo movimentos de descolonização na 

África e na Ásia e os primeiros grandes movimentos em prol dos direitos civis nos Estados 

 
 

222 Em 21 de março de 1960, na província de Gauteng, um protesto realizado pelo Congresso Pan-Africano contra 

a Lei do Passe – documento que determinava onde os negros poderiam transitar . No dia, milhares de manifestantes 

caminhavam por Sharpeville, realizando um protesto de forma pacífica, mas a polícia reagiu com armas de fogo, 

provocando a morte de 69 pessoas e ferindo em torno de 180. Aviões de combate da Força Aérea também 

sobrevoavam o local. Após o ocorrido, o mundo passou a dar maior atenção ao regime do apartheid. O dia hoje é 

considerado pela ONU o dia internacional contra a discriminação racial, para relembrar o trágico episódio. 
223 Congresso Nacional Africano. 
224 O movimento em prol da população negra inicialmente surgiu com o movimento Black Power, o qual é originário 

nos Estados Unidos, quando a população afrodescendente passou a se mobilizar em busca da igualdade dos direitos 

civis, no ano de 1960, e teve forte influência sobre a população negra do mundo todo. 
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unidos225. Dessa maneira, a África do Sul caminhava em sentido contrário, quando comparada 

ao resto do mundo. 

A corrente de resistência contra o apartheid não se originou apenas entre aqueles que 

sofriam os efeitos da segregação, mas também em países que apoiaram os movimentos de 

liberdade dos sul-africanos. Embargos comerciais ocorreram para forçar o fim do regime. No 

ano de 1973, a Assembleia Geral das Nações Unidas condenou o apartheid com a assinatura da 

Convenção Internacional da Punição e Supressão ao Crime de Apartheid. 

Em 1989, Klerk assumiu a presidência do país e, movido pelas pressões nacional e 

internacional, começou a remover os estragos sociais deixados pelo apartheid, revogar a grande 

maioria das leis sobre o apartheid e liberar os presos vítimas da segregação. Dentre os presos 

libertados, estava Mandela226. No ano de 1993, durante um governo de transição multirracial e 

multipartidário, houve a garantia no ano seguinte de eleições gerais, livres e justas. Após 27 

anos na prisão, Nelson Mandela tornou-se o presidente da África do Sul. Constituída pelo novo 

governo, a Comissão da Verdade e da Reconciliação da África do Sul227 iniciou a investigação 

sobre as violações aos direitos humanos e a dignidade dos povos, ocorridas durante o regime 

de segregação, com o intuito não de punição, mas de cura para um povo que muito sofrera. 228    

Quando Mandela foi eleito presidente, o apartheid como um todo já havia sido deixado 

para trás, assim, todos os sul-africanos tornaram-se iguais perante a lei. Mas até hoje se fala em 

grandes diferenças sociais e econômicas como vestígios do regime. Desde o ano de 2010 a 

Organização das Nações Unidas comemora no dia 18 de julho o Mandela Day, em homenagem 

a Nelson Mandela na luta antiapartheid. Simbolicamente, cada pessoa do mundo é convidada a 

 

 

225 O movimento dos direitos civis é um período marcado por diversas manifestações populares em prol da 

igualdade perante a lei de todas as camadas da população. Nos Estados Unidos, o movimento compreendeu o 

período de 1955 a 1968 e buscava a igualdade para a comunidade afro-americana. Um marco importante para o 

início da luta ocorreu quando Rosa Parks se recusou a se levantar do banco de um ônibus, para que um branco se 

sentasse em seu lugar, tal ato de “rebeldia” contra o sistema fez com que a mesma fosse presa. 
226 Dentre os ensinamentos de Mandela durante sua luta contra a segregação, surgiu o termo Ubuntu, o qual não é 

passível de uma tradução literal para o português. A ideia do termo é a expressão de humanidade para com o outro, 

uma espécie de expressão da consciência existente entre o indivíduo e a comunidade como um todo. Com uma 

atmosfera de fraternidade, compaixão e abertura do próprio espírito, o conceito era empregado como uma oposição 

ao individualismo e à segregação social, com o intuito não de fazer a pessoa descuidar de si, mas sim fazer algo 
pensando em uma melhoria também para a coletividade. O termo na tradição sul-africana tem cunho valorativo, e, 

inclusive, é utilizado para decisões na própria Corte Constitucional da África do Sul. Aquele que tem ubuntu é 

sempre aberto para o próximo, não se sente ameaçado por este, baseado no entendimento de que pertence a algo 

maior. Exprime a crença de comunhão com o todo. Somos o que somos, graças ao que somos todos nós. 
227 A Comissão ouviu o depoimento de mais de 20 mil testemunhas envolvidas no apartheid. O relatório final foi 

publicado no ano de 1998, condenando todas as organizações partidárias envolvidas. Nas recomendações da 

Comissão, a partir de 2003 se iniciou o processo de pagamento a título de reparação para todas as vítimas. 
228 OLIVEIRA, Érica Patrícia Barbosa de; CARMO, Erinaldo Ferreira do. Um estudo da Comissão de Verdade 

e  Reconciliação  na  África  do  Sul. Revista  Jus  Navigandi,   ISSN   1518-4862,   Teresina, ano   20, n.   4215, 

15jan. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/29685>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

https://jus.com.br/artigos/29685/um-estudo-da-comissao-de-verdade-e-reconciliacao-na-africa-do-sul
https://jus.com.br/artigos/29685/um-estudo-da-comissao-de-verdade-e-reconciliacao-na-africa-do-sul
https://jus.com.br/revista/edicoes/2015
https://jus.com.br/revista/edicoes/2015/1/15
https://jus.com.br/revista/edicoes/2015/1/15
https://jus.com.br/revista/edicoes/2015/1/15
https://jus.com.br/revista/edicoes/2015/1/15
https://jus.com.br/revista/edicoes/2015/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2015
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dedicar – de maneira simbólica – 67 minutos do seu dia em serviços em prol da coletividade, 

homenageando os 67 anos dedicados por Mandela à luta pela igualdade racial. 

Infelizmente, ainda restam vestígios do apartheid na região. A população branca 

representava, em média, 10% da população no fim do apartheid, mas com a propriedade de 

praticamente 90% de todas as terras do país. Mesmo após um grande período da revogação das 

leis, esse ainda é um grande ponto de desigualdade no país. O governo realizou um programa 

pós-apartheid para a redistribuição das terras até o ano de 2014, mas menos de 10% destas 

foram de fato redistribuídas. O programa foi prorrogado para o ano de 2025. O que demonstra 

que mesmo diante da revogação das leis separatistas e o início de um pensamento de igualdade, 

esta ainda não foi de fato alcançada. 

 
2.4.3 A segregação americana – separados, mas iguais 

 
 

Sob uma ótica geral dos movimentos mundiais, levando-se em consideração os 

provenientes das antigas colônias e posteriormente o movimento dos negros norte-americanos, 

vê-se importante avanço para as bases da luta contra a segregação racial no mundo. Dentro de 

um período colonial e com imigrantes que buscavam um novo mundo, o que hoje é conhecido por 

Estados Unidos tornou-se um território propício para práticas da agricultura e a sede de 

conquista dos colonos ingleses. 

Antes da sua independência, o país que era controlado pela Inglaterra possuía seu 

território dividido em colônias, as quais receberam dois diferentes tipos de colonização que se 

tornaram pertinentes: as colônias do Norte – colonizadas basicamente por protestantes europeus 

– que tinham como intuito a transformação do território em algo próspero, contando com uma 

mão de obra livre e uma economia pautada no desenvolvimento do mercado interno, e as 

colônias do Sul229, que, por sua vez, remetem a uma característica interessante que marcou os 

Estados Unidos por décadas: a ideia de separação entre negros e brancos e a mão de obra 

escrava, o que consistia em uma colonização exploratória, hierarquizada. 

Nas lições de Allan Nevin e Henry Steele Commager, 
 

 

 

 

229 No Sul, as raízes sociais eram menos profundas do que no Norte. A própria distância entre as plantations 

espalhadas no território dificultava o convívio social intenso entre os colonos, como o que é visto nas cidades do 

Norte. Por isso, predominou no Sul um sistema de distribuição de terras administradas por grandes proprietários, 

que não eram detentores de privilégios especiais que lhes permitissem controlar a população nas suas terras, no 

estilo de um grande senhor feudal. Mesmo assim, o conceito de cidadania no Sul se associou ao poder absoluto de 

um só homem. NARO, Nancy Priscilla S. A formação dos Estados Unidos. 8. ed. São Paulo: Atual, 1994, p. 18. 



84  

Os escravos negros eram trazidos, principalmente, da costa ocidental da África, de 

Senegâmbia, ao norte, até Angola, ao sul. Após o término do século XVII, quando 

terminou o monopólio da Royal African Company, o comércio de escravos passou às 

mãos de uma ampla variedade de firmas e indivíduos, americanos e britânicos. Muitas 

fortunas de Boston, Newport, Nova York e dos portos do Sul foram feitas pelo tráfico.230
 

 
Para a condição dos escravos, não se falava em qualquer tipo de direito, que dirá em 

direitos civis. Aqueles podiam ser comprados, vendidos, eram tratados como verdadeiros 

objetos, sem qualquer respeito à sua humanidade. É certo que não apenas negros foram 

utilizados como escravos para a mão de obra na época, mas manter-se-á o foco nestes. Ao 

contrário dos Estados do Norte, que depois da República de fato instaurada foram abandonando 

qualquer possibilidade de escravidão, o Sul demonstrava que esse pensamento estava enraizado. 

Como forma de manter um sistema e a dominação senhor-escravo, foram utilizados até mesmo 

preceitos religiosos231 a essa submissão como uma maneira de acabar com qualquer pensamento 

que os levasse a uma ideia de igualdade. Não era nada mais do que uma maneira de moldar e 

gerar uma aceitação geral à ideia de superioridade. Até mesmo o surgimento das denominadas 

leis Jim Crow232 demonstrava essa falta de interesse com a igualdade perante negros e brancos 

e visava instaurar ainda mais o modelo de segregação nos Estados do Sul, dividindo todos os 

espaços públicos. 

Mais do que um simples preconceito, acreditava-se na ideia de superioridade do branco 

em relação ao negro, esse foi o grande ponto de toda a história do racismo americano. A abolição 

de fato aconteceu apenas no século XIX, com a 13ª Emenda233 - especificamente no ano de 1835 

-, marcada por uma série de lutas contra o preconceito e o racismo. Acontece que, infelizmente, 

mesmo com a abolição, o preconceito já havia sido plantado e criado suas raízes. Essa visão de 

cunho “eurocêntrica” que se manteve na história sempre procurou 

 

 

230 NEVIN, Allan; COMMAGER, Henry Steele. Breve história dos Estados Unidos. 17. ed. São Paulo: Alfa- 

Omega, 1986, p. 60. 
231 Havendo mostrado quais os principais deveres para com o nosso grande mestre no céu, agora Ihes exporei quais 

os deveres para com os senhores e senhoras que vocês têm na terra. E para isto há uma única regra geral que devem 

levar sempre com vocês: e que é servi-Ios em tudo como se estivessem servindo ao próprio Deus [...] Os erros que 

vocês cometem contra seus patrões e patroas são erros que vocês cometem contra o próprio Deus, que Ihes envia 

essas pessoas para representá-Io [...] Os patrões e patroas são capatazes de Deus, e, se vocês cometem faltas contra 
eles, Deus os punirá severamente no outro mundo.” In.: ADAS, Melhen. Geografia da América: aspectos físicos 

e sociais. São Paulo: Moderna, 1982, p. 148. 
232 Intituladas como “Jim Crow Laws”, tais medidas foram leis locais e estaduais no sul dos Estados Unidos que 

institucionalizaram a segregação racial. Vigoraram entre 1876 e 1965 e dentre estas estavam as exigências de 

separação entre brancos e negros em locais públicos. Tais medidas diferenciam-se dos Black Codes, os quais 

restringiam direitos civis dos afro-americanos. 
233 Sobre as conhecidas emendas do período, pode-se defini-las a grosso modo como: a emenda 13 foi responsável 

por abolir a escravidão, a emenda 14 garantia uma proteção igual a todos os cidadãos perante a lei, e a emenda 15 

concedia o direito ao voto independentemente de cor, raça ou situação anterior ao período da escravidão. 
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perpetuar a inferioridade entre o homem negro e o branco234. Já no período colonial era possível 

percebê-la, pelo modo de produção escravista. 

A forma como a América branca recebeu os negros - criados na escravidão e em um 

regime de opressão racista - representa, sobretudo, a comprovação de um dos maiores crimes 

da história.235 O grande problema desse início de colonização dos Estados Unidos foi justamente 

a herança cultural que ficou para trás. Mesmo com a abolição da escravidão e o passar dos anos, 

o racismo e a luta contra este foram processos permanentes em toda a história. Essa opressão, 

iniciada já no início da colonização, suprimiu e ofuscou o negro em todas as suas formas, deixou 

de lado seus valores culturais, sua história, sua possibilidade de desenvolvimento. 

Os escravos começaram a luta e os negros que foram nascendo e crescendo diante de 

um quadro racista lutaram pelo conceito literal da palavra liberdade, mesmo que sob um viés 

físico – com o fim da escravidão esta já havia sido conseguida, ainda faltava uma liberdade 

cultural, social, a real liberdade de ser a ser conquistada. 

O período que se seguiu foi denominado de “Reconstrução” e possuía o intuito de incluir 

os antigos escravos dentro da sociedade. O Sul não reagiu da maneira esperada, um dos 

exemplos claros de repugno a uma possibilidade de ascensão da população negra foi o 

surgimento da Ku Klux Klan que, por meio do uso da violência, tentou impedir qualquer tipo 

de avanço social dos negros. Presente principalmente no Sul dos Estados Unidos, a sociedade 

Ku Klux Klan perseguia todos aqueles que considerava inferiores em defesa da honra e da 

moral, e os membros daquela eram conhecidos por utilizar um lençol branco para esconder seus 

rostos para simbolizar aqueles que morreram na Guerra Civil Americana e que voltaram para 

buscar a vingança, enquanto espíritos. Faziam isso para evitar que seus membros fossem 

 

 

 
 

234 Sobre essa visão de diferenças e uma suposta superioridade, Thomas Jefferson em Notes on the State of Virginia 

demonstra uma certa dificuldade em aceitar as diferenças existentes – ou não – entre brancos e negros, com uma 

visão de inferioridade, discursou que: A primeira diferença que nos chama a atenção é a cor. Quer a cor negra 

resida na membrana reticular entre a derme e a epiderme, quer na própria epiderme; quer derive da cor do sangue, 

da cor da bílis, ou de qualquer outra secreção, a verdade é que a diferença está estabelecida na natureza e afigurasse-

nos tão real como se conhecêssemos perfeitamente a sua base e a sua causa. (..) Para além da cor, do gesto, do 

cabelo, há outros traços físicos distintivos que comprovam a diferença da raça. (...) Em geral, a sua existência 

parece feita mais de sensações do que de reflexão. (...)Se usarmos como termos de comparação as faculdades da 

memória, razão, imaginação, parece-me que, quanto à memória, são iguais aos brancos, quanto à razão, muito 

inferiores, pois, quanto a mim, dificilmente encontraríamos um que fosse capaz de seguir e compreender as 
investigações de Euclides; e, quanto à imaginação, são insípidos, sensaborões e anómalos. Kock Adrienne. Peden 

William. Eds. The Portable Thomas Jefferson. New York. The Modern library: 1944. P. 186 – 188. 
235 GENOVESE, Eugene Dominick. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1988.p.12. 
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identificados e matavam e aterrorizavam a população negra. 236 Logo nos primeiros ataques, 

com seus alvos voltados para escolas, igrejas e locais frequentados por negros, já se percebeu o 

objetivo do grupo. 

 

A prática pavorosa de linchamentos era justificada por seus membros a partir de 

acusações de supostos estupros de mulheres brancas por negros — numa clara 

hierarquização da sociedade: a mulher, indefesa e inocente, estaria sendo vitimizada 

pelo negro, ser “inferior e bestial”, que precisava ser combatido pelos protetores dos 

“bons costumes”, os cavaleiros brancos da Klan.237
 

 

Não se limitando apenas a um clã de pessoas, essa união tinha como intuito a defesa de 

uma supremacia branca no país que buscou, de todas as formas, evitar que a abolição da 

escravatura fosse cumprida. No ano de 1882 a Ku Klux Klan foi declarada inconstitucional pela 

Suprema Corte, mas em 1915 ressurgiu com ideias ainda mais recheadas de nacionalismo e 

xenofobia. Dessa forma, o racismo cultural na história dos Estados Unidos moldou pensamentos 

e valores de inferioridade a um povo que de nada diferia dos brancos. 

Mesmo com a escravidão abolida, o preconceito persistiu na sociedade e procurou novas 

formas de manifestação, um verdadeiro câncer social. Difundiram-se teorias derivadas da antiga 

ideia de Darwin - o homem branco como o mais apto -, justificando o racismo com argumentos 

científicos, na religião os negros eram comparados com os amaldiçoados filhos de Caim, pois 

seriam biologicamente inferiores. As teorias, apesar de absurdas, não paravam. 238
 

Aos poucos, o racismo que deveria ter sido esquecido foi encontrando mais tijolos para 

a construção do seu império de mentes fechadas, o que levou novamente a novas formas de 

separação no cotidiano. Até mesmo a Bíblia não ficou de fora da separação, existindo uma 

especialmente para negros e outra para brancos quando estes fossem chamados a comparecer 

ao tribunal. 

O momento mais cruel, se é que um possa ser mais do que os outros, ocorreu quando o 

racismo ultrapassou as barreiras morais e utilizou-se da violência para prosseguir. Os 

linchamentos da população negra se tornaram uma espécie de manifestação de um tribunal 

popular, uma medida coercitiva dos que se consideravam na posição de julgar quem decidisse 

que sim. Sob justificativas banais, com enforcamentos, fogueiras e pauladas, negros perdiam 

suas vidas e os demais sua alma. Até mesmo a Suprema Corte aceitou a divisão de raças sob o 

 

236 KARNAL, Leandro; MORAIS, Marcus Vinícius de; FERNANDES, Luiz Estevam. PURDY, Sean. História 

dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2011. p. 145-146. 
237 KARNAL, Leandro; MORAIS, Marcus Vinícius de; FERNANDES, Luiz Estevam. PURDY, Sean. História 

dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2011.p. 146. 
238 BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”: sua repercussão nas 

sociedades brasileiras. Educar. Curitiba, n.12, p. 153-165. 1996. Editora da UFPR. 
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princípio “separados, mas iguais”, com isso brancos e negros tinham espaços sociais separados 

e, desde que “fossem iguais”, não haveria nenhum desrespeito real. O caso que resultou nessa 

decisão da Suprema Corte foi a prisão de Homer Plessy ao se sentar em um vagão delimitado 

apenas para brancos sob a alegação de que isso feria a 14 ª emenda239, mas, de acordo com a 

Corte, como se tratavam de vagões da mesma qualidade, não era possível falar de inferiorização 

de raças. Tal decisão manteve-se presente por mais de meio século e foi revogada apenas em 

1954 já no caso Brown vs. Board of Education 240. 

Por mais que o pensamento das pessoas aos poucos fosse evoluindo com a ideia de que 

de fato eram todos iguais, os Direitos Civis realmente ainda não haviam sido alcançados. Muito 

foi necessário para que as separações em locais públicos, perseguições, visibilidade inferior dos 

negros fossem deixadas para trás. Muitos movimentos posteriores surgiram, nomes conhecidos 

em prol da causa e, acima de tudo, um sentimento coletivo, daqueles que sofriam com a 

segregação, de indignação e uma constante vontade de mudança. Todos esses movimentos 

foram necessários para que o movimento pelos Direitos Civis tomasse forma e deixasse para 

trás qualquer resquício legal e cultural de inferioridade dos negros. 

O movimento pelos Direitos Civis (1955 – 1968) teve como objetivo a igualdade perante 

a lei para todos da população, independentemente de determinadas características241. Foi um 

movimento que demandou muita luta, porque muitas vezes sem uma luta não se pode falar em 

progresso. Os Estados Unidos foi um dos principais centros da luta em todo o mundo. A 

discussão que em momento algum foi deixada de lado voltou ao centro das atenções quando, 

no ano de 1955, no Estado do Alabama, uma costureira negra, conhecida como Rosa Parks, 

recusou-se a ceder seu lugar no ônibus para outro passageiro, um branco. Tal negativa a levou 

à condenação e posteriormente à prisão, sob a alegação de que, com a negativa às leis 

segregacionistas, Rosa estava praticando a desordem. 242
 

 

 

 
 

239 Segundo a emenda: “Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas a sua jurisdição 

são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde tiver residência. Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis 

restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos, nem poderá privar qualquer pessoa 

de sua vida, liberdade ou bens sem o devido processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição igual 
proteção das leis.” 
240 Neste caso, a Corte declarou inconstitucional a separação entre os estudantes brancos e negros nas escolas 

públicas. As escolas se baseavam no caso Plessy vs. Ferguson para recusar as matrículas nas escolas, o pai de 

Linda Brown entrou com a ação judicial e, junto com casos posteriores, conseguiram reverter o quadro da 

segregação e da política “separados, mas iguais”. 
241 Origem, cor, raça, sexo, religião, por exemplo. 
242  EDICTION,  History. Rosa  Parks  é  presa  por  negar  assento  a  homem   branco  em  ônibus   nos EUA. 

Disponível em: <https://seuhistory.com/hoje-na-historia/rosa-parks-e-presa-por-negar-assento-homem- branco-

em-onibus-nos-eua>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
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Depois do ocorrido, um boicote ao transporte público foi realizado por mais de um ano 

e só teve fim quando a lei que separava brancos e negros no ônibus foi extinta. Liderada por 

Martin Luther King Jr, tal manifestação acabou desencadeando uma série de novos esforços 

para “dessegregar” locais públicos. 

O início dos anos 1960 pode ser considerado como uma referência quando o assunto são 

as grandes mobilizações organizadas como a finalidade de alcançar a igualdade e deixar para 

trás a segregação racial dos Estados Unidos. Uma época em que passou a se exigir o 

cumprimento das leis243 que falavam em igualdade, e em que as lutas se tornaram ainda mais 

presentes no cotidiano.244 A população excluída passou a exigir ainda mais o seu lugar. 

Em 1966 surgiu o movimento Black Power245 e o Partido dos Panteras Negras, ambos 

pregavam a ideologia de busca por uma igualdade racial e política, independentemente se para 

isso fosse necessário o uso da violência. Os movimentos negros, liderados por Martin Luther 

King e Malcom X, além dos grupos já citados, impulsionaram a luta pela igualdade racial e 

consequentemente pela dignidade dos que sofriam com as discriminações ocorridas. Aos 

poucos o movimento abrangeu não apenas os negros, mas todos os grupos considerados 

desfavorecidos e excluídos. 

Conforme as doces palavras de Martin Luther King, “ouso acreditar que as pessoas, em 

todas as partes, possam ter três refeições ao dia para os seus corpos; educação e cultura para as 

suas mentes; e dignidade, igualdade e liberdade para os seus espíritos”.246
 

Um exemplo dessa abrangência foi a “Marcha Sobre Washington por Empregos e 

Liberdade”, de 1963, com aproximadamente 250 mil pessoas, demonstrando um sentimento, 

clamado por todos, de inclusão dos desfavorecidos de todas as raças. 

Segundo Ronald Walters, Martin Luther King em seu discurso disse: 

 
 

Com certeza, sim. Algum cidadão justo pode negar que o negro tem sido desfavorecido? 

Poucas pessoas refletem que por dois séculos o negro foi escravizado e privado de 

salários – dos potenciais benefícios e da riqueza que teriam sido o legado aos seus 

descendentes (...) 247
 

 

243 A título de exemplificação há as emendas constitucionais nº 13, de 1863, que aboliu a escravidão nos Estados 
Unidos; nº 14, de 1868, que garantiu aos afro-americanos uma cidadania plena, proibiu uma proteção inigualitária 
dos Estados em relação a estes e determinou um processo judicial justo; nº 15, de 1870, que concedeu direito ao 
voto. Na prática, essas garantias não ocorreram. 
244 SILVA, Jorge da. Política de ação afirmativa para a população negra: educação, trabalho e participação 

no poder. In: VOGEL, Arno (Org.). Trabalhando com a diversidade no Planfor: raça/cor, gênero e pessoas 

portadoras de necessidades especiais. São Paulo: UNESP, 2001. p.29. 
245 “Poder negro” 
246 KING, Martin Luther. Além do Vietnã. In: CARSON, Clayborne; SHEPARD, Kris. (Orgs.). Um Apelo à 

Consciência: os melhores discursos de Martin Luther King. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
247 WALTERS, Ronald. Racismo e ação afirmativa no Brasil. In: SOUZA, Jessé. (Org.). Multiculturalismo e 

racismo: uma comparação Brasil-Estados Unidos. Brasília: Paralelo 15, 1997. p.105. 
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Ainda nesse discurso Martin Luther King demonstrou sua intenção de alcançar a 

igualdade de todos e de que as distinções fossem finalmente extintas. Reflexo de um povo que 

sofria com as perseguições e a exclusão, o líder pregava a construção de uma nova sociedade 

superior a qualquer ideologia de raça, classe e nação. Eis um trecho retirado do discurso de 

Martin Luther King, feito no dia 28 de agosto de 1963, durante a “Marcha Sobre Washington 

por Empregos e Liberdade”: 

(...) Mas, cem anos mais tarde, devemos encarar a trágica realidade de que o negro ainda 

não é livre. Cem anos mais tarde, a vida do negro está ainda infelizmente dilacerada 
pelas algemas da segregação e pelas correntes da discriminação. (..) Cem anos mais 

tarde, o negro ainda definha nas margens da sociedade americana estando exilado em 

sua própria terra. Por isso, encontramo-nos aqui hoje para dramatizar essa terrível 

condição. (..) Seria fatal para a nação não levar a sério a urgência desse momento. Esse 

verão sufocante da insatisfação legítima do negro não passará até que chegue o 

revigorante outono da liberdade e igualdade. (..) Não haverá nem descanso nem 

tranquilidade na América até o negro adquirir seus direitos como cidadão. Os turbilhões 

da revolta continuarão a sacudir os alicerces do nosso país até que o resplandecente dia 

da justiça desponte. (..) Há quem pergunte aos defensores dos direitos civis: “Quando é 

que ficarão satisfeitos?” Não estaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos 

indescritíveis horrores da brutalidade policial. Jamais poderemos estar satisfeitos 

enquanto os nossos corpos, cansados com as fadigas da viagem, não conseguirem ter 
acesso aos hotéis de beira de estrada e das cidades. 
 

Não poderemos estar satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro for passar de 

um gueto pequeno para um maior. Não podemos estar satisfeitos enquanto nossas 

crianças forem destituídas de sua individualidade e privadas de sua dignidade por placas

 onde se lê “somente para brancos”. 

Não poderemos estar satisfeitos enquanto um negro no Mississippi não puder votar e 

um negro em Nova Iorque achar que não há nada pelo qual valha a pena votar. Não, 
não, não estamos satisfeitos e só estaremos satisfeitos quando “a justiça correr como a 

água e a retidão como uma poderosa corrente”. (..) Eu tenho um sonho que um dia essa 

nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença: “Consideramos 

essas verdades como auto evidentes que todos os homens são criados iguais.”248
 

 

Mediante diversas e árduas lutas, foram conquistados, então, o Civil Rights Act249 (1964) 

e o Voting Rights Act (1965), ambos com o intuito de acabar com qualquer tipo de segregação 

com os negros, conquistas estas que são base para políticas de ação afirmativa até hoje e que 

procuraram “quebrar barreiras erguidas pelo sistema da supremacia branca”250. Dessa forma, 

 

 

248 Trecho retirado do discurso de Martin Luther King, feito no dia 28 de agosto de 1963, durante a “Marcha Sobre 

Washington por Empregos e Liberdade”. 
249 “(...) a proibição de discriminação ou segregação em lugares ou alojamentos públicos (Título II); a observância 

de medidas não discriminatórias na distribuição de recursos em programas monitorados pelo governo federal 

(Título VI); a proibição de qualquer discriminação no mercado de trabalho calcada em raça, cor, sexo ou origem 

nacional, proibição essa que deveria ser observada pelos grandes empregadores, assim compreendidos todos 

aqueles que tivessem pelo menos quinze funcionários, incluindo-se as universidades, públicas ou privadas (Título 

VII)” 
250 WALTERS, Ronald. Racismo e ação afirmativa no Brasil. In: SOUZA, Jessé. (Org.). Multiculturalismo e 

racismo: uma comparação Brasil-Estados Unidos. Brasília: Paralelo 15, 1997. p.105. 
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diante de um Estado onde os negros não podiam usufruir de bens públicos, frequentar o mesmo 

ambiente que os brancos e passavam pelas mais diversas situações vexatórias e degradantes, era 

urgente a necessidade de mudança. Não fazia sentido qualquer política que não fosse em prol 

da igualdade, os tempos clamavam por mudanças. Diante de um pensamento que chegou então 

– finalmente – ao entendimento de que o desenvolvimento pleno de um indivíduo só seria 

alcançado diante da igualdade concretizada, as lutas norte-americanas pelos Direitos Civis 

conseguiram ao menos amenizar o racismo ali existente. 

Torna-se cômico pensar que as pessoas necessitam de mudanças na legislação para só 

depois conseguir mudar suas ideias e até mesmo seus valores em relação ao visto como desigual, 

quando, na verdade, os valores e a visão de igualdade perante o outro deveriam ser antecedentes 

a tudo. 
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3. OS EFEITOS NOCIVOS À DIGNIDADE HUMANA, PROVOCADOS PELA 

DESIGUALDADE EXTREMA 

 

3.1 Os frutos da desigualdade humana: o surgimento das minorias sociais 

 
Os aspectos relevantes para se estabelecer diferenciação entre os seres e que acabam 

gerando situações de segregação social são os físicos e sociais. A própria história remete a casos 

em que as separações entre os povos se iniciaram entre os mais fortes, capazes de cuidar de seu 

grupo, e posteriormente entre aqueles com maior capacidade econômica, pertencentes a classes 

privilegiadas. 

O fenômeno da exclusão, independente da sua origem, possibilita a limitação. Neste 

diapasão, surgem os excluídos – grupos considerados muitas vezes minoritários e de 

vulnerabilidade -, os quais são rejeitados não apenas por características físicas, geográficas ou 

condições materiais, mas de natureza espiritual, os seus valores não são reconhecidos, 

resultando em exclusão cultural. 

Os valores pessoais estão presentes no mundo da cultura e inseridos na história, uma vez 

que são determinantes para algumas pessoas, mas para outras não, de acordo com as suas 

perspectivas íntimas. Justamente por isso, para alguns, o fenômeno da exclusão social é 

repugnante, para outros, está na normalidade.  

Ao se pensar em possível avanço valorativo entre os homens, conclui-se que cada ser 

tem os seus valores e princípios e os aplica na convivência com os demais, posto que são estes 

que conduzem os comportamentos. Diante do decorrer da história e da evolução do homem 

pode-se falar em evolução valorativa ou estagnação, uma vez que as relações de desigualdades 

se tornaram mais abrangentes e passaram a se estabelecer em novas formas. 

Pensar sob a égide de estagnação valorativa do homem e sua evolução, em transferência 

de valores em relação a outrem, remete ao raciocínio de que, em dado momento histórico, tais 

valores foram estagnados diante da exclusão que se repete. 

A crise valorativa em que se encontra a sociedade atual requer que se pense de maneira 

abrangente sobre as consequências das desigualdades que levam à segregação social no dia a 

dia. Quando se tornam habituais, nos meios que veiculam informações, notícias retratando casos 

com atos de exclusão e situações de violência direcionadas às minorias, vê-se que os valores 

em relação ao próximo foram esquecidos. Não só quando se fala das minorias, mas também 

quanto aos grupos vulneráveis. Vê-se que existe essa semelhança de distanciamento dos grupos 

hegemônicos, o que leva este grupo excluído à não inserção dentro da sociedade e muitas vezes 

acabam se retraindo para evitar conflitos maiores resultantes das diferenças. Por conta dessa 

opressão sofrida, mesmo que de maneira implícita, e pela impossibilidade de defesa, os grupos 

minoritários e vulneráveis acabam se tornando excluídos do ambiente social. 
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Os casos crescentes de segregação social colocam os direitos fundamentais, da 

personalidade e a própria dignidade humana em questionamento. Onde estes se encaixam dentro 

dessas situações? Simplesmente não se encaixam. Ao pensar-se que os valores são colocados 

em sociedade com o decorrer da convivência humana, vê-se que é nesse momento que o outro 

deveria ser reconhecido como um ser detentor de direitos e deveres e, acima de tudo, detentor 

de dignidade. Quando há uma separação desta com o que é inerente a pessoa, tem-se uma crise 

valorativa, que reflete – e vem refletindo – no modo como os desiguais se encontram dentro das 

relações. 

As minorias podem ser compreendidas como todos aqueles que necessitam de um olhar 

mais acentuado por parte do Estado, assim como de toda a sociedade, visto que, diante do 

próprio sistema em que esta se encontra, acabam ficando às margens de todo o contexto 

social.251 Independentemente de qual seja a minoria, compartilha-se do mesmo sentimento: a 

necessidade de inclusão. Por determinadas diferenças do padrão hegemônico, os vistos como 

minoria podem sofrer discriminação – e opressão – pelos demais integrantes da sociedade, e 

por isso experimentam a falta do sentimento de identificação com o todo. 

Tanto as minorias quanto os grupos vulneráveis trazem como características a 

vulnerabilidade e o distanciamento do padrão hegemônico, resultando na dificuldade de 

inserção dentro do meio social. Em face disso, o grupo visto como homogêneo passa a exercer 

determinada opressão, a qual pode ocorrer por meio da força ou de forma implícita, e, por 

consequência, aqueles considerados “diferentes” muitas vezes não conseguem se defender, o 

que gera, por fim, a exclusão total do ambiente social. 

O surgimento de minorias e de grupos considerados como vulneráveis se inicia 

justamente quando há esse afastamento com a hegemonia do todo, como se este “todo” 

colocasse às margens todos aqueles que aparentemente não se encaixam em padrões 

estabelecidos pela coletividade. Tal afastamento ocorre pelo receio do desconhecido ou 

motivado por um preconceito com o desigual.  

 

 

 

251 Gabi Wucher, em sua obra Minorias proteção internação em prol da democracia, 1ª ed. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2000,p.44., ressalta a dificuldade de se conceituar universalmente o que são as minorias: Os problemas 

de definição devem ser vistos na considerável diversidade de ‘minorias’ e seus respectivos contextos, no mundo 

inteiro: como não existem dois contextos idênticos, envolvendo minorias em diferentes Estados, cada minoria, 

assim como a situação em que se encontra, têm suas próprias características, diferenciando-se, em maior ou menor 

grau, de contextos minoritários de outros Estados. E, no âmbito dos debates travados acerca dessa questão, as 

opiniões divergentes a respeito do que é uma minoria, muitas vezes refletem tanto as respectivas problemáticas dos 

diferentes contextos minoritários em muitas partes do mundo quanto os diferentes pontos de vista de Estados e 

governos. 
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A vulnerabilidade social enfrentada vem pelas - não institucionalizadas - regras impostas 

pelo ordenamento social, mas que mesmo assim acabam sendo incorporadas. De cunho quase 

que obrigatório, essas regras delimitam como serão determinados comportamentos, modos de 

agir, de pensar e tornam os vulneráveis e as minorias no que são.O surgimento de minorias e de 

grupos considerados como vulneráveis se inicia justamente quando há esse afastamento com a 

hegemonia do todo, como se este “todo” colocasse às margens todos aqueles que aparentemente 

não se encaixam em padrões estabelecidos pela coletividade. Tal afastamento ocorre pelo receio 

do desconhecido ou motivado por um preconceito com o desigual. A vulnerabilidade social 

enfrentada vem pelas - não institucionalizadas - regras impostas pelo “ordenamento social”, 

mas que mesmo assim acabam sendo incorporadas. De cunho quase que obrigatório, essas 

regras delimitam como serão determinados comportamentos, modos de agir, de pensar e tornam 

os vulneráveis e as minorias no que são. Mas, muitas vezes, tais situações se iniciam por meio 

de características físicas, o que torna ainda mais difícil o processo de inclusão - a pessoa é 

excluída porque é de determinada forma. 

Pela mutabilidade das regras implícitas no seio social, há novos grupos sociais que 

acabam entrando para a esfera dos excluídos. Todos os dias a sociedade se modifica, assim 

como os seus valores, o que leva a essa mutabilidade. A grande questão da inclusão está na 

possibilidade de abrangência de todos aqueles que hoje estão nessa classificação, mas também 

daqueles que ainda adentrarão a esta. Encontrar-se fora dos padrões252 por si só já torna o ser 

sucessível de situações excludentes, e por isso estes necessitam de uma proteção especial. 

Muitas vezes, a pessoa se torna incapaz de suportar a situação e lutar sozinha pela proteção 

almejada. Fábio Alexandre Coelho entende ser este um elemento próprio das minorias, quando 

ressalta que os “grupos marginalizados por se afastarem do padrão social hegemônico e que, 

por isso, sofrem discriminação, acabam necessitando de proteção especial por serem incapazes 

de defender os seus próprios interesses”.253 A pessoa acaba não se reconhecendo como capaz 

de lutar pela inclusão, assim como não se vê detentora de direitos. 

Quando existe a identificação com o outro, procura-se um ponto em comum dentro do 

universo de cada um com o particular existente dentro desse outro universo. Uma espécie de 

encontro de universos, metaforicamente falando. A partir do momento em que há essa negação, 

vê-se a falta de reconhecimento da própria humanidade do outro.  

 

 

 
 

252 Sejam eles sociais, comportamentais, morais, éticos, econômicos, psicológicos, políticos, dentre tantos outros. 
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O problema é justamente a falta de reconhecimento de que todos são seres dotados de 

concepções e características que lhes são inerentes e, mesmo com as particularidades que os 

diferenciam, são detentores dos mesmos valores. 

Quando existe a identificação com o outro, procura-se um ponto em comum dentro do 

universo de cada um com o particular existente dentro desse outro universo. Uma espécie de 

encontro de universos, metaforicamente falando. A partir do momento em que há essa negação, 

vê-se a falta de reconhecimento da própria humanidade do outro. O problema é justamente a 

falta de reconhecimento de que todos são seres dotados de concepções e características que lhes 

são inerentes e, mesmo com as particularidades que os diferenciam, são detentores dos mesmos 

valores. 

Nas lições de Denise Jodelet, 

 
 

Frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou ideias, não somos (apenas) 

automatismos, nem estamos isolados num vazio social: partilhamos esse mundo com os 

outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo conflito, 

para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo.254
 

 

É necessário que se compreendam os valores do outro, para que os próprios sejam 

aceitos. Em situações contrárias, esse sentimento de negação acompanha a frieza do ser: a de 

que o outro não merece o seu lugar. Essa realidade é vista diariamente até mesmo em um Estado 

Democrático de Direito255, o qual teoricamente deveria ter afastado certos retrocessos sociais, 

como a exclusão daqueles que são vistos como diferentes. Em algumas situações, as medidas 

de proteção e auxílio a esse grupo podem ser conferidas por parte do Estado, mas é possível 

também a intervenção de outros organismos nas ações conferidas a esse fim. 

Diante da mutabilidade social corrente todos os dias, aqueles que não conseguem se 

enquadrar no grupo considerado adequado acabam ficando à mercê da própria sorte e tornando- 

se até mesmo invisíveis para o todo. Um grande problema ocorre, quando se constata que a cada 

tempo novas classificações e diferenciações surgem, o que faz com que muitas vezes esses 

indivíduos portadores de características impares também fiquem marginalizados256 da 

sociedade. É necessário que a ideia de inclusão acompanhe essas mudanças. 

 

253 A idade mínima para a inscrição no regime geral de previdência social e os direitos dos índios. Disponível 
em http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/bh/fabio_alexandre_coelhi.pdf. Acesso em 02 de junho de 

2018. 
254 JODELET, Denise. As representações sociais. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2001, p. 17. 
255 Sobre o tema, Joaquim José Gomes Canotilho afirma: “A democracia tem como suporte ineliminável o princípio 

majoritário, mas isso não significa qualquer «absolutismo da maioria» e, muito menos, o domínio da maioria. O 

direito da maioria é sempre um direito em concorrência com o direito das minorias com o consequente 

reconhecimento de estas se poderem tornar maiorias.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 

Constitucional. 6ª edição revista. Coimbra: Libraria Almedina Coimbra, 1993.p. 456. 
256 O termo marginalizado é utilizado no sentido de que indivíduos portadores de determinadas características 

encontram-se à margem da sociedade. Torna-se de suma importância a contextualização do termo, em vista de a 

http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/bh/fabio_alexandre_coelhi.pdf
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A partir do momento em que se exclui determinada pessoa da sociedade, está 

manchando uma parcela da dignidade que lhe é inerente e, ainda, impedindo-a de participar da 

vida em comunidade e ter o desenvolvimento da sua personalidade. 

Nas palavras de Canotilho257, 

 

Minoria será, fundamentalmente, um grupo de cidadãos de um Estado, em minoria 

numérica ou em posição não dominante nesse Estado, dotado de características étnicas, 

religiosas ou linguísticas que diferem das da maioria da população, solidários uns com 

os outros e animados de uma vontade de sobrevivência e de afirmação de igualdade de 

facto e de direitos com a maioria. 

 

 

Os grupos de vulneráveis podem ser considerados todo aquele agrupamento de pessoas 

que, mesmo tendo o seu status de cidadania, acabam sofrendo constantes violações de sua 

dignidade e apresentam fragilidade maior quanto à proteção de seus direitos. 258 A condição de 

vulnerabilidade é vista dentro nas minorias259 assim como dentro dos vulneráveis propriamente 

ditos260, e, independentemente da situação em que estiverem inseridos, historicamente já se 

encontram com manchas no respeito a sua dignidade. Em contrapartida, nem sempre esses 

vulneráveis se mostram como números inferiores à totalidade, mas demonstram, sim, ser uma 

parcela expressiva na sociedade. 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palavra também ser utilizada em situações de indivíduos envoltos na violência, os ditos “marginais”, dentro de 

uma linguagem cotidiana. 
257 CANOTILHO, Gomes José Joaquim, Direito Constitucional e Teorias da Constituição. 7. Ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 387. 
258 Elida Séguin, em sua obra “Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica”, comenta sobre as 

minorias e os grupos vulneráveis quanto à possibilidade de confusão entre os conceitos. “Existe certa confusão 

entre minorias e grupos vulneráveis. As primeiras seriam caracterizadas por ocupar uma posição de não- 

dominância no país onde vivem. Os grupos vulneráveis podem se constituir num grande contingente 

numericamente falando, como as mulheres, crianças e idosos. Para alguns são grupos vulneráveis, posto destituídos 

de poder, mas guardam a cidadania e os demais elementos que poderiam transformá-los em minorias”. SÉGUIN, 

Elida. Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.12. 
259 A título de exemplificação, podem-se tomar minorias como imigrantes, refugiados, apátridas, indígenas, 

homossexuais, deficientes, dentre outros. 
260 Como, por exemplo, mulheres, pobres, idosos. 
261 Sobre o tema, Carmen Lúcia Antunes Rocha exemplifica: o pior preconceito no Brasil é contra o pobre, que não 

é minoria em nenhum texto doutrinário sobre os direitos humanos, porque, inclusive, isso não é uma indignidade, 

mas, sim, perversidade. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do 

princípio da igualdade jurídica. Revista Trimestral de Direito Público. Brasília, 1996. Disponível 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176462/000512670.pdf?sequence=3. Acesso em 24 set. 2018. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176462/000512670.pdf?sequence=3
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Dentro de uma vasta possibilidade de conceituação e uma complexa apreensão 

conceitual, é possível chegar-se a um caminho, de certo modo natural, para a definição do que 

vem a ser estes grupos, pelas próprias classificações que recebem. O disposto no Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos resume, de forma objetiva, algumas características, 

as quais, mediantes critérios objetivos e subjetivos, acabam por delimitar pontos de consenso 

dentro do conceito. 

 
Artigo 27 — Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as 
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 

conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 

professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua.262
 

 

O grande problema das minorias consideradas inatas está no fato de que estas acabam 

recebendo certa imposição da cultura majoritária, o que pode resultar em velhos problemas que 

ressurgiriam com novas formas. 263 A inclusão acaba acontecendo de maneira rasa. Situações 

de inclusão ou exclusão de grupos no contexto social têm relação direta com a história e as 

experiências vivenciadas por um povo ao longo do tempo, fazendo com que a forma de 

manifestação de minorias e grupos vulneráveis se defina diante da sociedade. Determinada 

parcela com características que a retiram do grupo hegemônico, quando são inclusas, acabam 

se impondo de maneira mais branda, uma vez que tais diferenças não são mais vistas como 

forma de afastamento. 

A partir do momento em que se integra uma minoria ou um grupo vulnerável, torna-se 

vencedor não apenas aquele que tem vontade de lutar pela efetivação de seus direitos, mas sim 

toda a coletividade. Não se trata apenas de uma concessão de direitos, mas sim que cada ser 

tenha a capacidade de efetivação, e o primeiro passo é este se reconhecer como detentor. Eis 

um grande problema dentro da exclusão: a pessoa acaba não se reconhecendo como detentora 

de direitos e até mesmo de dignidade. 

O conceito de justiça social dessa parcela da sociedade só se concretiza quando a 

inclusão de fato ocorre, e esta vem por meio de movimentos sociais. Estes são capazes de 

apontar injustiças, assim como demonstrar quais são as necessidades clamadas pelas minorias 

 

 

262 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
263 O problema das minorias “inatas”, que pode surgir em todas as sociedades pluralistas, agudiza-se nas sociedades 

multiculturais. Mas, quando estas estão organizadas como Estados democráticos de direito, apresentam-se, todavia, 

diversos caminhos para se chegar a uma inclusão “com sensibilidade para as diferenças”: a divisão federativa dos 
poderes, uma delegação ou descentralização funcional e específica das competências do Estado, mas, acima de 

tudo, a concessão de autonomia cultural, os direitos grupais específicos, as políticas de equiparação e outros arranjos 

que levem a uma efetiva proteção das minorias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm
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ao poder público e a toda sociedade. É uma forma de se impedir a paralização social quanto ao 

reconhecimento das diversidades. A própria concretização do princípio da igualdade remete à 

construção de uma estrutura garantidora de proteção dos direitos fundamentais de cada um, 

independentemente das diferenças. 264
 

Uma vez reconhecidas a minoria e a vulnerabilidade, faz-se necessário o respaldo social 

e estatal para que o enquadramento à sociedade aconteça. Aqui se verifica o princípio da 

igualdade na prática. Em primeiro lugar, deve-se identificar quais são as minorias e a parcela 

vulnerável de cada Estado para que depois sejam estabelecidas as políticas para a socialização, 

respeitando-se sempre as características ímpares de cada um. Como uma espécie de 

representatividade dentro do todo, as minorias e a parcela considerada vulnerável devem ter 

sentimento de representação.265 Ainda, a partir do momento em que estas não reconhecem sua 

representatividade, seja em situações corriqueiras do cotidiano ou em políticas públicas de 

inclusão, passam a se considerar invisíveis, e a noção de ser detentor de direitos, dignidade e de 

semelhança com os demais se esvai. Quando se fala em inclusão, não deve ser esquecido que 

aquilo que difere cada um é uma forma de riqueza cultural e esta não se pode ignorar. 

O fenômeno da pluralidade de identidades dentro da sociedade, independentemente das 

diferenças entre os membros sociais, demonstra uma cultura nacional que busca a unificação, 

para que todos se sintam pertencentes266. Pode-se dizer que essa identidade nacional seria 

unificadora ou ela anularia as diferentes identidades existentes dentro do todo267? Eis o grande 

ponto das minorias e dos grupos vulneráveis: estes necessitam de inclusão e não de 

reformulação de particularidades. 

 

 

 

 

 

264 MAINARDES, Jefferson; MARCONDES, Maria Inês. Entrevista com Stephen J. Ball: um diálogo sobre 

justiça social, pesquisa e política educacional. Educação & Sociedade. 2009, 30, jan/abril. Disponível em: 

http://www.redalyc.org/html/873/87313703015/ Acesso em 24 set. 2018. 
265 Sobre o tema, YONG: “Primeiramente, sinto-me representado quando alguém está cuidando de interesses que 

reconheço como meus e que compartilho com algumas outras pessoas. Em segundo lugar, é importante para mim 

que os princípios, valores e prioridades que penso deveriam nortear as decisões políticas sejam verbalizados nas 

discussões que as deliberam. Por fim, sinto-me representado quando pelo menos algumas dessas discussões e 

deliberações sobre políticas captam e expressam o tipo de experiência social que me diz respeito, em razão da 
minha posição num grupo social e da história das relações desse grupo social.” In.: YOUNG, Iris Marion. 

Representação política, identidade e minorias. Lua Nova: Revista de cultura política. Nº67. Signorini Produção 

Gráfica. 2006. p. 158. 
266 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes 

Louro. 11ªEd. Rio de Janeiro, 2006. 
267 Para dizer de forma simples: não importa quão diferentes seus membros possam ser, uma cultura nacional busca 

unificá-los numa identidade cultural para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família 

nacional. Mas seria a identidade nacional uma identidade unificadora desse tipo, uma identidade que anula e 

subordina a diferença cultural. 

http://www.redalyc.org/html/873/87313703015/
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Não se pode falar de inclusão, quando não se aceitam as particularidades de cada um, e, 

sim, de uma nova forma de exclusão daqueles que não deixam de lado seus preceitos pessoais 

para se adequar ao todo. 

Segundo Ronald Dworkin, 

 
 

Não há transgressão à cláusula da igual proteção quando algum grupo perde uma 
decisão importante sobre os méritos do caso ou por intermédio da política, mas quando 
sua perda resulta de sua vulnerabilidade especial ao preconceito, à hostilidade ou aos 

estereótipos e à sua consequente situação diminuída – cidadania de segunda classe – na 

comunidade política. 268
 

 

De maneira trágica para a sociedade, em nome da evolução – e atreladas a esta a 

produção e a sociedade de consumo –, passou-se a ignorar os princípios individuais construídos 

ao longo da história. A liberdade pode ser considerada limitada, visto que as decisões pessoais 

e gerais são tomadas em conjunto e levam em consideração basicamente o estabelecido pelas 

regras implícitas socialmente. 

Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, leva à reflexão da virtude entre os vícios 

opostos.269 O grande problema da sociedade, hoje, é a desconstrução do que vem a ser o 

indivíduo – cada qual deve exercer da melhor maneira a sua arte para o bem comum, maior – e 

a construção de que a individualidade só é aceita quando se dissolve no “unitário da multidão”. 

Cada vez que o indivíduo se aproxima mais desse padrão estabelecido, ele se distancia da sua 

subjetividade. 

Quando se verifica o fenômeno da exclusão, vê-se que em primeiro lugar há a ideia do 

preconceito. Este ocupa posição de contrariedade à própria inclusão e acaba justificando 

determinados atos de perseguição – e exclusão – daqueles que se podem denominar de “alvos”. 

São características atribuídas pelo preconceituoso ao excluído que “justificam” as ações, e não 

o contrário. Por isso, as situações podem ser inventadas ou deformadas da realidade.270 O 

preconceito é uma das grandes barreiras da inclusão. 

 

 
 

268 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana. A teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontrs, 2005, 
p. 584. 
269 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco; Poética. Seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4º ed. São 

Paulo. Nova Cultural, 1991. P. 25. “ Tudo que é louvado parece merecer louvores por ser de certa espécie e 

relacionado de um modo qualquer com alguma outra coisa; porque louvamos o justo ou o valoroso, e, em geral, 

tanto o homem bom como a própria virtude, devido às ações e funções em jogo, e louvamos o homem forte, o bom 

corredor, etc., porque são de uma determinada espécie e se relacionam de certo modo com algo de bom ou 

importante. Isso também é evidente quando consideramos os louvores dirigidos aos deuses, pois parece absurdo 

que os deuses sejam aferidos pelos nossos padrões; no entanto assim se faz, porque o louvor envolve uma 

referência, como dissemos, a alguma outra coisa.” 
270 Tome-se como exemplo o caso dos judeus à época da Alemanha nazista. Estes foram hostilizados, excluídos do 

comércio, privados de qualquer tipo de acesso necessário à sobrevivência – em muitos casos foram mortos - , 
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Existem situações em que há a obrigatoriedade de inclusão, esta gera a não compreensão 

de fato de que são todos iguais, o que torna o fenômeno perigoso. Nestes casos, o afeto que 

permeia a inclusão não será verdadeiro, e sim uma relação obrigacional. A falta de identificação 

com o outro, a alteridade, faz com que o indivíduo seja excluído de sua própria experiência de 

vida, o que concretiza também o preconceito. Todo o desenvolvimento da personalidade está 

atrelado às relações sociais, negá-lo é negar o desenvolver do ser. 

Nos casos das minorias e dos grupos vulneráveis, a inclusão não pode permear a 

idealização do que será o outro na sociedade, isso anularia de imediato a atmosfera universal de 

diversidade humana, que em tudo é vantajosa. O ponto chave da discussão é um medo frente ao 

desconhecido, ao desigual. Por conta desse sentimento, aqueles que se consideram parte de um 

grupo dito como hegemônico veem uma situação de hostilidade e desequilíbrio que remete a 

duas possibilidades: a dominação ou a exclusão. Nenhuma destas pode ser vista como uma saída 

correta e protetiva. 

O próprio desenvolvimento e manutenção da desigualdade gera o surgimento de grupos 

minoritários que são considerados assim e são excluídos da sociedade pela desigualdade 

extrema que existe. 

 
Ocorre que se pela idealização, [...], não se percebe o que há de diferença naqueles que 

parecem ser iguais, o mesmo ocorre com aqueles que ou idealmente são tidos como 

diferentes, ou com aqueles que são diferentes: nesses é difícil perceber a igualdade. 

Incluir em um lugar ou em uma situação argumentando que todos devem ser idealmente 

iguais pode propiciar o preconceito.271
 

 

O problema do tempo atual é que muitos se colocam diante de uma situação de desespero 

tão grande, que acabam limitando sua própria capacidade em prol de uma ilusão coletiva e se 

entregam a padrões, surgindo, assim, tempos em que a comum-unidade se transforma em uma 

unidade do comum. 

Esses padrões acabam auxiliando na visão de diferenciação que existe em torno das 

minorias e dos grupos vulneráveis, na exclusão, na dificuldade em reinserção destes dentro do 

todo e ainda alimentam o sentimento de inferioridade e que “nada por ser feito” em alguns.  

 
Dialeticamente, a posição é a seguinte: o princípio da associação pelo fortalecimento 

do indivíduo, o enerva. Ele se fortalece numericamente, mas eticamente isso é 

enfraquecimento. É somente depois do indivíduo ter adquirido uma aparência externa 

ética, em face do mundo todo, que se pode verdadeiramente falar de união. De outro 

 

mas isso se deu pelo fato da atribuição de impureza dada a estes pela ideologia dominante da época, e não por uma 

impureza de fato. Da mesma forma que ocorre com os dálits na Índia. 
271 CROCHIK, José Leon. Preconceito e Inclusão. Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, Rio 

Grande do Sul, v. 3, n. 1, p.32-42, jan-jun. 2011. 
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modo, a associação de indivíduos, que são fracos em si mesmos, é tão abjeta e danosa 

quanto o casamento de crianças.272
 

 

Dentro desse contexto em que um grupo é considerado aceito por se adequar às normas 

impostas – impostas a quem? Por quem? Por qual motivo? – e grupos excluídos socialmente 

por características que lhes são inerentes e que muitas vezes lutam contra padrões em prol da 

sua individualidade, surge o questionamento: O que vem a ser esse indivíduo singular, em meio 

a tantos padrões existentes hoje? 

Aqueles que buscam por si qualquer edificação de sua existência, de continuidade de 

suas origens e a todo custo buscam criar a sua essência do interior para o exterior, 

independentemente de padrões estabelecidos, são os verdadeiros indivíduos singulares de 

hoje.273 É certo que nem sempre essa formação se dá da melhor maneira, durante o caminho 

obstáculos são encontrados, barreiras do preconceito, da exclusão e da falta de empatia dos 

demais indivíduos são colocadas como forma de se pôr a prova os que não se satisfazem com 

o padrão estabelecido. É nesse momento que uma reflexão não apenas interna, mas social deve 

ser iniciada. Por que não considerar toda e qualquer pessoa parte da sociedade no lugar de 

considerar apenas alguns? Como considerar um indivíduo como tal sem a sua subjetividade? 

Eis o grande problema dessa exclusão formada pelo social e o surgimento das minorias 

e dos grupos considerados como vulneráveis: o arcabouço de individualidade destes passa a ser 

reprimido e bloqueado pelo todo. A tarefa de quebrar essa barreira de virtudes – ou da falta 

delas – e de padrões acaba sendo dolorida para ambas as partes: os que sofrem com a exclusão 

e os que excluem. 

Não é fácil abandonar sentimentos vistos como verdadeiros. Edificar uma sociedade que 

enxerga o outro, independente das singularidades, como um igual ultrapassa as barreiras da 

 

272 KIERKEGAARD. ANDRADE, O. Textos selecionados, Trad. e org. de Ernani Reichmann, Curitiba : 

Publicação do Organizador, 1971, p. 183. 
273 Jorge Miranda de Almeida, em seus estudos sobre o filósofo dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard – crítico 

social e considerado como um dos primeiros filósofos existencialistas. Em sua obra, procurou abordar questões 

sobre como as pessoas vivem de maneira a ser um “único indivíduo”, dando mais prioridade ao todo do que ao seu 

compromisso pessoal com si próprio – refletiu sobre o que pode ser considerado esse indivíduo e sua subjetividade: 

“ Em meus estudos sobre a produção de Kierkegaard entendo a subjetividade como a condição de se chegar a 
singularidade mediante o esforço dantesco em dominar a si mesmo a partir da elaboração de si que ocorre na 

interioridade, como muitas vezes é explicitado em O Pós-escrito, inclusive como título do segundo capítulo da 

segunda parte: a verdade subjetiva, a interioridade; a verdade é a subjetividade. A interioridade é a condição   para   

que    a    edificação    ocorra.    Edificar    é    construir    a    partir    de    fundamentos. Portanto, o indivíduo 

frequenta a si mesmo, constrói sua subjetividade a partir da escolha que ele faz mediante as possibilidades estéticas, 

éticas e ético-religiosas. E, se escolhe tornar-se uma subjetividade autêntica, ele precisa de duas bases de 

sustentação: a interioridade e a edificação; dessa forma, torna-se um indivíduo singular. “ ALMEIDA, J.M, 

Kierkegaard leitor de Schelling: diálogo em torno da categoria e do princípio de individuação, e a construção 

da singularidade in.: Anais da XIV Jornada Internacional de Estudos de Kierkegaard da SOBRESKI: “O silêncio 

da solidão: tornar-se singular em Kierkegaard”, SOBRESKI/UERJ/UFRJ: Rio de Janeiro, 2015, p. 165. 
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objetividade, é uma construção diária que dá espaço para florescerem as referências históricas 

de cada um, seus valores, suas escolhas, o que há de verdadeiro em cada indivíduo visto como 

singular. Por sua vez, o todo em que os indivíduos estão inseridos passa a ser um meio de 

comunicação, de debates, de auxílio a essa construção do interior ao exterior. Não é uma tarefa 

fácil, pois está enraizado na sociedade o preceito de que, para se pertencer à aparência externa, 

deve-se ser de determinado aspecto, as raízes são ainda mais profundas do que de fato aparentam 

ser. 

 
3.2 A desigualdade e o desequilíbrio social 

 
 

O desequilíbrio social pode ser visto como algo que tende ao instável, o contrário do 

equilíbrio. Aquilo que é considerado desequilibrado é visto como desprovido de harmonia, a 

própria desigualdade pode ser considerada sinônimo de desequilíbrio, visto que é uma forma de 

desarmonia. Sob a ótica da psiquiatria, o desequilíbrio pode ser considerado uma incapacidade 

de adaptação ao meio.274 Estariam, então, de acordo com o conceito, os desiguais em completo 

desequilíbrio. Quando se reflete sobre o desequilíbrio social ligado às situações de 

desigualdade, não se pode pensar apenas na distribuição de riquezas, bens e serviços dentro da 

sociedade. É necessário incorporar o conceito para além deste entendimento inicial. O 

desequilíbrio socialmente gerado pela desigualdade é a falta de inclusão, de empatia e a 

percepção de si no outro, o desconforto que – infelizmente – o desigual causa, a problemática 

na distribuição dos bens materiais é apenas uma das vertentes causadas por este. O desequilíbrio 

gerado é total, e sempre é necessário levar o pensamento para mais do que o primeiro olhar 

possa ver. 

O crescimento desordenado das cidades e a falta de um planejamento mais cuidadoso 

nesta esfera por parte do governo quanto à demanda urbana fazem com que a dinâmica das 

cidades seja afetada, as desigualdades se tornem mais evidentes e a dinâmica de atração e 

repulsão acabe se consolidando. Mesmo que nesse momento se mantenha o raciocínio para além 

da desigualdade surgida no crescimento desordenado das cidades, cabe relembrar a divisão 

ocorrente entre centro e periferia, as oportunidades que são encontradas apenas por aqueles que 

fazem parte do seleto grupo dos privilegiados, as dificuldades de integração por parte dos 

cidadãos invisíveis e o desequilíbrio social que é gerado a partir daí. 275
 

 
 

274 COLL, C.; GILLIÈRON. C. Jean Piaget: o desenvolvimento da inteligência e a construção do pensamento 

racional. In, LEITE, L.B. (org) Piaget e a Escola de Genebra. São Paulo: Cortez, 1987. p. 15-49 
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A construção de um modelo que deixe a ótica de dominação e traga uma cooperação 

total, possibilitando a interdependência entre os segmentos sociais, geraria resultados positivos, 

diferente da ideia de separação e hierarquia entre os desiguais. Essa igualdade vista no outro 

decorreria do reconhecimento do ponto em comum, com maior compreensão do ser e possível 

fim da crise valorativa. Um possível caminho ao encontro do equilíbrio, dentro de uma situação 

de desequilíbrio. Com esse desequilíbrio nas oportunidades, a violência cresce, o sentimento de 

inconformismo, juntamente com a revolta, é alimentado, e essa divisão entre centro e periferia 

causa danos a todos os setores do meio social. Mesmo que as fontes da desigualdade sejam 

diferenciadas para cada um, seus efeitos podem ser sentidos por todos. 

De acordo com o pensamento de Durkheim, o fato social seria algo que independe do 

indivíduo, mas que é ligado diretamente às regras instituídas socialmente, como uma força 

externa ao indivíduo que o coage a agir de determinada maneira. Não seria apenas uma união 

das consciências individuais, mas algo que acaba transcendendo o próprio ser, levando o fato 

social justamente a esse viés de coercibilidade, uma vez que exerce uma ação coatora entre 

todos. Dessa forma, vendo o todo como um organismo vivo, Durkheim acredita na existência 

de subgrupos e instituições, que auxiliam na sobrevivência de maneira funcional, o que leva a 

crer  que,  caso  alguma  célula  não  cumpra  o  seu  papel  de  maneira  correta,  é  gerado o 

desequilíbrio para todo o corpo, uma anomia. 276 A união dos grupos e instituições para a 

manutenção do denominado organismo vivo vem da necessidade que um ser possui do outro 

– mesmo que indiretamente – para o seu desenvolvimento. Quando uma pessoa é retirada do 

meio social, não só a sua dignidade e o seu direito da sociabilidade são atingidos, mas também 

seu desenvolvimento psíquico é afetado. 277
 

Durkheim vê a desigualdade, sob o viés moderno, como aquelas diferenças que 

resultavam da própria especialização, a qual era a chave destinada a cimentar a solidariedade 

social. Sob o olhar desse sociólogo, era justamente porque existe essa desigualdade que uma 

relação de dependência ocorre causando a integração do todo, e isso torna todos moralmente 

iguais e dependentes do meio social. 278 

 

 

 

 

275 CARVALHO, Edemir de. Exclusão social e crescimento das cidades médias brasileiras. Scripta Nova. 

Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, 

vol. VII, núm. 146(128). Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(128).htm> [ISSN: 1138-9788] 
276  COSTA, Cristina. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2016. P. 81-88. 
277 Cabe relembrar os casos extremos em que não houve esse desenvolvimento da personalidade, ocorrido em um 

meio social, como foi o caso da menina lobo. Quando esta retorna à “normalidade”, uma dificuldade de integração 

é tamanha que ela acabou falecendo sem conseguir se readequar. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(128).htm
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Tal perspectiva, apesar de aos poucos estar encontrando o seu lugar no todo, ainda é 

pouco utilizada. Não são todos que veem nas desigualdades essa solidariedade e essa 

possibilidade de integração, veem-se os casos rotineiros nos noticiários de crimes – 

independente da forma em que se concretizam – contra as minorias e os grupos considerados 

vulneráveis. 

Diante da desigualdade social de maneira extrema, vê-se que esta é a responsável pela 

anomia do todo. Fazendo-se uma metáfora, a sociedade pode ser considerada o corpo humano, 

e a desigualdade extrema, a sua doença. Ainda, seguindo o raciocínio de Durkheim, quando há 

um afastamento de qualquer comportamento socialmente instituído, resulta-se no colapso das 

instituições e no completo desequilíbrio. Outro ponto a ser questionável: Qual o motivo dessa 

necessidade de equalização com o todo, deixando de lado quaisquer características pessoais que 

são inerentes a cada um? Em situações em que estas são benéficas, não se vê o porquê de deixá- 

las ao esquecimento com o propósito de “agradar o coletivo”. 

A violência é vista como resultado da disfuncionalidade dos corpos sociais, assim, caso 

um indivíduo cometa um crime, alguma instituição falhou na vida deste, houve um 

desequilíbrio. É visível essa falha na vida do indivíduo, principalmente diante das possibilidades 

que este encontra ao longo do caminho, é uma falha não apenas do Estado, mas sim do meio 

social como um todo. Dentro de uma perspectiva geral, a sociedade se torna plenamente possível 

quando há adaptação dos indivíduos na socialização e estes assimilam valores, hábitos e 

costumes do grupo a que pertencem. Nesse momento surge o questionamento: E aqueles 

considerados diferentes onde se encaixam nessa teoria? O próprio desequilíbrio começa aqui, 

não há como não se pensar em uma sociedade onde todos se encaixam de maneira completa, 

apenas as utópicas. 

Quando se pensa em um parâmetro social, há uma ligação direta com os indivíduos e o 

meio em que se inserem, mas, quando há certa coercibilidade de adequação a parâmetros, o 

desequilíbrio já é gerado e crescente a cada vez que a fragmentação social também é gerada. A 

fragmentação social acaba levando à fragmentação de valores, o que só mostra essa fragilidade 

nos vínculos sociais que atingem, de maneira mais drástica, as camadas excluídas do meio 

social. 

A desigualdade extrema, mais do que persistir, vem se intensificando. Diversos fatores 

vêm se tornando uma justificativa, a intolerância tem o seu lugar marcado, e a instabilidade – o 

desequilíbrio - é alimentada. De maneira direta, outros fatores são alavancados em razão desse 

 

278 COSTA, Cristina. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2016. P. 81-88. 
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desequilíbrio, a violência, o desemprego, o déficit na educação, até mesmo o conhecimento ao 

acesso à justiça, todos estes são exemplos diários de um desequilíbrio social gerado pela 

desigualdade, surgido pela má distribuição de oportunidades mais do que de renda. 

Toda forma de direito torna-se insuficiente, mesmo diante de uma vasta possibilidade de 

garantias, se aqueles que necessitam de um respaldo por parte deste, não possuem o real acesso 

ao que lhe é ofertado e seu por garantia. São necessárias, então, novas formas de 

reestabelecimento de um equilíbrio social, garantindo a inclusão social de fato. Quando se pensa 

nesse desequilíbrio dentro de um panorama social e os reflexos gerados para toda a sociedade, 

logo se vê que se trata de uma mancha na dignidade do todo. Quando determinadas situações 

derivadas do desequilíbrio são alimentadas, não há que se falar em uma dignidade resguardada. 

Esse desequilíbrio é sentido por todos e é intensificado a cada pequena ação que exclui, ofende 

e minimiza o outro. É necessário, então, que perceba quais são suas raízes e o que deriva disso, 

para que só depois exista a compreensão do fenômeno como um todo. 

 
3.3 A violência: fruto da desigualdade 

 
 

Dentre as ramificações desse desequilíbrio social causado pela desigualdade, a violência 

pode ser compreendida como uma das mais presentes na sociedade atual. Mas não basta 

vislumbrar a presença marcante da violência, é necessário entender determinados pontos 

anteriores, os quais muitas vezes são deixados de lado. Realiza-se uma explicação, de maneira 

figurada, para que se possa entender a relação entre a violência e a desigualdade: em uma pia 

com louça suja, em um primeiro momento você pode apenas lavar um copo que será utilizado 

instantaneamente e deixar todo o resto para organizar depois ou lavar tudo o que ali se encontra 

para que fique de fato, organizado. Caso apenas um copo seja lavado, com o passar do tempo, 

acaba-se acostumando com o restante da louça suja e nada mais é feito. 

Em análise à metáfora acima mencionada, o copo que é escolhido para ser lavado 

instantaneamente pode ser compreendido como a camada superficial do crime. O crime 

aconteceu, quem comete é preso e a discussão acaba, lavou-se o copo, guardou-se, não se fala 

mais nisso! E o restante da louça simboliza as situações de desequilíbrio dentro da sociedade 

que também necessitam ser organizadas, e em um primeiro momento dão trabalho, a resolução 

muitas vezes não agrada pelo esforço que deverá ser compreendido e necessita-se de uma 

mudança interna e externa na sociedade. É justamente nesse restante, que é esquecido ou 

deixado de lado, que se encontra a verdadeira raiz da discussão. 
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Seguindo o pensamento de Émilie Durkheim, iniciado no tópico anterior, o crime pode 

ser considerado um fato social, e, dentre as características a serem consideradas ressaltadas pelo 

pensador, está a coercibilidade do crime. Esta, de maneira inconsciente, faz com que algumas 

pessoas sejam impulsionadas a realizar tais atos. 279
 

O sociólogo que se preocupava, de maneira especial, com os fenômenos sociais e com 

o que envolve a estabilidade da organização como um todo280, entendia que existia importância 

ímpar na comunhão de valores morais para a união social, sendo essa ideia de moral o principal 

para a vida na coletividade. Aqui surge uma importante reflexão sobre essa falta de comunhão 

existente hoje, derivada da exclusão social, que de maneira óbvia se inicia com a falta de valores 

morais. A moral nada mais é do que um mínimo indispensável para a sociedade. 281 

Como estudava a fundo as questões morais, Durkheim procurou retratar também as 

questões sociais e o caso da luta de classes, da justiça social e da igualdade, mesmo que de 

maneira secundária. Esse sociólogo concluiu que a paz social estaria de fato garantida à 

sociedade, quando fosse criado um conjunto de valores transcritos em normas e regras, e com 

estas aplicadas de maneira efetiva, a paz social seria encontrada até mesmo dentro de sociedades 

marcadas por grandes contrastes. O crime, para Durkheim, seria uma espécie de ruptura da 

consciência coletiva. 

Essa ruptura se percebe quando diariamente se verifica declínio dos valores coletivos e 

individuais, e o crescimento de uma sociedade individualista e excludente consequentemente 

aumenta o número dos vistos como desiguais. Além de uma ruptura dentro dos vínculos sociais, 

do denominado “contrato social”, aos poucos a quebra nas relações de alteridade foi sendo 

percebida. Não há de fato um vínculo entre o “eu” e o outro, criando-se, então, a marginalização. 

Diante da realidade atual vê-se que duas grandes falhas na aplicação da teoria de Durkheim 

são claramente percebidas: essa moral indispensável para a sociedade e a efetivação dos valores 

transcritos em regras para a aplicação para que só assim as desigualdades, mesmo que 

existentes, passassem despercebidas. Em sociedades onde a desigualdade é grande, o que 

consequentemente se vê, além do grave problema da violência, são dois grandes mundos 

vivendo lado a lado, os insiders e os outsiders282. É sobre os efeitos da desigualdade sobre os 

outsiders que a violência se manifesta de maneira mais predatória. 
 

 

279 ALBUQUERQUE, Rossana Maria Marinho. A acepção durkheimeana do crime. Olhares Plurais: Revista 

Eletrônica Multidisciplinar, v. 1, n. 1, p.21-31. 
280 Este entendia que a sociedade seria, antes de tudo, um sistema de relações que tendem à manutenção da ordem 

estabelecida por meio de um consenso. 
281 DURKHEIM, Émile. As regras do Método Sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2005. 
282 Expressões que se referem aos que estão do lado de fora, e do lado de dentro, incluídos e excluídos. 
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A pobreza de recursos econômicos é vista como a tradução literal do que vem a ser a 

desigualdade, é a partir desta que os extremos são vistos. Mas, em decorrência disso, é possível 

verificar outras ramificações que a desigualdade gera, tão danosas quanto a falta de recursos 

para a manutenção e desenvolvimento básicos de um indivíduo.  

A violência e o indivíduo que age com esta causam um dano não só a esse mesmo 

indivíduo, mas para a toda a sociedade, violando as integridades física, psicológica e a própria 

dignidade de outrem. Essa crescente onda de violência e criminalidade existente hoje é reflexo 

direto da desigualdade extrema que pode ser encontrada por toda a parte. Essa violência, 

propriamente dita, entre todas as suas formas de concretização, pode ser vista como um 

conjunto de ações que, de maneira intencional, causam danos e intimidação a outrem.283 

Visto de maneira tradicional, o direito é considerado uma base do mínimo ético para se 

conseguir a construção de uma sociedade com segurança nas suas relações. Muitas vezes, o 

direito demonstra um dever ser e uma adequação social a ser seguida. A violência dentro desse 

quadro é vista como tudo aquilo que caminha em sentido contrário a esse preceito e dilacera a 

própria confiança nas instituições. Mas essa não deve ser vista como a causa, mas sim como a 

consequência de diversos fatores alheios. A exclusão social, política, econômica, cultural, e 

social dos considerados desfavorecidos é o que gera esse fato. Na verdade, a violência já se 

iniciou quando a exclusão tomou seu lugar dentro da história da humanidade. 

Esse fenômeno hoje é difuso e acaba tomando diversas formas antes não existentes, de 

modo a se espalhar cada vez mais pela sociedade. Vê-se a violência se concretizando por meio 

da exclusão, por diferenças de gêneros, com o racismo, com agressões, conseguindo aos poucos 

exterminar todo o conceito de cidadania que se tem. Com as dimensões subjetivas e objetivas 

que a violência foi capaz de alcançar, marca todas as classes da sociedade. Essa pluralidade de 

violência ocorre não só com aqueles que sofrem a violência física, mas com todos os que 

experimentam a violência da exclusão, os marginalizados e menos favorecidos socialmente. 

Com isso, diante de um pluralismo e determinadas condutas divergentes às normas de controle 

social, adquiriu-se a ideia de que existem apenas dois lados dentro do todo: os ganhadores e os 

perdedores, como se essa divisão de fato existisse fora do mundo das ideias. 

Segundo Bauman, 

 
A busca da pureza moderna expressou-se diariamente com a ação punitiva contra as 

classes perigosas; a busca da pureza pós-moderna expressa-se diariamente com a ação 

punitiva contra os moradores das ruas pobres e das áreas urbanas proibidas, os 

vagabundos e os indolentes.284
 

 

283 CANO, Ignacio; SANTOS, Nilton. Violência Letal, Renda e Desigualdade no Brasil.Rio de Janeiro: 7 Letras, 

2001. P.45. 
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O crime no momento atual passou para um patamar não só de organização, mas de 

realização impulsiva. As causas vão desde escolhas racionais até crimes cometidos ao acaso, de 

maneira multidimensional. Volta-se ao exemplo inicial do pai de família que se vê sem qualquer 

possibilidade de alimentar seus filhos e acaba cometendo um crime – independente da natureza 

– para cessar essa necessidade imediata. Neste caso, a responsabilidade do crime passa para a 

esfera social. 

Para Maria Stela Grossi-Porto, 
 

Estamos em presença de um social heterogêneo, no qual nem indivíduos nem grupos 

parecem reconhecer valores coletivos. Esse contexto dá origem a múltiplos arranjos 
societários, a múltiplas lógicas de condutas. Predominando tal situação é válido falar 

em sociedade fragmentada, plural, diferenciada, heterogênea.285
 

 

  O que é representado na sociedade é também resultado de experiências pessoais de cada 

um, levantando-se uma situação de mútua dependência nas relações indivíduo – sociedade, o 

que contextualiza ainda mais a problemática que é enfrentada quando se pensa no paralelo entre 

desigualdade e violência. O grande ponto de tensão desse paralelo é encontrado quando se 

percebem determinadas distinções entre as representações individuais, se comparadas às 

coletivas, ainda mais dentro de uma sociedade que realça a homogeneidade – o que 

problematiza a grande fragmentação e multiplicidade que há dentro das sociedades 

contemporâneas. 286 

Em termos de violência, que acaba representando não só a ordem social – ou a falta dela 

- mas também valores, vê-se uma necessidade de buscar o que orienta a conduta dos sujeitos 

ativos e compreender em quais contextos sociais estes estão inseridos, o que remete à discussão 

sobre as políticas públicas de enfrentamento. Surgem, então, duas grandes diferenças quando 

se faz essa busca: a da violência que ocorre pela violência, aquela surgida sem valor algum, 

apenas como imposição de uma força, e a que deve ser observada mais a fundo, que surge como 

uma forma de solução imediata de conflitos. 

 A análise social clama sempre pela compreensão dos valores e ideias que permeiam os 

indivíduos que se encontram dentro de um determinado contexto, o que torna fundamental um 

estudo aprofundado não só sobre a violência urbana, mas sobre as suas raízes – não que estas 

sejam justificativas para determinadas atitudes, mas uma forma de resolução imediata de 

problemas anteriores ao surgimento da violência propriamente dita. 

 

284 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.p.26. 
285 GROSSI-PORTO, Maria Stela. Elementos para uma reflexão sobre violência no Brasil dos Anos 

90. Educação e Sociedade, Campinas, Papirus, ano XV, n.48, p.326-337, 1994. 
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Para Fritz Ringer, 

 
não existe qualquer análise científica puramente ´objetiva´ da vida cultural, ou (...) – 
dos ´fenômenos sociais´ que seja independente de determinadas perspectivas especiais e 

parciais, graças às quais essas manifestações possam ser, explícita ou implicitamente, 
consciente ou inconscientemente, selecionadas, analisadas e organizadas na exposição 

enquanto objeto de pesquisa.287
 

 

Quanto mais a sociedade é dotada de pluralidade, dois grandes paralelos podem surgir: 

extremos coexistindo lado a lado ou uma luta pela hegemonia. Vê-se, hoje, uma verdadeira luta 

pela hegemonia, em que perdem todos aqueles que não possuem o mínimo para a manutenção 

da sua dignidade, que são dependentes de um Estado muitas vezes omisso e não veem onde 

manter suas esperanças. A inserção destes tem importância muito grande dentro do discurso de 

representação social, visto que a desigualdade social que é causadora da exclusão, não só 

alimenta um grande caráter hierárquico, mas o sentimento de inferioridade. 288 

A análise conjunta da violência com os sentidos pessoais de cada sujeito não permitiria 

que tal representação atribuísse a ação unicamente a quem a pratica, ofuscando a visualização 

do ambiente em que é inserido o sujeito, uma análise aprofundada, como de fato deveria ser. É 

muito mais fácil debater o problema de maneira superficial do que se aprofundar em suas causas. 

Há um privilégio exacerbado quanto ao sujeito e um esquecimento ao contexto, de maneira 

objetiva, em que aquele é inserido, voltando-se à ideia inicial de que é mais fácil lavar apenas 

um copo. 

A subjetividade do fenômeno deve ser analisada sempre de maneira conjunta com a 

objetividade. De perto, essa visão objetiva leva a números cada vez mais crescentes do 

fenômeno, mas, de maneira subjetiva, deve ser considerado o que os indivíduos e o meio social 

em que estes estão inseridos têm como representação dos fatores que levam à violência e o que 

interfere na própria realidade.  

A adesão do indivíduo à violência, de forma ativa, demonstra o que vem a representar 

para este o fenômeno como um todo. Se todos os fatores alheios são favoráveis ao 

desenvolvimento, o que se encontra em discussão não é apenas o grande número de indivíduos 

envolvidos, mas o porquê de estes estarem onde estão. Aqui está o grande ponto da violência 

que hoje é esquecido: os elementos objetivos e subjetivos que solidariamente auxiliam na 

redução ou na diminuição desse contexto. A violência leva à perda da dignidade, em todos os 

sentidos. 

 

286 PORTO, Maria Stela Grossi. Crenças, valores e representações sociais da violência. Sociologias. Porto Alegre, 

v. 8, n. 16, p.250-273, jul/dez 2008. 
287 RINGER, Fritz. A metodologia de Max Weber. Unificação das Ciências Culturais e Sociais. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 57 
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De acordo com a ideia de Weber, os cidadãos têm a sua conduta guiada pelos seus 

valores, o que torna necessário sempre refletir sobre o que está vigente, o quanto está e o que 

se exige, para só depois se inserir fenômenos separados. Dentro dessa relação de objetividade 

e subjetividade, é possível falar de falta de alteridade do sujeito que pratica a violência, 

desconsiderando a humanidade do outro, demonstrando, de forma concreta, a conflituosa 

interação existente. 289 

A violência é um fenômeno subjetivo ou objetivo? Sob o viés objetivo, ela ultrapassaria 

as particularidades de cada agente e atingiria uma regularidade dita como universal, 

subjetivamente ela levaria em consideração aquele que sofre, que pratica. Não há como se falar 

de um sem o outro, há um entrelaçamento muito forte entre as duas perspectivas. A percepção 

do que de fato se concretiza diante da junção de perspectivas é o reconhecimento de excessos, 

falhas e faltas da própria sociedade. 

Em sua exortação apostólica “Evangelii Gaudium290”, o atual papa Francisco alertou 

sobre a sua preocupação com a violência que é gerada em decorrência da desigualdade quando 

o sistema que vigora faz predominar a “lei do mais forte”, e que, sob o viés religioso – assim 

como o jurídico –, impõe o ‘não matar’, assegurando o valor existente na vida humana, 

consequentemente se deve negar o sistema de exclusão e desigualdade, os quais fomentam um 

sistema de violência. 

 

Enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade social, na sociedade e entre vários 

povos, será impossível erradicar a violência. Acusamos os pobres (..) da violência, mas, 

sem igualdade de oportunidades, as diferentes formas de agressão e de guerra 

encontrarão um terreno fértil que, cedo ou tarde, provocará a explosão. 291
 

 

Não se torna realista falar da violência sem unir os lados objetivos e subjetivos da 

questão, eles são uma coisa só. É necessário, então, admitir a falha social que ocorre 

anteriormente a esta, levar em consideração que todas as suas formas de expressão tendem não 

só à objetividade, mas à subjetividade, levando-se ao reconhecimento da união desses processos 

para só assim se ter uma visão real do que vem a ser a realidade. 292
 

 

 Não seria realista nem opor radicalmente o objetivo e o subjetivo – ou, se se prefere, o 

universal e o relativo – nem escolher um ao invés do outro, ou um contra o outro. De 
modo semelhante ao que se passa em relação a todo fato social: é necessário admitir 

que a violência, sobretudo em suas expressões físicas, até mesmo homicidas, pode ser 

objeto de uma definição que tende à objetividade, mas é necessário reconhecer, ao 

mesmo tempo que o que se assume como real é produto de processos, individuais e 

coletivos, através quais categorizamos, selecionamos, hierarquizamos, entendemos ou 

ignoramos o que constitui a “realidade”.293
 

 

288 Esse caráter hierárquico é comum dentro de um sistema capitalista, o que se discute em questão são os extremos 

que este sistema causa e as suas consequências negativas ao todo. Não criticando o capitalismo como um todo, 

mas o resultado das desigualdades que são alimentadas todos os dias. 
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Cabe uma reconstrução societal não apenas de maneira material, mas valorativa e moral, 

voltada a práticas sociais, inclusão e desfragmentação geral, de modo que os indivíduos e a 

coletividade entendam o seu papel no meio social, a importância do cuidado com o outro, no 

que de fato refletirá a diminuição da violência. Não se pode generalizar e atribuir todo o 

problema da violência à desigualdade social, mas há uma ligação muito próxima com ambos. 

Muitos se veem sem qualquer outra alternativa senão recorrer a meios que acabam gerando um 

ambiente violento, como forma de manutenção da sua sobrevivência – mesmo que sem qualquer 

tipo de dignidade e correndo riscos grandes. De um lado há uma reinvenção na maneira de ver 

o próximo, de ser solidário, e, de outro, uma preocupação com a sociedade, de maneira geral, 

com a manutenção da harmonia. 

É uma situação emergencial a mudança de tais paradigmas dentro de uma perspectiva 

humana, o que pressupõe a necessidade de uma reconstrução nos ideais democráticos e novas 

organizações sociais para se pôr ainda mais em prática a promoção da dignidade dos que hoje 

se encontram marginalizados e não só acabam auxiliando o aumento da criminalidade social, 

mas também sofrem uma violência proveniente da própria sociedade, anterior à realização de 

tais atos. É uma reação em cadeia, que precisa ter o seu curso alterado. Entender por que são 

produzidas pela sociedade algumas ideias sobre a violência e se apaga todo o contexto anterior 

a esta tornou-se mais pertinente do que encarar a raiz do problema. 

Não se trata apenas de lavar um copo, retornando a metáfora inicial, mas encarar de 

frente toda a “pia de louça suja” para que por fim o equilíbrio seja reestabelecido. 

Cabe uma reconstrução societal não apenas de maneira material, mas valorativa e moral, 

voltada a práticas sociais, inclusão e desfragmentação geral, de modo que os indivíduos e a 

coletividade entendam o seu papel no meio social, a importância do cuidado com o outro, no 

que de fato refletirá a diminuição da violência. Não se pode generalizar e atribuir todo o 

problema da violência à desigualdade social, mas há uma ligação muito próxima com ambos. 

Muitos se veem sem qualquer outra alternativa senão recorrer a meios que acabam gerando um 

ambiente violento, como forma de manutenção da sua sobrevivência – mesmo que sem qualquer 

tipo de dignidade e correndo riscos grandes. De um lado há uma reinvenção na maneira de ver 

o próximo, de ser solidário, e, de outro, uma preocupação com a sociedade, de maneira geral, 

com a manutenção da harmonia. 

É uma situação emergencial a mudança de tais paradigmas dentro de uma perspectiva 

humana, o que pressupõe a necessidade de uma reconstrução nos ideais democráticos e novas 

organizações sociais para se pôr ainda mais em prática a promoção da dignidade dos que hoje 

se encontram marginalizados e não só acabam auxiliando o aumento da criminalidade social, 

mas também sofrem uma violência proveniente da própria sociedade, anterior à realização de 

tais atos. É uma reação em cadeia, que precisa ter o seu curso alterado. Entender por que são 
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produzidas pela sociedade algumas ideias sobre a violência e se apaga todo o contexto anterior 

a esta tornou-se mais pertinente do que encarar a raiz do problema. 

Não se trata apenas de lavar um copo, retornando a metáfora inicial, mas encarar de 

frente toda a “pia de louça suja” para que por fim o equilíbrio seja reestabelecido. 

 

3.4 Ações afirmativas como forma de amenizar os efeitos da desigualdade extrema 

 
 

Diante de um panorama de exclusão, de grupos minoritários e vulneráveis cada vez mais 

expressivos e de uma violência que aumenta a cada dia em razão da união desses fatores, a 

pergunta que se faz é: Por onde começar? Mesmo que aparentemente seja uma pergunta simples, 

as suas respostas e intenções são cada vez mais profundas e necessárias. 

Em primeiro lugar, deve-se pensar na conscientização imediata da sociedade, em uma 

mudança valorativa de pensamento e opiniões, de maneira geral. De inclusão propriamente dita, 

uma vez que nenhum tipo de ação por parte do Estado alcança a sua efetividade real quando 

não há mudança anterior de pensamentos e valores do todo. Com políticas ressocializadoras e 

inclusivas, a construção de uma sociedade mais justa e equânime - e não se está falando aqui de 

uma mudança de sistema econômico, o problema não é a distribuição de renda, mas a 

distribuição de oportunidades e de inclusão-, todo o resto se adequará quando as oportunidades 

de fato forem iguais. 

Enxergar o outro como um igual, cuidar da dignidade humana das camadas mais pobres 

da sociedade, incluir os excluídos, auxiliar, de fato “dar a mão” a cada um que necessita talvez 

sejam algumas das formas mais simples e eficazes para se iniciar a construção de uma sociedade 

em que a desigualdade extrema não tenha efeito tão funesto diariamente. A exclusão completa 

da desigualdade pode ser considerada um objetivo utópico, mas a implementação de medidas 

que diminuam os seus efeitos não chega nem perto de residir apenas no mundo das ideias. 

 

289 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Org. H.H. Gerth and C. Wright Mills. Rio de Janeiro: Jc Editora, 1979. 

p.283. 
290A alegria do Evangelho. 
291LUSA. Papa diz que exclusão e desigualdade social "provocarão a explosão". Disponível em: 

<https://www.dn.pt/globo/europa/interior/papa-diz-que-exclusao-e-desigualdade-social-provocarao-a-explosao- 

3554319.html>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
292 Sobre o tema: “existe atualmente uma conexão substantiva entre a contribuição real de situações e eventos no 

mundo e o saber que sobre eles temos ou acreditamos ter. A solidariedade entre evento e representação do evento 

é total... os vínculos entre realidade e representação da realidade são impossíveis de serem desfeitos.” MICHAUD, 

Y. La violence apprivoisée. Paris: Hachette: 1996, p. 41. 
293 WIEVIORKA, M. Culture, société et démocratie. In: WIEVIORKA, M. Une societé fragmentée? Le 

multiculturalisme en débat. Paris: La Découverte, 1997, p. 09. 
294 Como retomada do tema proposto no capítulo 01, convém conceituar o que vêm a ser igualdade formal e 

igualdade material. Por igualdade formal, tem-se aquela existente perante a lei e os tratamentos jurídicos, como 

uma forma de eliminação da desigualdade no plano fático. Por outro lado, a igualdade material, que é aquela que 

propõe a tentativa de igualar os indivíduos, que por sua essência são desiguais, por meio desta, é possível a  

http://www.dn.pt/globo/europa/interior/papa-diz-que-exclusao-e-desigualdade-social-provocarao-a-explosao-
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Certamente não é e não será fácil. A mudança de paradigmas é complicada, incômoda, 

mas extremamente necessária. Tudo o que é novo e caminha em um sentido contrário – mesmo 

que de maneira positiva – incomoda. O cuidado com a dignidade geral é requisito primordial 

para uma sociedade, não se pode mais deixar tal fato de lado. É necessário, de fato, incluir. Incluir 

no meio social, nas oportunidades concedidas, nos planos, nos projetos e principalmente nos 

resultados. Como forma de efetivação ao princípio da igualdade294, elencado já no artigo 5º da 

Constituição federal, faz-se necessário que em algumas situações exista a possibilidade de 

concessão de vantagens, se assim podem ser consideradas, a determinados grupos da sociedade. 

Sob essa perspectiva surgiu a ideia das ações afirmativas295. 

É claro que a definição de determinado tema muitas vezes gera efeitos limitadores, mas 

torna-se necessário para o início da discussão com base no que de fato vem a ser esse tipo de 

ação que funciona como forma de potencialização e concretização da igualdade, e, ainda, para 

o real desfrute desse direito por parte das minorias e dos grupos vulneráveis. Por meio dessas 

ações, foram surgindo políticas sociais que serviriam para a promoção humana desses grupos. 

Ação afirmativa, discriminação positiva ou ação positiva296 foram as denominações utilizadas 

para as tentativas de concretização da igualdade material. Joaquim B. Barbosa Gomes 

conceitua ação afirmativa como: 

 

As ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e 

privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas 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. (..) trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão concebidas 

por entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de competência jurisdicional, com 

vistas a concretização de um objetivo constitucional universalmente reconhecido – o da 

efetiva igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm direito. 297
 

 
 

percepção da desigualdade dos indivíduos e com esta a adequação de determinadas leis e a aplicação destas para 

se alcançar a igualdade, visa corrigir, então, determinadas desigualdades sociais. 

295 No sentido de enquadrar as ações afirmativas dentro do contexto jurídico e doutrinário, Carmen Lúcia Antunes 

Rocha classifica: “a definição jurídica objetiva e racional da desigualdade dos desiguais, histórica e culturalmente 
discriminados, é concebida como uma forma para se promover a igualdade daqueles que foram e são 

marginalizados por preconceitos encravados na cultura dominante na sociedade. Por esta desigualação positiva 

promove-se a igualação jurídica efetiva; por ela afirma-se uma fórmula jurídica para se provocar uma efetiva .Por 

esta desigualação positiva promove-se a igualação jurídica efetiva; por ela afirma-se uma fórmula jurídica para se 

provocar uma efetiva igualação social, política, econômica no e segundo o Direito, tal como assegurado formal e 

materialmente no sistema constitucional democrático. A ação afirmativa é, então, uma forma jurídica para se 

superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas as minorias. (..) A mudança comportamental 

dos juízes constitucionais de todo o mundo democrático do pós-guerra», que teriam se conscientizado da 

necessidade de uma «transformação na forma de se conceberem e aplicarem os direitos, especialmente aqueles 

listados entre os fundamentais. Não bastavam as letras formalizadoras das garantias prometidas; era imprescindível 

instrumentalizarem-se as promessas garantidas por uma atuação exigível do Estado e da sociedade. Na esteira 

desse pensamento, pois, é que a ação afirmativa emergiu como a face construtiva e construtora do novo conteúdo 
a ser buscado no princípio da igualdade jurídica. O Direito Constitucional, posto em aberto, mutante e mutável 

para se fazer permanentemente adequado às demandas sociais, não podia persistir no conceito estático de um direito 

de igualdade pronto, realizado segundo parâmetros históricos eventualmente ultrapassados.” ROCHA, Cármen 

Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica. Revista 

Trimestral de Direito Público. Brasília, 1996. Disponível  
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Como uma proposta por parte do Estado, unido a entidades privadas e à própria 

necessidade e ação social, tais ações visam não apenas ao combate a ações discriminatórias, 

mas  também  à  discriminação  propriamente  dita,  seja  ela  proveniente  de  cultura, valores 

pessoais ou até mesmo daqueles que se encontram enraizados na sociedade. Ainda, essas ações 

podem ser caracterizadas uma eloquente manifestação, por parte do Estado, em corrigir os 

desvios sociais provocados por situações de discriminação e diferentes oportunidades existentes 

no dia a dia para cada um. 298 

É importante analisar que tais medidas não se limitam apenas às ações de cotas, quando 

se pensa sobre as ações afirmativas, é normal que se reflita sobre esse tipo de política. Ocorre 

que, diante de vastas possibilidades de concretização da inclusão, corre-se o risco de se denigrir 

o instituto quando este é limitado a apenas uma única possibilidade de ação. 299
 

Quaisquer medidas300 que têm o intuito de inclusões social, política, econômica e 

cultural de grupos considerados fragilizados e excluídos do todo são medidas de ação 

afirmativa, mesmo que em um primeiro momento não tenham sido criadas com esse tipo de 

denominação. Pouco importa se uma política pública inicialmente já recebeu o rótulo 

caracterizador de “ação afirmativa”, mas, se em seu teor ela demonstrou a preocupação com a 

inclusão e um tratamento jurídico desigual como forma de igualar os desiguais, ali se encontra 

concretizada. 

 
 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176462/000512670.pdf?sequence=3. Acesso em 24 set. 2018. 
296 Os dois últimos são termos utilizados no direito europeu, dentre as diversas denominações que tais políticas 

recebem. 
297 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade - o direito como 

instrumento de transformação social: As experiências dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. P. 38-39 

298 CRUZ, Luis Felipe Ferreira Mendonça. Ações afirmativas e o princípio da igualdade. Dissertação (Mestrado) 
– Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001. P.94 – 101. 
299 Sobre o tema, e ressaltando ainda que as ações afirmativas não estão restritas unicamente ao sistema de cotas, 

Marcelo Paixão entende que “ação afirmativa é um conceito que inclui diferentes tipos de estratégias e práticas. 

Todas essas estratégias e práticas estão destinadas a atender problemas históricos e atuais que se constatam nos 

Estados Unidos em relação às mulheres, aos afro-americanos e a outros grupos que têm sido alvo de discriminação 

e, consequentemente, aos quais se tem negado a oportunidade de desenvolver plenamente o seu talento, de 

participar em todas as esferas da sociedade americana. (...) Ação afirmativa é um conceito que, usualmente, requer 

o que nós chamamos metas e cronogramas. Metas são um padrão desejado pelo qual se mede o progresso e não se 

confunde com cotas. Opositores da ação afirmativa nos Estados Unidos frequentemente caracterizam metas como 

sendo cotas, sugerindo que elas são inflexíveis, absolutas, que as pessoas são obrigadas a atingi-las. (...) A política 
de ação afirmativa não exige, necessariamente, o estabelecimento de um percentual de vagas a ser preenchido por 

um dado grupo da população. Entre as estratégias previstas, incluem-se mecanismos que estimulem as empresas a 

buscarem pessoas de outro gênero e de grupos étnicos e raciais específicos, seja para compor seus quadros, seja 

para fins de promoção ou qualificação profissional. Busca-se, também, a adequação do elenco de profissionais às 

realidades verificadas na região de operação da empresa. Essas medidas estimulam as unidades empresariais a 

demonstrar sua preocupação com a diversidade humana de seus quadros. Isto não significa que uma dada empresa 

deva ter um percentual fixo de empregados negros, por exemplo, mas, sim, que esta empresa está demonstrando a 

preocupação em criar formas de acesso ao emprego e ascensão profissional para as pessoas não ligadas aos grupos 

tradicionalmente hegemônicos em determinadas funções (as mais qualificadas e remuneradas) e cargos (os 

hierarquicamente superiores). A ação afirmativa parte do reconhecimento de que a competência para exercer 

funções de responsabilidade não é exclusiva de um determinado grupo étnico, racial ou de gênero. Também 

considera que os fatores que impedem a ascensão social de determinados grupos estão imbricados numa complexa 
rede de motivações, explícita ou implicitamente, preconceituosas.” PAIXÃO, Marcelo. Manifesto anti-racista: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176462/000512670.pdf?sequence=3
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 O termo “ação afirmativa” existente hoje, se deu de diferentes maneiras ao longo do 

tempo, assim como sofreu influência dos locais em que era empregado. Em um primeiro 

momento, ainda nos Estados Unidos, significava uma aceitação de determinadas situações de 

não discriminação que levou a uma cadeia de medidas advindas por parte do Estado que 

objetivavam a promoção da inclusão daqueles considerados minoria. 301 

De acordo com Thomas Sowell, 

 
 

O termo “ação afirmativa” surgiu nos Estados Unidos num decreto do presidente John 

F. Kenned, determinando uma “ação afirmativa para assegurar que os candidatos sejam 
contratados e os empregados tratados no trabalho sem levar em conta raça, cor, credo ou 
origem nacional.” Em suma, não deveria haver absolutamente cotas ou preferencias, 
apenas uma preocupação especial para garantir que aqueles que tinham sido 

discriminados no passado não mais o fossem no futuro – e que passos concretos 

deveriam ser dados para que todos tomassem conhecimento disso.302
 

 

Ainda que não denominadas como ações afirmativas, foram constatadas políticas de 

preferências a grupos vulneráveis já no século XIX, com as preferências concedidas ao grupo 

Maori, nativo da Nova Zelândia, no tratado de Waitangi no ano de 1840.303
 

A grande pioneira na adoção das políticas de quotas destinadas a grupos em 

desvantagem - ação características de medidas afirmativas - foi a Índia. Considerada um dos 

países mais populosos até hoje e território de uma  sociedade complexa com graves 

desigualdades e exclusão derivada das castas304, foi pioneira dentro das ações afirmativas. No 

 

idéias em prol de uma utopia chamada Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, LPP/UERJ, 2006. P. 132. 

300 As medidas de ação afirmativa diferem-se claramente das de cunho universalista, mesmo que aparentemente 

estas possam possuir a mesma finalidade, seus objetivos são diferentes. Medidas de cunho universalista se propõem 
a realizar melhorias para a sociedade como um todo, por outro lado, ações afirmativas procuram tais melhorias 

para uma parcela da sociedade que possuí certas desvantagens. Estes, podem se beneficiar de medidas 

universalistas, mesmo que sejam o alvo específico das ações afirmativas. 

301 SOWELL, Thomas. Affirmative Action Around the World: an Empirical Study. New Haven: Yale University 

Press, 2004, p. 123. 
302 SOWELL, Thomas. A ação afirmativa ao redor do mundo: um estudo empírico. Trad. Joubert de Oliveira 

Brizida. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2004, p. 4. 
303 SOWELL, Thomas. A ação afirmativa ao redor do mundo: um estudo empírico. Trad. Joubert de Oliveira 
Brizida. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2004 p. 1. 
304 Dentro do sentido amplo do termo, casta pode ser considerado um grupo social com caráter hereditário ao qual 

pertence o indivíduo, com uma forte influência religiosa. Embora exista a premissa de que as castas se baseiam em 

uma divisão econômica, é possível perceber que a segregação se estende para todos os campos necessários para a 

constituição de um sujeito. A referência mais antiga ao sistema de castas está num hino do RigVeda sobre o 

sacrifício do deus Purusha, de cujo corpo teriam se originado as castas nas quais ainda se divide a sociedade 

indiana. De sua boca, nasceram os brahmins. De seus braços, vieram os kshatriyas. De suas pernas, surgiram os 

vaishyas. E de seus pés, os shudras. O Bhagavad Gita, fragmento mais famoso do épico Mahabharata, que 

provavelmente começou a ser escrito por volta do ano 500 a.C., também se refere explicitamente às castas e traz 

lições sobre como se comportar de acordo com sua categoria social. Hoje, fala-se em até 3 mil divisões de castas 

na Índia, mas é possível dividi-las em cinco grandes castas. Os Brahmin são considerados a casta mais alta, 

acreditando serem próximos aos deuses, e, de acordo com a religião hindu, foram criados a partir da cabeça de 
Brahma, o Deus da criação. Os Kshatriya são os guerreiros, militares e integrantes da administração, considerados 

como a segunda casta e criados a partir dos braços de Brahma. Os Vaishya são os comerciantes e agricultores, 

teriam sido criados a partir das pernas do Deus Brahma. Os Shudra encontram-se na última casta, nascidos dos pés 

de Brahma, são os artesões, camponeses e operários. 
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ano de 1949, sua Constituição passou a proibir qualquer tipo de discriminação e, ao longo dos 

anos, diversas medidas e sistemas para acesso a ensino e emprego foram sendo criados. Nas 

palavras de José Jorge de Carvalho, a Índia é o país com a mais longa história e experiência de 

ações afirmativas no mundo. Infelizmente hoje a cultura de castas, mesmo que proibida, ainda 

continua vigente no país, mas pequenas grandes mudanças podem ser verificadas como a 

ascensão dos considerados dalits a um desenvolvimento maior. 305
 

Nos Estados Unidos, o termo “ação afirmativa” passou a ser empregado anteriormente 

à década de 1960, com documento oficial que tratava da lei das relações de trabalho nacional 

de 1935, que trouxe a expressão affirmative action, e, a partir da década de 1960, houve a 

incorporação deste termo na luta dos direitos civis. 306
 

Ainda sob o viés histórico, no Brasil é possível verificar o início do pensamento sobre 

as ações afirmativas no ano de 1987, quando o constituinte demonstrou preocupação com a 

inclusão das minorias – mesmo que não de maneira expressa como o já existente na Índia – e 

certos dispositivos podem ser vistos já como forma de incorporação das medidas de inclusão307. 

Com a crescente mobilização do movimento negro e a coincidência ao tricentenário da 

morte de Zumbi dos Palmares, foram divulgados dados que demonstravam a discrepância entre 

o crescimento socioeconômico de negros e brancos no Brasil, o que fez com que medidas de 

ações afirmativas fossem apresentadas pelo Poder Executivo308. Foram criadas, então, certas 

medidas condizentes com a ideia das ações, como, por exemplo, a medida provisória 213/04 – 

que posteriormente se transformou na lei nº 11.096/05 – que garantia o acesso ao ensino superior 

público, o ProUni, que assegura determinada quantidade de vagas dentro de instituições 

privadas, destinadas a bolsistas com insuficiência de recursos e com histórico escolar público. 

 

 

 
 

Os Dalitis não se encontram dentro da pirâmide de castas indianas, não integrando sequer uma casta. Acredita-se 

que estes foram criados a partir da poeira que o Deus Brahma pisou, são considerados os intocáveis. A divisão 

ocorre em todos os setores da vida em sociedade. Mesmo que as castas tenham sido proibidas com a consagração 

do direito à igualdade na Constituição de 1947 do país, juntamente com a Lei de Castas e Tribos de 1989, encontra-

se uma forte segregação social até hoje, fundada nas tradições. Baseada no sistema e interferência religiosa sofrida 

por este, há a ideia de divisão divina no trabalho, o que faz com que as tarefas consideradas “inapropriadas” para 

determinadas castas sejam destinadas apenas aos que pertencem à mais baixa. Uma ideia de pureza e de poluição 

das pessoas em relação a castas a que pertencem é passada entre as gerações. Assim, as castas consideradas as mais 

próximas do Brahma, os brahmin, seriam as mais puras, e, por outro lado, os dalits são considerados pessoas 

impuras e por isso recebem a denominação de intocáveis. Com esse sistema, não se fala em mobilidade social, as 

castas são determinadas pelos deuses. O indivíduo nasce condicionado a determinado modo de vida e pautado em 
uma das premissas do hinduísmo, o karma - espécie de ação e consequência de todas as coisas. Para cada ação, 

existirá uma reação do universo em contraponto - a casta a que determinado indivíduo pertence na vida é resultado 

do que foi em vidas passadas. 
305 CARVALHO, José Jorge de. Inclusão Étnica e Racial no Brasil: a questão das cotas no ensino superior. 

São Paulo: Attar, 2005, p.185. 
306 SOWELL, Thomas. Affirmative Action Around the World: an Empirical Study. New Haven: Yale 

University Press, 2004, p. 123. 
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Falando-se de forma particular, a melhor forma de incluir e realmente se preocupar com 

o futuro de todos dentro de uma sociedade é o investimento na educação. Eis parte extraída do 

voto do relator Ricardo Lewandowski, STF, ADPF 186: 

 

Dentre as diversas modalidades de ações afirmativas, de caráter transitório, empregadas 

nos distintos países destacam-se: (i) a consideração do critério de raça, gênero ou outro 

aspecto que caracteriza certo grupo minoritário para promover a sua integração social; 
(ii) o afastamento de requisitos de antiguidade para a permanência ou promoção de 

membros de categorias socialmente dominantes em determinados ambientes 

profissionais; (iii) a definição de distritos eleitorais para o fortalecimento minorias; e 

(iv) o estabelecimento de cotas ou a reserva de vagas para integrantes de setores 

marginalizados.309
 

 

As medidas afirmativas consistem em estratégias cabíveis à realidade de cada sociedade 

e suas necessidades, com o intuito de incluir aqueles que, por determinadas situações, 

encontram-se à margem do todo e excluídos do grupo visto como hegemônico. O importante 

não é seguir de fato um padrão para a implementação das medidas, mas sim adequar a filosofia 

destas à realidade de cada lugar. 

As medidas afirmativas podem ser definidas, ainda, como um conjunto de políticas 

públicas e privadas – as quais podem ser consideradas compulsórias, facultativas ou voluntárias 

– que objetivam combater todos os tipos de discriminação, independentemente da origem, assim 

como corrigir e amenizar os seus efeitos provenientes de situações passadas as quais têm certos 

resquícios persistentes dentro dos grupos marginalizados. Com isso, pretendem efetivar a 

igualdade quanto o acesso aos bens fundamentais, uma vida digna propriamente dita e maior 

representatividade desses grupos no meio social. Visam promover a vida, não só vista sobre o 

viés econômico de desenvolvimento, mas sim humano, de todos aqueles que passam por 

situações de discriminação. 310
 

Quando se fala na discriminação, é necessário elevar o conceito a um entendimento mais 

amplo. Essa discriminação relaciona-se com a possibilidade de desenvolvimento pleno, o qual 

muitas vezes fica impedido por fatores sociais externos. As políticas públicas afirmativas 

resultam em uma integração entre os considerados desiguais e permitem que estes exerçam de 

maneira digna não só os seus direitos, mas pequenos atos que lhes são retirados por 

determinadas circunstâncias. 

Tais medidas de inclusão tratam de mecanismos que visam restaurar a harmonia, incluir 

aqueles que estão à margem e beneficiá-los também com aquilo que lhes deveria ocorrer de 

 

307 Podemos citar o cuidado especial com os idosos, a assistência jurídica gratuita para os que possuem insuficiência 

de recursos, a proteção da mulher, a reserva de cargos para deficientes, dentre outros.  
308 MUNANGA,  Kabengele. Os descendentes de africanos escravizados no Brasil na atualidade: realidades e 

problemas. Trabalho apresentado à International Conference on the Siddis of índia and the African Diasporas In 

Asia, 2006, Goa. 
309 Extraído do voto do relator Ricardo Lewandowski, STF, ADPF 186, p. 9 
310 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p.49. 
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Falando-se de forma particular, a melhor forma de incluir e realmente se preocupar com 

o futuro de todos dentro de uma sociedade é o investimento na educação. Eis parte extraída do 

voto do relator Ricardo Lewandowski, STF, ADPF 186: 

 
Dentre as diversas modalidades de ações afirmativas, de caráter transitório, empregadas 

nos distintos países destacam-se: (i) a consideração do critério de raça, gênero ou outro 

aspecto que caracteriza certo grupo minoritário para promover a sua integração social; 

(ii) o afastamento de requisitos de antiguidade para a permanência ou promoção de 

membros de categorias socialmente dominantes em determinados ambientes 

profissionais; (iii) a definição de distritos eleitorais para o fortalecimento minorias; e 

(iv) o estabelecimento de cotas ou a reserva de vagas para integrantes de setores 

marginalizados.309
 

 

As medidas afirmativas consistem em estratégias cabíveis à realidade de cada sociedade 

e suas necessidades, com o intuito de incluir aqueles que, por determinadas situações, 

encontram-se à margem do todo e excluídos do grupo visto como hegemônico. O importante 

não é seguir de fato um padrão para a implementação das medidas, mas sim adequar a filosofia 

destas à realidade de cada lugar. 

As medidas afirmativas podem ser definidas, ainda, como um conjunto de políticas 

públicas e privadas – as quais podem ser consideradas compulsórias, facultativas ou voluntárias 

– que objetivam combater todos os tipos de discriminação, independentemente da origem, assim 

como corrigir e amenizar os seus efeitos provenientes de situações passadas as quais têm certos 

resquícios persistentes dentro dos grupos marginalizados. Com isso, pretendem efetivar a 

igualdade quanto o acesso aos bens fundamentais, uma vida digna propriamente dita e maior 

representatividade desses grupos no meio social. Visam promover a vida, não só vista sobre o 

viés econômico de desenvolvimento, mas sim humano, de todos aqueles que passam por 

situações de discriminação. 310
 

Quando se fala na discriminação, é necessário elevar o conceito a um entendimento mais 

amplo. Essa discriminação relaciona-se com a possibilidade de desenvolvimento pleno, o qual 

muitas vezes fica impedido por fatores sociais externos. As políticas públicas afirmativas 

resultam em uma integração entre os considerados desiguais e permitem que estes exerçam de 

maneira digna não só os seus direitos, mas pequenos atos que lhes são retirados por 

determinadas circunstâncias. 

Tais medidas de inclusão tratam de mecanismos que visam restaurar a harmonia, incluir 

aqueles que estão à margem e beneficiá-los também com aquilo que lhes deveria ocorrer de 
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forma natural, mas que, por determinadas características que os diferem, não ocorre, como se 

pudesse ser considerada a ação afirmativa um remédio que visa acabar com certos males. Mas, 

assim como um remédio que, nos casos de enfermidade, muitas vezes sofre resistência em um 

primeiro momento, as ações afirmativas encontram resistência dentro de grupos em que a 

discriminação e a distância entre discriminador e discriminado são ainda mais intensas. 

Reações contrarias às preferências concedidas diante de políticas de ação afirmativa são 

desproporcionais ao benefício que de fato é concedido, mas são capazes de gerar uma espécie 

de sentimento de que os que não necessitam e nem utilizam tais ações de fato perdem alguma 

coisa, o que não ocorre na realidade. É muito difícil – mesmo que aos olhos de quem entende a 

importância de tais medidas não seja – para aqueles que não têm um entendimento amplo sobre 

os malefícios dessa desigualdade extrema com a qual se convive que entendam como tais 

medidas são essenciais. 

Segundo Thomas Sowell, 

 
 

Tratamentos preferenciais existem para minorias, outros para maiorias, outros para os 

menos afortunados e ainda outros para os mais afortunados, que se consideram com 
direito à preservação de suas vantagens sobre outros membros da sociedade. Hoje em 
dia, são os programas para os menos afortunados que recebem a denominação de ação 

afirmativa.311
 

 

A imposição da ação afirmativa cabe ao Estado, uma vez que este pode manter-se inerte 

e nada fazer em relação aos grupos que necessitam de proteção maior, da mesma forma que 

pode atuar ativamente na causa da inclusão. A partir do momento em que a igualdade e a 

dignidade passaram a ser uma questão central das ações públicas, o Estado – de uma maneira 

geral - já escolhia qual caminho seguiria. É claro que, dentro de um conceito capitalista, não há 

possibilidade de se excluir a desigualdade312. De um jeito ou de outro, esta existirá. Aquilo a 

que as políticas de ação afirmativa visam é a exclusão da desigualdade extrema e prejudicial, 

causada não só pelo modo de sistema econômico adotado, mas pelo agravamento gerado pelas 

questões sociais e muitas vezes pela própria crise valorativa em que a sociedade se encontra. 

Quando uma medida afirmativa é criada, há o reconhecimento de que existe a 

desigualdade de fato e que determinado grupo é diretamente afetado, mas, por meio dessa 

 

311SOWELL, Thomas. A ação afirmativa ao redor do mundo: um estudo empírico. Trad. Joubert de Oliveira 

Brizida. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2004, p. 2. 
312 Um interessante comentário sobre a desigualdade feito por Sarmento cabe neste momento a título de 

complementação: “quanto maior for a desigualdade (fática entre os envolvidos), mais intensa será a proteção ao 

direito fundamental em jogo, e menor a tutela da autonomia privada. Ao inverso, numa situação de tendencial 

igualdade entre as partes, a autonomia privada vai receber uma proteção mais intensa, abrindo espaço para 

restrições mais profundas ao direito fundamental com ela em conflito” SARMENTO, Daniel. Direitos 

fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 303. 
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medida, há o intuito de amenização ou até mesmo de um início de superação da desigualdade 

existente. Dworkin entende que tais medidas são transitórias e que são devidas apenas enquanto 

as desigualdades não forem atenuadas, conforme suas palavras “apenas na hipótese estratégica 

de que ajudá-los agora é uma maneira eficaz de atacar um problema nacional”.313
 

Nesse sentido, Sidney Pessoa Madruga da Silva entende que, 

 
Do mesmo modo, é bastante questionável propor que todas as espécies de ações 
afirmativas sejam implementadas em “caráter temporário”, à medida que, assim 

considerado sem exceções, deixará de contemplar certas parcelas significativas da 
sociedade, como os índios, os quilombolas e ciganos, cujas peculiaridades culturais e 
socioeconômicas demandam um constante acompanhamento e mudanças de estratégias 

dos órgãos governamentais. Portanto a temporariedade, ou não, de certas medidas, 

integra o conceito das ações afirmativas. 314
 

 

As medidas de ação afirmativa são temporárias até o momento em que atingem o seu 

objetivo, chegando a este, não devem permanecer. Thomas Sowell, em sua obra “Ação 

afirmativa ao redor do mundo”, questiona a temporariedade de tais medidas, uma vez que, 

numericamente na história em que estas foram empregadas, acabaram sendo cada vez mais 

ampliadas, e, diante do intuito de se eliminar qualquer desigualdade econômica e social, estar- 

se-ia diante de toda a história da humanidade e o programa cairia em contradição. Por fim, 

Sowell afirma que não seria possível realizar a eliminação da desigualdade de resultados. 315
 

As ações afirmativas não podem ser vistas como uma política utópica de eliminação da 

desigualdade de resultados, mas sim como algo baseado no auxílio de oportunidades a todos os 

que necessitam e desejam aproveitá-las para seus resultados próprios. Eis o grande ponto central 

da ação afirmativa, ela auxilia os que realmente desejam alcançar o desenvolvimento pleno. A 

grande justificativa para as ações afirmativas está envolta em uma ideia de justiça 

compensatória316 e retroativa, que se destina a todos aqueles que sofreram abusos e exclusões 

 
 

313 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. P. 443. 
314 SILVA, Sidney Pessoa Madruga da. Discriminação Positiva: Ações Afirmativas na Realidade Brasileira. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p.266, 
315 Sobre a temporariedade das ações afirmativas, Thomas Sowell em sua obra “A ação afirmativa ao redor do 

mundo: um estudo empírico” realiza uma crítica contundente. Afirma o autor que as ações afirmativas são dotadas 
de um teor provisório, mas que acabam permanecendo e sendo ampliadas, pela falta de organização no momento 

em que esta é criada, como se bastasse sua criação e não o estudo real das suas consequências e possibilidades. De 

acordo com as palavras do referido autor, “... Além do mais, ‘quando e onde houver desigualdade econômica e 

social’ abarca, virtualmente, todo o mundo e toda a história da humanidade. Um programa ‘temporário’ para 

eliminar uma condição secular é quase uma contradição em termos. A igualdade de oportunidade pode ser 

conseguida em um tempo plausível, mas isto é totalmente diferente de eliminar a desigualdade de resultados. (...) 

Qualquer política ‘temporária” cuja duração é definida pelo objetivo de se conseguir alguma coisa que jamais foi 

antes alcançada em lugar algum do mundo, seria melhor caracterizada como eterna”. P.6-7. 
316 Essa justiça compensatória está diretamente ligada à ideia de justiça social, na qual os cidadãos e os juristas 

entendem o que é de fato devido entre as relações particulares – a chamada justiça comutativa -, o que o todo ‘deve’ 

aos particulares – justiça distributiva – e o que os particulares devem à comunidade – justiça social-. Dentro 
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em determinado espaço-tempo, como se fosse uma forma de desculpas pelo que ocorreu e uma 

tentativa de mudança no presente. Tal argumento tem duas grandes vertentes: a primeira de 

fragilidade, uma vez que aqueles que sofreram determinados abusos no passado podem não ser 

beneficiados com as medidas presentes, e como segunda aqueles que realizarão a inclusão 

muitas vezes não são os mesmos que promoveram a exclusão. 317Mas, seguindo-se os preceitos 

da justiça compensatória, percebe-se que as gerações presentes ainda sofrem com os 

mecanismos de discriminação sofridos pelas anteriores, o que justifica o argumento da justiça 

compensatória. 318
 

Essa concepção de justiça, vista como compensatória e distributiva, sempre permeou os 

textos filosóficos319, mas, de forma mais moderna, John Rawls remete o conceito ao contexto 

das políticas públicas. O referido autor, em sua obra “Uma Teoria de Justiça”, substitui a ideia 

de igualdade pelo conceito de equidade – a justiça distributiva. Dessa forma, pela ideia de 

igualdade entende-se que todos sejam iguais, a equidade, por sua vez, demonstra a existência 

das desigualdades e que devem, sim, ser levadas em conta, para que só então se possa alcançar 

a igualdade plena. 320
 

A justiça distributiva é o grande argumento a favor das ações afirmativas, na medida em 

que estas objetivam a distribuição dos bens necessários para a promoção humana daqueles 

considerados “menos afortunados”, e não se fala apenas em critérios econômicos. A ideia 

central é de que exista distribuição de oportunidades eficaz de tal maneira que o equilíbrio seja 

encontrado, é a correção do desequilíbrio a busca real por esse tipo de ação. 

As ações afirmativas remediam um passado considerado discriminatório mediante a 

adoção de medidas que auxiliam na aceleração do processo de alcance real da igualdade por 

parte dos grupos vistos como vulneráveis. Quando um Estado opta por deixar para trás um 

passado manchado pela desigualdade nas oportunidades, a discriminação positiva entra em 

cena, uma vez que também é por meio desta que se neutralizam quaisquer discriminação fática 

e intolerâncias. 

 

 

de um contexto brasileiro de sociedade, há certos bens elencados na Constituição que são devidos a cada um como 

forma de concretização dessa justiça para a promoção humana, seria aqui a justiça social. As ações afirmativas são 

uma forma de concretização deste ideal, para Joaquim Barbosa Gomes, “os dois principais postulados filosóficos 

das ações afirmativas” são “a tese da justiça compensatória e a tese da justiça distributiva”. A ideia de justiça 

compensatória se associa diretamente com a distributiva. 
317 FISCUS, Ronald Jerry. The Constitutional Logic of affirmative action. Durham: Duke University Press, 1992, 

p.8. 
318 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001,p.65. 
319 Como por exemplo nas obras de Platão e Aristóteles. 
320 RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge: Harvard University Press, 1999, p.48. 
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Os grupos envolvidos pelas ações afirmativas recebem apenas o que naturalmente seria 

recebido – e lhes é de direito – caso não existisse a desigualdade extrema dentro de determinadas 

situações. O questionamento que se levanta neste momento é se as ações afirmativas de fato 

podem ser consideradas compensatórias321 dos diversos casos de injustiça e exclusão ocorridos 

em toda a história. É certo que o ponto chave das discussões sobre as ações afirmativas na 

verdade deve se remeter não só ao passado, mas sim ao que de fato ocorre hoje. Os valores 

pautados na justiça social distributiva devem ser levados em consideração. 

Nas lições de Joaquim B. Barbosa Gomes, 

 
 

Portanto, sob essa ótica [da justiça distributiva], a ação afirmativa define-se como um 

mecanismo de ‘redistribuição’ de bens, benefícios, vantagens e oportunidades que 

foram indevidamente monopolizados por um grupo em detrimento de outros, por meio 

de um artificio moralmente e juridicamente condenável – a discriminação [..]322
 

 

A equidade seria, então, a concretização de projetos sociais que se desenvolveriam em 

determinada fração de espaço e tempo, os quais teriam o intuito de devolver e promover a 

condição de igualdade a todos que se encontram em situações vistas como desprivilegiadas, 

equalizando-os. Assim, estar-se-á diante de uma distribuição de maneira racional dos recursos 

necessitados ao suprimento das necessidades – sejam elas quais forem. A ideia do autor está 

baseada no princípio de que essa igualdade é concedida de maneira que aspectos sociais, 

econômicos e culturais não possam afetar qualquer possibilidade de acesso aos bens 

considerados básicos.323 A justiça distributiva se inicia, aqui, com a real superação de quaisquer 

desigualdades juntamente com o surgimento da discriminação positiva. 324
 

 
 

321 Dworkin foi um renomado defensor das ações afirmativas, mesmo assim não defendia a ideia de compensação 

como justificativa destas. Nas suas palavras: “As universidades não aplicam os critérios de admissão sensíveis à 

raça para compensar indivíduos nem grupos: 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 passada.” DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 606. 
322 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001,p.68. 
323 Na política brasileira, uma forte associação à justiça equitativa foi a criação do programa Bolsa Família, que 
visa à diminuição da pobreza e da exclusão social e à própria promoção humana daqueles que o recebem. Um 
conceito de renda mínima foi criado, abaixo deste ninguém é capaz de viver de maneira digna. A partir da 

arrecadação do imposto de renda, determinado valor é concedido aos beneficiados. 
324 Nas palavras do próprio autor: “Bens primários são, portanto, aquilo que as pessoas livres e iguais (...) precisam 

como cidadãos. Esses bens fazem parte de uma concepção parcial de bem com que cidadãos, que afirmam uma 

pluralidade de doutrinas abrangentes conflitantes, podem concordar com o propósito de fazer as comparações 

interpessoais necessárias para que haja princípios políticos exequíveis.” “ a) cada pessoa deve ter um direito igual 
ao mais abrangente sistema de liberdades básicas que seja compatível com um sistema semelhante de liberdade 

para as outras.b) as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo 

tempo (b1)consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e (b2) vinculadas a posições e 

cargos acessíveis a todos. RAWLS, John. Justiça como Equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003.p.18 e O direito dos povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004.p.85. 
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Nesse sentido, John Rawls ensina: 

 
 

A arquitetura teórica de Rawls pressupõe uma situação na qual políticas de 
compensação social seriam implementadas, com o claro objetivo de criar condições 

sistêmicas para que os grupos desfavorecidos – no caso, os negros norte-americanos 

-tivessem acesso aos empregos públicos e às vagas nos cursos universitários. Trata- se, 
sob a perspectiva liberal, tornar eficientes, sob o ponto de vista econômico, os membros 

dos grupos socialmente excluídos, levando a uma situação sustentável de bem-estar 
socioeconômico e cultural e de extensão de direitos de forma também ampliada e 

crescente.325
 

 

Quando se fala na ideia de justiça compensatória, está-se diante de um contexto de grupo, 

de modo que todos os atos discriminatórios, ocorridos anteriormente, acabam refletindo nas 

gerações atuais326. Como, por exemplo, situações em que gerações passadas por motivos 

econômicos e sociais não tiveram a oportunidade de investir nos estudos, provavelmente as 

gerações futuras também não contarão com determinados incentivos de que uma pessoa de 

classe econômica superior dispõe, seja na questão econômica ou na priorização dos estudos ao 

invés do trabalho imediato, o que justifica os incentivos estatais para o ensino básico e superior, 

concedidos por meio das cotas.327
 

Até mesmo como forma de concretização dos ideais de justiça e da igualdade, as ações 

afirmativas têm o intuito de distribuição de determinados bens e oportunidades dentro da 

sociedade entre todos aqueles que não contam com estes de maneira natural. Quando se 

verificam determinadas falhas, ali estará o trabalho da ação como forma de distribuição de 

oportunidades. 

Com a incessante procura pela construção de uma sociedade justa e solidária, é 

necessária a adoção de medidas que busquem chegar a tais objetivos e apenas com condutas 

ativas que visem encontrar a verdadeira transformação social. A simples normatização de uma 

igualdade formal não basta sem a concretização dessa equalização dos desiguais, e o modelo 

estatal, hoje, ao adotar a democracia dos direitos, faz com que sejam exigíveis tais dinâmicas 

dentro da sociedade. Diante de uma busca da igualdade social, reconhece-se a identidade dos 

 

 

325 CARVALHO, Valdênia Geralda de. A idéia de justiça e a política de cotas raciais no Brasil: dilemas e 

perspectivas segundo o pensamento de John Rawls. Dontotal.com. Revista de Direito, 02/2001. Acesso em 

22/06/2018. Disponível em 
http://www.domtotal.com/direito/uploads/pdf/6ce6c5de6d2af40b289ed14818e7aeb6.pdf. 
326 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001.p.65. 
327 Neste sentido, Samuel Krislov entende que “não é razoável colocar dois corredores para competirem entre si 

levando um deles um grande fardo nas costas e em dado momento, retirar-se esse fardo e dizer, simplesmente 

‘você agora está em igualdade de condições’ (..) é preciso compensar de alguma forma, aquele que carregou este 

fardo”. KRISLOV, Samuel. The negro in federal employment: the quest for equal opportunity. Minnesota: 

University of Minnesota Press, 1967, p. 73. 

http://www.domtotal.com/direito/uploads/pdf/6ce6c5de6d2af40b289ed14818e7aeb6.pdf
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considerados minorias e grupos vulneráveis – todos os considerados excluídos socialmente – e 

por meio de tais medidas há a viabilização da defesa e proteção de seus interesses. É uma das 

expressões mais democráticas da própria igualdade jurídica promovida dentro da sociedade. 

As medidas de ação afirmativa são justas, corretas e necessárias, seguem o próprio 

objetivo da justiça propriamente dita. São adotadas como meio de distribuição equitativa de 

bens e oportunidades e como forma de favorecimento e auxílio a todos aqueles que são 

prejudicados pela grande desigualdade existente hoje. 

Apesar de a grande parte das medidas de ação afirmativa buscar justamente o combate 

a casos com origem na discriminação, é importante ressaltar que existem outras causas que são 

amenizadas por meio daquelas, deixando ainda mais clara a importância desse tipo de ação por 

parte do Estado, como, por exemplo, uma excessiva burocracia, um sistema tributário que pode 

levar a certas desvantagens aos menos afortunados.. Aqui não se encaixa, por exemplo, a justiça 

compensatória uma vez que não se trata de desigualdade ocorrida no passado com reflexo hoje, 

mas sim uma situação constante. As ações procuram o benefício geral, porque, quando uma 

parcela da sociedade se desenvolve, toda a coletividade acaba ganhando com isso. 

Com uma sociedade equilibrada, a paz social é de fato uma presença constante, o 

descontentamento de determinadas camadas sociais diminui – até mesmo acaba – e a ordem 

social plena é restaurada. Não há dúvida de que as vantagens sociais e até mesmo econômicas, 

geradas pelas ações afirmativas, são inúmeras. 328 Como forma de alimentar a “força” dos grupos 

sociais fragilizados – independentemente do aspecto -, a integração destes e remediar ações 

discriminatórias, as ações cumprem o seu papel, assegurando ainda a própria democracia que 

visa assegurar a diversidade, o pluralismo e o próprio autorreconhecimento do grupo em 

questão. Como forma de eliminar problemas culturais, sociais e econômicos, justificam-se as 

ações afirmativas. 

A desigualdade extrema, hoje, é um dos grandes problemas da humanidade, e desta 

decorrem inúmeros outros que negativamente fazem parte do todo. Em razão disso qualquer 

medida, mudança valorativa ou pequenas ações são necessárias como forma de auxílio aos 

marginalizados para a mudança desse cenário. É necessário que essa mudança ocorra de dentro 

pra fora em cada um, de forma que a dignidade humana seja vista de maneira plena, 

 

 
 

328 Sobre o tema, Joaquim Barbosa entende que “Trata-se, em suma, de um mecanismo sócio jurídico destinado a 

viabilizar primordialmente a harmonia e a paz social, que são seriamente perturbadas quando um grupo social 

expressivo se vê á margem do processo produtivos e dos benefícios do progresso, bem como a robustecer o próprio 

desenvolvimento econômico do país.” GOMES, Joaquim B. Barbosa. O debate constitucional sobre as ações 

afirmativas. Revista de Direitos Difusos, [S.1.],v.9, p.1122-1163, out 2001, p.1138. 
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independentemente da característica que torna o outro diferente, pois somos todos iguais e todos 

portadores de dignidade. Sem distinção. 

Todas as vezes em que se fala no desigual, seja de renda, opção sexual, política, religiosa, 

de escolha e principalmente cultural, certo desconforto é gerado porque muitas vezes o diferente 

é tratado como algo errado, “fora dos padrões”. Na realidade isso não tem qualquer 

fundamentação. A soma positiva dos diferentes evolui a sociedade, abre novos caminhos, novos 

olhares, a possibilidade de inclusão engrandece o meio social em todos os aspectos possíveis e 

impossíveis, as ações afirmativas dão oportunidade de um futuro melhor. Não se trata de uma 

tentativa de incluir todos dentro de um padrão homogêneo imposto, mas a busca incessante pela 

convivência harmoniosa de todos com o que lhes for peculiar, contribuindo social e 

culturalmente para o desenvolvimento de maneira plena e resguardando, acima de tudo, a 

dignidade. 

As diferenças não podem ser vistas como um fator negativo, mas sim como uma 

oportunidade de crescimento do todo e do individual, e, fazendo as palavras de Octavio Paz329 

as minhas, “O que põe o mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e 

repulsões; a vida é pluralidade, morte é uniformidade”. Que assim seja! 

 
3.5 A dignidade humana e o desajuste com a desigualdade – os efeitos nocivos à dignidade 

humana provocados pela desigualdade extrema 

 
Os aspectos relevantes para se estabelecer uma diferenciação entre os seres que geram 

situações de segregação social são os físicos e sociais. A própria história remete a casos em que 

as separações entre os povos se iniciaram entre os mais fortes, capazes de cuidar de seu grupo, 

e posteriormente entre aqueles com maior capacidade econômica, pertencentes a classes 

privilegiadas. O fenômeno da exclusão, independente da sua origem, possibilita a limitação. 

Nesse diapasão, surgiram os excluídos - grupos considerados muitas vezes minoritários e de 

vulnerabilidade -, os quais são rejeitados não apenas por características físicas, geográficas ou 

condições materiais, mas, sim, de natureza espiritual, quando os seus valores não são 

reconhecidos, resultando em uma exclusão cultural. 

Os valores estão presentes no mundo da cultura e inseridos na história, uma vez que são 

determinantes para algumas pessoas, mas para outras não, de acordo com as suas perspectivas 

 

 

329 Octavio Paz Lozano, poeta mexicano nascido em 1914, conhecido por seu trabalho na poesia moderna e de 

vanguarda, ganhou o Nobel de Literatura no ano de 1990. 
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pessoais. Justamente por isso, para alguns, o fenômeno da exclusão social é repugnante, para 

outros, está na normalidade. Valores são a concretização humana, como forma de projeção de 

seu espírito e consciência, e valor é tudo aquilo que tem importância. 

Ao se pensar em possível avanço valorativo entre os homens, conclui-se que cada ser 

tem valores e princípios próprios e os aplica na convivência com os demais, posto que são 

aqueles que conduzem os comportamentos. Diante do decorrer da história e da evolução do 

homem, pode-se falar em evolução valorativa ou estagnação, uma vez que as relações de 

desigualdades se tornaram mais abrangentes e passaram a se estabelecer em novas formas. 

Pensar sob a égide da história valorativa do homem e sua evolução, em transferência de valores 

em relação a outrem, em dado momento histórico para alguns, os valores aparentemente foram 

estagnados, frente à exclusão que se repete mesmo que seja de forma diferente em sua 

manifestação. 

Para Parmênides, estava correto seu entendimento ao dizer que há uma propriedade fixa 

em cada coisa, elas “são”. 330Sendo assim, quaisquer mudanças que ocorrem na natureza - 

percebida como um todo – seriam uma ilusão, pois algo não pode deixar de ser, nem vir a ser, 

não haveria mudança. Seriam, então, os valores em relação a outrem estagnados, e isso levaria 

à cadeia segregativa em que se encontra a sociedade desde o começo dos tempos. Mas, ao se 

analisar o desenvolvimento humano como uma construção diária e infindável ao longo da vida, 

não seria correto imaginar que os valores não o acompanham. O próprio surgimento da 

preocupação com a dignidade humana prova isso. De certo modo, pensar assim seria ignorar a 

convivência social e a necessidade de adaptação com a individualidade do outro. 

O pensamento de mutabilidade advindo de Heráclito de Éfeso se enquadra melhor, 

quando se entende que nada no universo é fixo, estável e, sim, em constante mudança.331 É dele 

a ideia de que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez já não 

será o mesmo homem. A crise valorativa em que se encontra a sociedade atual requer que se 

pense de maneira abrangente sobre as consequências das desigualdades que levam à exclusão 

social no dia a dia e um completo desrespeito a dignidade humana. 

 

 

 
 

330 BOCAYUVA, Izabela. Parmênides e Heráclito: diferença e sintonia. Kriterion, Belo Horizonte , v. 51, n. 

122, p. 399-412, Dez/2010. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100- 

512X2010000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 Nov. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0100- 

512X2010000200004. 
331 BOCAYUVA, Izabela. Parmênides e Heráclito: diferença e sintonia. Kriterion, Belo Horizonte , v. 51, n. 

122, p. 399-412, Dez/2010. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100- 

512X2010000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 Nov. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0100- 

512X2010000200004. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0100-
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0100-
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
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Quando se tornam comum nos meios que veiculam informações notícias retratando 

casos em que não há só o ato de exclusão, mas sim situações de violência direcionadas às 

minorias, vê-se que os valores em relação ao próximo foram esquecidos. Não só quando se fala 

das minorias, mas também dos grupos de vulneráveis, vê-se que existe essa semelhança de 

distanciamento dos grupos hegemônicos, o que as leva à não inserção dentro da sociedade, e 

muitas vezes acabam se retraindo para evitar conflitos maiores resultantes das diferenças. Por 

conta dessa opressão sofrida, mesmo que de maneira implícita, ou por uma impossibilidade de 

defesa, aqueles que não se encontram completamente enquadrados nos padrões sociais acabam 

excluídos do todo. 

De acordo com Gustavo Tepedino, 

 
 

A escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, associada 

ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização, e da redução 

das desigualdades sociais juntamente com a previsão do §2º do art. 5º, no sentido da 

não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que não expressos, desde que 

decorrentes dos princípios adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira 
cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo pelo 

ordenamento. 332
 

 

Um grande problema surge, uma vez que há a naturalização do fenômeno e a manutenção 

dos ciclos que promovem a exclusão vinculada à aceitação social e muitas vezes a resignação 

do excluído, juntamente com o surgimento de premissas como “não há nada que se fazer, as 

coisas são assim”. Tal pensamento revela a fragilidade dos vínculos sociais e de alteridade. Essa 

atmosfera de conformismo, atrelada à compreensão da condição de excluído, é reveladora nos 

casos em que existe um vínculo social fragilizado. Por outro lado, temos aqueles que não aceitam 

tais situações e fomentam uma manifestação social, por meio destas foi possível chegar a 

inclusão de diversos grupos da sociedade. 

De forma natural, a vida coloca-se diante daqueles considerados desiguais. Pobres, 

vulneráveis, mulheres, homossexuais, negros, deficientes, características estas, dentre tantas 

outras, que não são capazes de diminuir o valor da dignidade que cada um tem. Hoje, com uma 

sociedade que clama pelo reconhecimento e inclusão dessas particularidades, vê-se que esses 

grupos são os que mais sofrem com o ataque à dignidade. Infelizmente, aqueles que mais 

necessitam de cuidados especiais – quando observados unicamente pela sua particularidade – 

em relação à sua dignidade muitas vezes se veem diante de situações em que esta é 

desrespeitada. Quando um homem tem a sua dignidade diminuída, tem também sua alma 

 

 
 

332 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 1999.p.48. 
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despedaçada, o que na maioria das vezes traz resultados tão terríveis quanto a própria violência 

física. 

Diante da delimitação de dignidade dentro dos valores inerentes ao ser humano, não 

restam dúvidas quanto à necessidade desta para a própria concretização de plenitude do ser, é 

importante até mesmo para que este se compreenda como detentor de direitos. A diminuição, 

ainda que aparente, vez que não é possível diminuir a dignidade do outro, do senso de dignidade 

própria afeta também a maneira como o ser encara a si mesmo e dentro do ambiente social. 

Como vincular o processo da exclusão com a dignidade daqueles que de fato são 

isolados do todo? Não há vínculo, mas sim, uma total discrepância. Conforme o entendimento 

de Miguel Reale sobre a dignidade humana, vê-se que a importância desta consiste justamente 

em conectar a sociedade com a própria personalidade do sujeito: 

 
No atropelo do progresso que o impelia audaciosamente para o futuro, o homem 

enriqueceu-se e envaideceu-se, e ainda se envaideceu-se de objetividade, daquilo que 
construiu e constrói. [...] Sob várias formas, o que, na realidade, se verifica, é a perda 

do sentido autentico da pessoa como “singularidade intocável, para prevalecer a pessoa 

como simples “Momento de um ser transpessoal” ou peça de um gigantesco mecanismo, 

que, sob várias denominações, por ocultar sempre o mesmo “monstro frio”: 

“coletividade”, “espécie”, “nação”, “classe”, “raça”, “ideia”, “espírito universal”, ou 

“consciência coletiva”333
 

 

Quando o fenômeno da desigualdade e consequentemente da exclusão social ocorre 

dentro da sociedade, tem-se um abalo direto na dignidade humana daqueles que a sofrem essa 

exclusão, interferindo, ainda, na formação do ser e na sua liberdade – a qual consiste, em geral, 

em um valor para o homem como indivíduo. 334Além do grande abalo na dignidade que a 

exclusão social condiciona aos que a sofrem, há, ainda, o abalo na própria personalidade destes, 

confirmando o caráter psicologicamente abusivo que o fenômeno tem. A personalidade pode 

ser resumida como o conjunto de características próprias e intrínsecas do indivíduo, os quais, 

assim como a dignidade, são inerentes à pessoa humana: vida, liberdade e a honra podem ser 

classificadas como tal e são afetadas com o fenômeno aqui demonstrado. 

Segundo Orlando Gomes, 

 
 

Sob a denominação de direitos de personalidade, compreendem-se os direitos 

personalíssimos e os direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, que a 

doutrina moderna preconiza e disciplina no corpo do Código Civil como direitos 
absolutos, desprovidos, porém, da faculdade de disposição. Destinam-se a resguardar 

 

 
 

333 REALE, Miguel. Pluralismo e liberdade. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 69. 
334 VIEIRA, Oscar Vilhena. A desigualdade e a subversão do estado de direito. Sur - Revista Internacional de 
Direitos Humanos, Revista Eletrônica, v. 6, 2017. 
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a eminente dignidade da pessoa humana, preservando-a dos atentados que pode sofrer 

por parte de outros indivíduos. 335
 

 

Ainda de acordo com o entendimento do autor, os direitos da personalidade são os 

responsáveis por resguardar a dignidade, preservando-a dos atentados que pode sofrer por parte 

de outros indivíduos, o que remete aqui à reflexão de duplo afrontamento nos casos de 

desigualdade e exclusão.336 O direito da personalidade relacionado a sociabilidade e o 

desenvolvimento mental e psíquico do indivíduo ficam limitados – no tocante a sua expansão 

– quando uma pessoa é excluída das interações sociais. 

A identificação dos indivíduos que têm a sua dignidade e, consequentemente, a sua 

personalidade feridas pela desigualdade extrema – lembrando sempre que se fala desta em 

relação a todas as formas que se podem abranger – se torna inerente para uma proteção maior e 

inibição de formação de novos grupos que se enquadram na categoria de vulnerabilidade e 

minorias. Independentemente de uma categoria em que as pessoas são classificadas, todos são 

detentores de dignidade. A questão maior não seria o surgimento de novas categorias de 

vulneráveis e minorias, mas sim o que estes representam diante da sociedade: a parte mais fraca 

de uma relação, o que muitas vezes não acontece, mas todo o fenômeno da exclusão acaba por 

ali coloca-los. 

Segundo Luís Roberto Barroso, 

 
Todas as pessoas têm o mesmo valor intrínseco e, portanto, merecem igual respeito e 
consideração, independente de raça, cor, sexo, religião, origem nacional ou social ou 
qualquer outra condição. Aqui se inclui o tratamento não-discriminatório na lei e 

perante a lei (igualdade formal), bem como o respeito à diversidade e à identidade de 
grupos sociais minoritários, como condição para a dignidade individual (igualdade 

como reconhecimento).337
 

 

A dignidade deve ser vista, ainda, como um valor comunitário da pessoa. Refere-se, 

aqui, ao indivíduo dentro do grupo social, do todo, aos valores compartilhados e à própria 

inclusão daquele. Sob essa vertente, a dignidade destina-se à promoção e desenvolvimento 

pessoal em relação à sociedade e à interação que acontece nesta. Em detrimento disso, 

necessária se faz a proteção em relação a exclusões, proteção de direitos e dos valores de cada 

um.338 Quando não se vincula a dignidade às relações, corre-se o risco de se criar falsos 

julgamentos baseados em preconceitos – sejam estes derivados de quaisquer subjetividades –, 

 

335 GOMES, Orlando. Introdução ao Código Civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 131 
336 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
337 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. 

Mimeografado, dezembro de 2010, p. 23. 
338 ANDRIGHETTO, Aline; OLSSON, Gustavo André. Igualdade e proteção aos direitos das minorias no Brasil. 

Espaço Jurídico - Unoesc, Chapecó, v. 15, n. 2, p.443-460, jul. 2014. 
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deixando-se de lado a alteridade, o cuidado com o próximo, além de trazer a injustiça para a 

realidade fática. 

Neste diapasão, é possível concluir o quão grave é a exclusão e as consequências da 

desigualdade extrema para a dignidade humana. Não há como se falar em desigualdade extrema 

e uma convivência harmoniosa com a dignidade, são institutos completamente incompatíveis. 

Seus efeitos caminham entre as dores da alma e em situações ainda mais graves, a própria 

manutenção do sistema de violência. Quando um governo ou um particular entende que um 

outro alguém, mesmo com características que lhe diferem, possui dignidade e o direito de 

encontrar-se incluído em todos os setores sociais, encontra-se de fato a harmonia na sociedade. 

Qualquer medida afirmativa tem o objetivo de inclusão de minorias e grupos vulneráveis 

dentro de um todo, uma inclusão de oportunidades, e não um viés utópico de acabar 

completamente com as desigualdades. Tais medidas não fazem nada mais do que ofertar iguais 

oportunidades para todos aqueles que não as teria em seu curso natural da vida. Dentro de um 

contexto capitalista se torna impossível qualquer tipo de tentativa que objetive acabar 

completamente com as desigualdades, mas, dentro desse mesmo sistema econômico a 

equalização de oportunidades é plenamente possível. Os efeitos nocivos a dignidade humana 

causados pela desigualdade extrema são possíveis de amenização por meio de tais medidas. 

É obvio que as mudanças valorativas da sociedade quando se depara com situações de 

desigualdade deveriam ocorrer de maneira natural, o que não ocorre. São necessários anos de 

luta iniciados pelos excluídos como uma forma de imposição diante de um sistema 

completamente desigual com o que é considerado como diferente. Tais lutas são de extrema 

importância, uma vez que são estas quem iniciam um novo ciclo de valores sociais. O 

entendimento de que todos partimos de um mesmo ponto e conseguiremos chegar ao mesmo 

lugar com o mesmo esforço é ilusório, é de extrema importância garantir que aqueles que 

possuem determinadas características impares tenham também oportunidades. 

É necessário incluir, não há como se discutir o desenvolvimento pleno da personalidade 

quando uma pessoa é excluída do todo social, ou até mesmo de um determinado segmento. 

Casais homossexuais que são vistos com maus olhos, uma pessoa que não consegue cursar o 

ensino superior, um acesso a justiça que é dificultado, uma mulher que sofre assédio, cada 

exemplo dentro da sua realidade, demonstra como a inclusão e a guarda da dignidade em todos 

os pontos é necessária. As consequências, em caso negativo, atingem a sociedade como um 

todo, assim como as positivas. Todos são atingidos por tais efeitos, sejam estes positivos ou 

não. 
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A dignidade humana enquanto “pedra basilar” do direito, deve ser resguardada. É o valor 

máximo existente hoje que deve estar presente em todas as situações, capaz de garantir a cada 

um o cuidado necessário diante do todo social. Paralelamente a dignidade é que se encontra a 

igualdade, e justamente por isso é que nos casos em que se há a desigualdade extrema, não há 

possibilidade de se falar no referido princípio. O resgate da empatia e a real manifestação de 

vontade em prol da inclusão são medidas básicas para que qualquer sociedade seja plenamente 

desenvolvida, qualquer desenvolvimento que ocorra sem tais preceitos é superficial. É 

necessário incluir em prol da dignidade humana e do real desenvolvimento da personalidade de 

cada um. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante da discussão levantada no presente trabalho, é possível inferir que, embora não 

seja plenamente possível delimitar um marco para o surgimento da desigualdade – uma vez que 

esta é presente desde os homens primitivos e não se sabe que situação de fato a fez surgir -, é 

possível observar que a preocupação com aqueles que são vistos como excluídos socialmente 

vem tomando cada vez mais o seu lugar nas discussões para melhorias sociais, em contrapartida 

vê-se uma parcela da população que ainda insiste em uma hierarquia e uma exclusão diante de 

determinadas situações que diferem do padrão homogêneo. 

O problema não é apenas a desigualdade em si, vista pela sociedade multicultural e 

multiétnica em que se vive hoje, pois se é diferente em praticamente todas as situações, mas 

sim os efeitos extremos que essa desigualdade vem gerando e os resultados devastadores para 

a dignidade humana daqueles que sofrem com esse extremismo. Seja um extremismo que se 

manifesta em situações de violência, um extremismo que exclui ou um extremismo que 

minimiza o outro. 

O que diferencia na grande maioria das vezes as pessoas, e consequentemente leva à 

exclusão social, sem sombra de dúvida são os fatores físicos e sociais. Os casos históricos, que 

não precisam ser retirados de um período muito extenso de tempo, mostram a limitação de se 

exercer direitos básicos a que determinados grupos foram submetidos, sem qualquer tipo de 

respeito com a humanidade e a dignidade de cada um. 

As minorias podem ser compreendidas como todos aqueles que, mesmo não sendo um 

grupo numericamente muito inferior aos demais, acabam tendo um reconhecimento limitado de 

seus direitos por parte do todo e, em algumas situações, por estes mesmos. Os vulneráveis, por 

sua vez, enquanto agrupamento de pessoas que sofrem constantes violações na sua dignidade, 

não se confundem com as minorias, embora é possível que coexistam as duas situações dentro 

do mesmo grupo. Se observada uma parcela carente da sociedade, muitos não sabem sequer da 

existência de determinados direitos. 

Contemporaneamente, é possível visualizar que as primeiras classificações dentro 

desses dois institutos vêm aumentando a cada dia, em uma velocidade impressionante. Qualquer 

característica que difere o ser do grupo hegemônico vem sendo motivo para os efeitos da 

desigualdade extrema, a exclusão social, o desrespeito à dignidade. Conflitos ideológicos vêm 

se tornando comuns e o mais importante é muitas vezes esquecido: a alteridade que deve se ter 

com o outro, o cuidado e o auxílio com todos aqueles que são necessitados. A intolerância, aos 

poucos, foi ganhando o seu lugar. 
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Essa ruptura de valores, por si só, coloca em evidência o desrespeito diário ao princípio 

constitucional da igualdade e da dignidade humana e o tratamento degradante que uma parcela 

da população recebe em situações vistas como básicas. Quando se vê uma pessoa excluída do 

todo social, invisível, por critérios de capacidade econômica ou pelo simples detalhe da cor de 

sua pele, por exemplo, é de se questionar quais são valores culturais alimentados no cotidiano 

de uma sociedade toda. 

Mesmo que essa diversidade cultural seja reconhecida como um elemento indispensável 

para o desenvolvimento da personalidade humana, vê-se uma construção, ao longo dos tempos, 

de uma rejeição em relação a essa mesma diversidade. Tudo aquilo que choca é deixado de lado. 

Movimentos culturais foram estabelecidos ao longo dos anos como formas de protesto, fossem 

por meio de pinturas, poesias, músicas, por todos os cantos a voz dos excluídos passou a entoar, 

como forma de exigência relacionada a mudanças. Incluir tornou-se extremamente necessário e 

urgente. 

Com esse clamor pela inclusão real e os diversos episódios ocorridos na história em que 

milhares de pessoas perderam suas vidas por pertencerem justamente a esse grupo excluído – e 

outros milhares de episódios individuais recheados com violência e intolerância que ocorrem 

todos os dias e são divulgados como apenas mais um –, passou-se a levantar o questionamento 

sobre o extremismo a que a desigualdade pode levar uma pessoa. 

E foi nesse momento que as políticas de inclusão social passaram a tomar o seu papel 

para mudanças e promoção do desenvolvimento pessoal de cada um. É claro que as mudanças 

devem ocorrer primeiramente dentro da esfera valorativa, mas as mudanças concretas devem 

acontecer mesmo que os valores acabem mudando posteriormente. 

Dentro do sistema normativo brasileiro, a primeira grande mudança aconteceu com a 

Constituição Federal de 1988, quando esta igualou os direitos entre homens e mulheres. É certo 

que, diariamente, se vê uma luta imensa por parte das mulheres para de fato existir essa 

igualdade em todos os âmbitos, para que o número alarmante de mortes – crimes realizados 

pelos companheiros na grande maioria das vezes – diminua e que as mulheres sejam vistas como 

iguais – aparentemente a frase aparenta não ter qualquer tipo de raciocínio, mas, vendo- se as 

inúmeras situações em que estas são colocadas como inferiores, há uma explicação para tal. 

Mas, anteriormente a essa mudança constitucional ocorrida aqui, nos Estados Unidos 

um grande movimento – que já era encontrado em outros países – trouxe uma perspectiva 

diferente da efetivação do princípio da igualdade e uma forma de amenizar situações de 

desigualdade. É certo que estas muitas vezes não atingiram os que sofreram diretamente com 
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preconceitos, mas os que sofrem até hoje com os resultados das ações que se iniciaram 

anteriormente. 

As ações afirmativas não têm como objetivo acabar de vez com a desigualdade, até 

mesmo porque tal premissa é quase que impossível. Somos desiguais. Mas, por meio de 

estímulos e uma ajuda maior aos que realmente necessitam, surgiram como forma de equalizar 

as oportunidades concedidas a todos aqueles que passam por determinada situação que interfere 

na sua promoção humana e manutenção da própria dignidade. 

É claro que, como toda nova mudança, ainda existe certa resistência – e ignorância - 

quanto a esse tipo de ação e aos benefícios não só pessoais, mas sociais que estas geram. A 

valorização da diversidade é um dos grandes pontos que a desigualdade extrema deixa de lado. 

O próprio entendimento da justiça remete a essa igualdade que tanto vem sendo buscada. 

Não há que se falar na desnecessidade dessas ações, partindo-se da premissa de que nem 

todos têm as mesmas condições de vida, que cada um tem a sua particularidade, que pode ou 

não atrapalhar diversos assuntos sociais, não há como se pensar que o simples esforço fará a 

sua parte. Muitas vezes este não será suficiente para que se alcance até mesmo o mínimo. Até 

mesmo os índices crescentes de violência podem ser atrelados a essa desigualdade, uma vez 

que, quando não há outra alternativa para “colocar comida na mesa”, muitos acabam recorrendo 

à única opção que resta. É uma reação em cadeia que deve ser combatida a partir das raízes, 

para só depois cuidar das flores, caso ainda seja necessário. 

É necessário igualar, libertar a própria sociedade das correntes do preconceito, da 

exclusão, amenizar os efeitos nefastos da desigualdade e valorizar as diferenças. Diferenças 

culturais, ideológicas, políticas, sexuais, qualquer tipo de diferença deve ser valorizada. Cuidar 

das dores da alma causada naqueles que foram excluídos, e, o mais importante de tudo, dar 

oportunidade para que todos tenham as mesmas condições de crescimento pessoal ao longo da 

vida. Apenas após essa grande revolução valorativa é que se poderá falar na real efetivação do 

princípio da igualdade e da justiça. A desigualdade jamais pode ser limitada a critérios 

econômicos, está-se falando principalmente de uma desigualdade moral. 

Portanto, essa valorização do desigual e a real diminuição dos efeitos da desigualdade, 

como formas de inclusão e efetivação do princípio constitucionalmente reconhecido, iniciadas 

por uma mudança valorativa e posteriormente com o auxílio de mecanismos fornecidos pelo 

próprio Estado, independentemente da camada excluída que atinge – uma vez que todas devem 

ser beneficiadas –, são formas de se iniciar uma real mudança nos paradigmas sociais, que a um 

primeiro momento não será fácil, mas é o verdadeiro caminho para uma sociedade multicultural, 

heterogênea e com oportunidades distribuídas igualmente para todos. 
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