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Apresentação 

Em consideração ao atual panorama de desagregação da humanidade, 
o presente trabalho tem por objetivo tecer algumas considerações sobre o 
reconhecimento da universalidade dos direitos humanos, à luz do critério da 
tolerância ao exercício das clássicas liberdades individuais, em contraposição 
às ações afirmativas, como relevante ferramenta para a eliminação de 
quadros de desigualdade substancial entre indivíduos ou grupos de pessoas. 

A discriminação social: um rápido apanhado sobre suas causas e 
consequências 

Tomada como um conjunto de opiniões equivocadas sobre grupos de 
pessoas, a força do preconceito, em seu aspecto coletivo, reside no fato de 
que a crença na verdade de precários julgamentos de valor correspondem 
aos desejos, paixões e interesses dos que neles creem. 

Na vida comunitária, o preconceito coletivo, quase sempre, implica a 
superposição de uma desigualdade social a uma diversidade natural 
existente entre os homens. É o que, por exemplo,  

ocorreu precisamente na questão feminina. É evidente que entre 
homem e mulher existem diferenças naturais. Mas a situação 
feminina que os movimentos feministas refutam é uma a qual à 
diversidade natural se acrescentaram diferenças de caráter social e 
histórico, que não são justificadas naturalmente, e que, sendo um 
produto artificial da sociedade dirigida por homens, podem (ou 
devem) ser eliminadas.1 

                                                 
1 Norberto Bobbio, A natureza do preconceito, in Elogio da serenidade e outros escritos 
morais, Ed. UNESP, p. 113. 
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O reflexo nocivo do preconceito coletivo é a discriminação social 
que, como um processo, em um primeiro momento funda-se justamente na 
constatação da diversidade natural entre grupos de pessoas. Desta 
constatação deflui, sempre de forma acrílica, um ulterior juízo de valor, no 
sentido da consideração da superioridade de um dos grupos em relação ao 
outro, em direta correlação com os aspectos relacionados às suas diferenças; 
para, em uma terceira etapa, culminar na conclusão de que o grupo inferior 
deve ser explorado, subjugado e até mesmo eliminado pelo o que a ele se 
sobrepõe.2 

O processo de práticas discriminatórias está permeado por doutrinas 
pretensamente baseadas em dados científicos, e que seriam, por 
conseguinte, suscetíveis de demonstração. O racismo parte do infundado 
postulado de que a humanidade está dividida em raças diversas, avançando 
no sentido de que algumas são superiores a outras, exatamente por força das 
características que as diferenciam. Por isso, em última instância, seria 
justificável a dominação e a eliminação de raças supostamente inferiores 
por aquelas que estariam em um nível de superioridade. 

Nesse contexto, encontram-se as consequências resultantes do 
processo de discriminação de grupos de indivíduos, no seio de organizações 
políticas e sociais, com o realce à perseguição política, quando o uso da 
força se fez presente para eliminá-los. 

No curso da história, quadros de segregação social, gerados ou 
acirrados pelo preconceito deram ensejo a grandes conflitos entre povos e 
nações. Foram os terríveis projetos de dominação e destruição de povos 
considerados inferiores que ensejaram a deflagração da Segunda Guerra 
Mundial, “lembrando os episódios de conquista das Américas a partir dos 
descobrimentos”.3 

Do preconceito nacional à exclusão social: o papel da tolerância 

Atualmente, não é difícil perceber que a expansão, cada vez mais 
veloz, do fenômeno da globalização econômica acaba produzindo, em 

                                                 
2 Cf. Norberto Bobbio, A natureza do preconceito, in Elogio da serenidade..., ob. cit., pp. 
107-110.  
3 Fábio Konder Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos, Saraiva, 4ª ed., p. 
210. 
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idêntica escala, um crescente processo de exclusão social, consubstanciado 
em grandes fluxos imigratórios provocados pela miséria e escassez de 
emprego nos países periféricos e em desenvolvimento. 

Tecnologias que efetivamente se livram do tempo e do espaço 
precisam de pouco tempo para despir e empobrecer o espaço. Elas 
tornam o capital verdadeiramente global; fazem com que todos 
aqueles que não podem acompanhar nem deter os novos hábitos 
nômades do capital, observem impotentes a degradação e o 
desaparecimento do seu meio de subsistência e se indaguem de onde 
surgiu a praga. As viagens globais dos recursos financeiros são talvez 
tão imateriais quanto a rede eletrônica que percorrem, mas os 
vestígios locais de sua jornada são dolorosamente palpáveis e reais: o 
‘despovoamento qualitativo’, a destruição das economias locais 
outrora capazes de sustentar seus habitantes, a exclusão de milhões 
de impossíveis de serem absorvidos pela nova economia global.4 

Do processo de imigrações em massa resultam conflitos étnicos em 
centros urbanos de países desenvolvidos do chamado Primeiro Mundo, até 
então identificados como núcleos de integração social e de estabilidade. 

Concomitantemente, a destruição das torres gêmeas em Nova York, 
em 11 de setembro de 2001, e os ataques terroristas que se sucederam no 
continente europeu, aumentam as tensões derivadas da contraposição entre 
o Ocidente e o Oriente, colocando em destaque, no panorama internacional, 
o debate sobre a tolerância, seus limites e pressupostos específicos. 

Emerge a ideia do preconceito nacional, em que a percepção de um 
povo como diverso por outro decorre da necessidade de identificação deste 
último. O preconceito acaba por contribuir para a identificação de um povo 
através de um juízo de valor negativo que os seus indivíduos fazem de 
povos de outras nações. 

Do juízo de valor em torno da constatação da diversidade de um povo 
por outro, no sentido de afirmação de sua própria identidade, derivou o 
chamado eurocentrismo, a partir da contraposição entre gregos e persas. 

Por outro lado, o critério da tolerância emanou no campo das 
controvérsias religiosas. Na esteira da liberdade de religião, o nascimento da 

                                                 
4 Zygmunt Bauman, Globalização — as consequências humanas, Jorge Zahar Ed., 1999, pp. 
82-83. 



135 
 

Europa moderna caracterizou-se pelo espírito laico, com Estados não 
confessionais, para o subsequente advento do direito à liberdade de 
consciência. 

Mas as guerras religiosas entre católicos e protestantes, que deram 
origem ao princípio da tolerância defendido por Locke no século XVII, 
eclodiram, na verdade, entre iguais, isto é, entre aqueles que partilhavam da 
mesma fé em Cristo. Daí porque, após a Reforma, podia não ser tão simples 
para os católicos a oposição a outros cristãos, ainda que os julgassem 
maculados pela heresia.5 

No modelo de tolerância das sociedades liberais, o indivíduo 
representa a unidade de constituição da vida associativa, afirmando-se  

o particular e o individual, e nunca o que pretende a universalidade. 
Assim, o indivíduo liberal terá direito a professar a fé que quiser e a 
escolher o grupo de opinião que desejar, desde que continue a 
participar da vida política como um produto único de escolha 
individuais.6 

Nas palavras de John Locke,  

o único assunto da igreja é a salvação das almas e não interessa à 
comunidade ou a qualquer dos seus membros que esta ou outra 
cerimônia nas assembleias religiosas traga vantagem ou prejudique a 
vida, a liberdade, ou a propriedade de qualquer pessoa.7 

Desse modo concebido, o critério de tolerância nunca pôde guiar as 
relações com outro projetado na figura do Oriente. E a ideia de civilização 
do século XVIII acentuou a contraposição entre o bárbaro e o civilizado, 
funcionando como um operador radical das diferenças entre os povos. 

Realmente, a ideia de civilização fornece para as nações europeias 
uma importante ferramenta para a construção de suas identidades e aos 
traçados de suas fronteiras. Com a recriação da  

figura do bárbaro, a civilização foi paulatinamente ocupando o lugar 
que pertenceu à religião. Ora, assim como os bárbaros não evoluíam 

                                                 
5 Cf. Newton Bignotto, Tolerância e Diferença, in Civilização e Barbárie, Adauto Novaes 
(org.), Companhia das Letras, 2004, p. 71. 
6 Newton Bignotto, Tolerância e Diferença, in Civilização e..., ob. cit., p. 66. 
7 Cartas sobre tolerância, trad. Jeane B. Duarte Rangel, Fernando Dias Andrade, Ícone, 
2004, p. 93. 
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na óptica dos gregos, o mesmo acontecerá com as nações e povos que 
não se mostraram capazes de seguir o fluxo das Luzes.8 

Em nossos tempos, os mencionados ataques terroristas conjugados à 
onda massiva de imigração em direção aos países desenvolvidos, suscitam a 
questão da tolerância, posta como condição ao exercício dos direitos 
individuais do liberalismo clássico. 

O que está em jogo não são meros atos criminosos de ataques a civis, 
mas o desafio à identidade cultural de nações edificadas sob o manto de um 
ideal de civilização que, não obstante se volte à aceitação passiva da 
diferença e da multiplicidade humana, não foi arquitetado para incorporá-
las no seio de suas organizações políticas. 

Por essa razão, no momento em que aquela identidade é colocada em 
uma situação de risco, de ruptura, altera-se o referencial de tolerância e, via 
de consequência, do que é possível aceitar. No cotidiano das nações 
ocidentais, o rosto do bárbaro e, portanto, do intolerável, passa a ser 
projetado de maneira abstrata e indefinida, ocorrendo uma perigosa 
aproximação com o diferente.9 E, agravados pelo quadro de exclusão social 
decorrente do fenômeno da globalização econômica, a irrupção de graves 
conflitos étnicos torna-se inevitável, revelando a inaptidão do critério de 
tolerância, como forma de garantir a todos até mesmo o exercício das 
clássicas liberdades individuais, ao ensejo do que a civilização do mundo 
ocidental firmou-se por mais de três séculos. 

É, portanto, emergencial a consolidação de novos paradigmas 
capazes de interromper a aceleração do processo de desagregação dos 
povos, sinalizando alguma perspectiva de integração da humanidade em 
torno de valores universais. 

A universalidade dos direitos humanos: a superação do relativismo 
cultural 

Com o respeito integral aos direitos humanos e ao combate a 
inaceitáveis manifestações de marginalização social, é necessária uma 
educação pautada por valores universais.  

                                                 
8 Newton Bignotto, Tolerância e Diferença, in Civilização e..., ob. cit., p. 72. 
9 Cf. Newton Bignotto, Tolerância e Diferença, in Civilização e..., ob. cit., pp. 74-77. 
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A educação para a cidadania democrática consiste na formação de 
uma consciência ética que inclui tantos sentimentos como razão; 
passa pela conquista de corações e mentes, no sentido de mudar 
mentalidades, combater preconceitos, discriminações, e enraizar 
hábitos e atitudes de reconhecimento da dignidade de todos, sejam 
diferentes ou divergentes; passa pelo aprendizado da cooperação 
ativa e da subordinação do interesse pessoal ou de grupo ao interesse 
geral, ao bem comum. Se falarmos em ética, trata-se de confirmar 
valores; nesse sentido, a educação para a democracia inclui o 
desenvolvimento de virtudes políticas decorrentes dos valores 
republicanos e democráticos.10 

Foram essas diretrizes que inspiraram, depois do massacre da 
Segunda Guerra Mundial, a fundação das Nações Unidas e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948, cristalizando o processo de 
internacionalização dos direitos humanos, sob os traços de universalidade e 
indivisibilidade a caracterizá-los, em intrínseca correlação. 

Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos 
humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito 
único para a dignidade e a titularidade de direitos. Indivisibilidade 
porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a 
observância dos direitos sociais, econômicos e culturais, e vice-versa. 
Quando um deles é violado, os demais também o são. Os direitos 
humanos compõem assim uma unidade indivisível, interdependente e 
inter- relacionada, capaz de conjugar o catálogo dos direitos civis e 
políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais.11 

O caráter universal dos direitos humanos encontra, entretanto, uma 
significativa resistência no movimento denominado relativismo cultural, no 
sentido da pluralidade cultural existente entre povos e nações impedir a 
formação de uma moral de abrangência universal. Em cada sociedade 
residiria uma noção sobre direitos fundamentais, em consonância com suas 
especificidades culturais e históricas; e estritamente relacionadas ao seu 
sistema político. 

                                                 
10 Maria Victoria Benevides, Democracia de iguais, mas diferentes. In Mulher e política — 
Gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores, Ângela Borba et al (orgs.), Fundação 
Perseu Abramo, 1998. 
11 Flavia Piovesan, Desafios e perspectivas dos direitos humanos: a inter-relação dos valores 
liberdade e igualdade, in Os novos conceitos do novo direito internacional — cidadania, 
democracia e direitos humanos, Danielle Annoni (org.), América Jurídica, 2002, p. 187. 
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Na análise dos relativistas, a pretensão de universalidade desses 
instrumentos simboliza a arrogância do imperialismo cultural do 
mundo ocidental, que tenta universalizar suas próprias crenças. A 
noção universal de direitos humanos é identificada como uma noção 
construída pelo modelo ocidental. O universalismo induz, nesta 
visão, à destruição da diversidade cultural.12 

No entanto, não há, a bem da verdade, como deixar de recorrer a um 
paradigma ético universal, que permita afastar práticas abjetas, como a 
excisão, o tráfico de crianças ou escravidão. É preciso  

supor que, qualquer que seja seu local de nascimento e sua expressão 
específica, existem valores humanos universalizáveis: do contrário, 
cada cultura permanece encerrada em sua própria ideia específica de 
humanidade, e ninguém pode criticar nenhuma prática, nenhum uso, 
nenhum costume de outra cultura, qualquer que seja ela – inclusive, 
portanto, a sua própria.13 

Sob a ótica da universalidade dos direitos, o ideal de civilização 
acaba assumindo uma roupagem mais autêntica ao se distanciar de uma 
cultura específica para configurar exatamente  

a forma que permite a existência das culturas humanas em sua 
diversidade e, por conseguinte, em sua coexistência. Para dizê-lo 
negativamente: a barbárie não é uma prática humana, um costume 
humano e tampouco uma cultura humana específica, é uma prática, 
um costume, uma cultura que se define pelo fato de negar tal ou tal 
forma específica de humanidade.14 

Se assim é, por resultarem de uma cultura avessa à ideia de existência 
de valores universais, ataques terroristas, como o de 11 de setembro de 
2001, inserem-se, por certo, no plano da barbárie. Mas a contrapartida do 
Ocidente deveria ter sido, então,  

uma luta sem hipocrisia, não em nome da ideia do Bem ou da 
civilização, mas em nome da luta pela diversidade da humanidade, da 
qual todas as civilizações são garantia.15 

                                                 
12 Idem, p. 194. 
13 Francis Wolff, Quem e bárbaro? In Civilização e Barbárie, Companhia das Letras, 2004, 
p. 37. 
14 Idem, p. 40. 
15 Idem, p. 43. 
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A presente linha de raciocínio se, de um lado, enfraquece 
sobremaneira os fundamentos que servem de lastro ao movimento do 
relativismo cultural, de outro, não deixa de evidenciar a iminente necessidade 
do reconhecimento global dos direitos inerentes à condição humana e de sua 
efetiva realização. 

Admitir direitos humanos significa estar ativamente decidido que o 
reconhecimento do humano pelo humano equivale ao reconhecimento 
de direitos por parte de outro sujeito desses mesmos direitos. Não é 
tanto que o homem tenha estes ou aqueles direitos, mas que o direito 
a ser homem (entendendo como tal o sujeito de direito) é um estatuto 
consciente e voluntário que os homens devem moralmente conceder 
uns aos outros.16 

Percuciente é aqui a visão de Hannah Arendt, 17 ao conceber a 
cidadania como o direito a ter direitos, considerando a igualdade inerente à 
condição humana, como requisito intransponível ao reconhecimento da 
dignidade essencial que a reveste. 

Com efeito, 

os direitos humanos partem de um pressuposto que nunca pode ser de 
todo arrazoado, porque serve como fundamento para arrazoar: nesse 
caso, o pressuposto de que o que aproxima cumplicentemente todos 
os homens como indivíduos é mais digno de estima e perpetuação 
que aquilo que os diferencia como membros de diversos coletivos 
políticos e culturais.18 

Da tolerância às ações afirmativas: a busca da solidariedade universal 

Nesse passo, cai por terra o critério da tolerância, como a simples 
aceitação das diversidades e da multiplicidade humana em comunidades 
políticas e culturais. A aceitação do diferente está muito aquém de seu real 
reconhecimento, obstando-lhe a percepção de si mesmo como “um igual 

                                                 
16 Fernando Savater, Ética como amor-próprio, Martins Fontes, 2000, p. 301. 
17 Cf. Origens do totalitarismo, trad. Roberto Raposo, Companhia das Letras, 1999, pp. 300 
e seguintes. 
18 Fernando Savater, Ética como amor-próprio, ob. cit., p. 301. Cf. também Tenence Tumer, 
Human Rights, human difference: anthropology’s contribution to an emancipatory cultural 
politics, Journal of Anthropological Research, vol. 53, 2005, pp. 289-290; e Elizabeth M. 
Zechenter, In the name of culture: cultural relativism and abuse of the individual, Journal of 
Anthropological Research, vol. 53, 2005, pp. 342-342. 
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entre iguais”, na medida em que continua sendo mantido à distância, 
deixando de integrar aqueles contextos sociais.19 

A preponderância do reconhecimento do caráter universal dos 
direitos humanos, na qualidade de pressuposto inafastável, sua efetiva 
realização em toda e qualquer organização política ou social, depende do 
abandono do critério da tolerância, como a aceitação passiva do diferente, 
para a assunção das ações afirmativas, de sorte a integrá-lo no seio das 
coletividades. 

A perda dos direitos humanos  

coincide com o instante em que a pessoa se torna um ser humano em 
geral – sem uma profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, 
sem uma ação pela qual se identifique e se especifique – e diferente 
em geral, representando nada além de sua individualidade absoluta e 
singular, que, privada da expressão e da ação sobre um mundo 
comum, perde todo significado.20 

Em atenção ao princípio da igualdade essencial de todo ser humano,  

o pecado capital contra a dignidade humana consiste, justamente, em 
considerar e tratar o outro – um indivíduo, uma classe social, um 
povo – como um ser inferior, sob pretexto da diferença de etnia, 
gênero, costumes ou fortuna patrimonial. Algumas diferenças 
humanas, aliás, não são deficiências, mas, bem ao contrário, fontes 
de valores positivos e, como tal, devem ser protegidas e 
estimuladas.21 

A igualdade de todos perante a lei é princípio regente nos 
ordenamentos jurídicos da atualidade, tanto no plano internacional, como 
no das organizações políticas estatais. E o principal fundamento das ações 
afirmativas é a violação de tal matriz, tomada em seu aspecto material. A 
questão aponta para a necessidade de eliminação dos quadros de 

                                                 
19 Cf. Thomas Leithauser, Por uma microfisica da tolerância, in Democracia hoje — novos 
desafios para a teoria democrática contemporânea, Jessé Souza (org.), Editora Universidade 
de Brasília, 2001, p. 443. 
20 Hannah Arendt, Origens do totalitarismo, trad. Roberto Raposo, Companhia das Letras, 
1999, p. 336. 
21 Fábio Konder Comparato, A afirmação histórica dos..., ob. cit., p. 226. 
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marginalização de seres humanos, como forma de assegurar que todos 
possam ser efetivamente amparados, de idêntico modo, pela lei.22 

Por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende 
firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou 
injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo 
Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o 
quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, 
assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e os atos concretos 
colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas que 
detrimentosas para os atingidos.23 

Ao conjugar as noções de justiça corretiva e equidade, sobressai 
também, a contrário senso, a lição de Aristóteles que coloca a origem do 
problema no  

fato de o equitativo ser justo, porém não o legalmente justo, e sim 
uma correção da justiça legal. A razão disto é que toda lei é 
universal, mas não é possível fazer uma afirmação universal que seja 
correta em relação a certos casos particulares. (...) Por conseguinte, 
quando a lei estabelece uma lei geral e surge um caso que não é 
abarcado por essa regra, então é correto (visto que o legislador falhou 
e errou por excesso de simplicidade) corrigir a omissão, dizendo o 
que o próprio legislador teria dito se estivesse presente, e que teria 
incluído na lei se tivesse previsto o caso em pauta.24 

Como se vê, para efetivar o processo de igualdade entre os homens, a 
simples tolerância à diversidade não é suficiente ao rompimento de 
situações e práticas discriminatórias injustificáveis, em crescente expansão 
e escala universal. Daí a importância da adoção de providências capazes de, 
concretamente, elevar ao seio da coletividade grupos ou indivíduos 
socialmente vulneráveis. 

                                                 
22 A reboque de previsões, genericamente, contidas na Declaração Universal de 1948 e nos 
Pactos de 1966, apontando à transposição do reconhecimento da igualdade apenas em seu 
aspecto formal, o cenário jurídico internacional não deixou de consagrar políticas de ação 
afirmativa: Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
mulher; Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
racial, e a Convenção sobre os direitos da criança. 
23 Celso Antônio Bandeira de Mello, Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 
Malheiros, 1994, p.18. 
24 Ética a Nicômaco, Martin Claret, 2004, p. 125. 
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Ações afirmativas são medidas de cunho especial e transitório, 
realizadas voluntária ou compulsoriamente em uma esfera organizacional. 
Visam superar os efeitos iníquos, constantes e, por vezes, históricos, de 
desvantagens impostas indevidamente a segmentos sociais. O alvo das 
ações afirmativas são os que estão sujeitos a um padrão de inferioridade e 
discriminação, vendo-se distantes das mínimas condições de equidade em 
relação a aspectos fundamentais do exercício da cidadania, como o acesso 
à educação, moradia, postos de trabalho, entre outras prestações 
indissociáveis da ideia de uma existência digna. Conforme o caso, podem 
ser mulheres, negros, índios, homossexuais, além, é claro, da gama de 
pessoas em franca situação de carência de recursos materiais. Na 
qualidade de políticas compensatórias adotadas para remediar os reflexos 
de um processo de discriminação, as ações afirmativas destinam-se à 
consecução do princípio da igualdade material, sempre à luz do respeito à 
pluralidade e diversidade humana. 

Mas não é só. Cumpre ainda retomar a concepção de liberdade da 
Antiguidade clássica. É que  

(...) só na polis para aqueles que conseguem superar as necessidades 
vitais (alimentação, procriação), o homem adquire o status de 
eléuteros, cidadão entre cidadãos.25 

Discorrendo sobre a liberdade dos antigos comparada à dos 
modernos, Benjamin Constant esclareceu consistir a primeira  

em exercer coletiva, mas diretamente, várias partes da soberania 
inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em 
concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em 
pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos 
magistrados; em fazê-los comparecer diante de todo um povo, em 
acusá-los de delitos, em condená-los ou em absolvê-los; mas, ao 
mesmo tempo, consistia nisso o que os antigos chamavam liberdade, 
eles admitiam, como compatível com ela, a submissão completa do 
indivíduo à autoridade do todo.26 

                                                 
25 Tercio Sampaio Ferraz Junior, Estudos de Filosofia do Direito — Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, Atlas, 2ª ed., p. 84. 
26 Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos, in Filosofia política, Promoção 
conjunta do curso de pós- graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande 
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Nesse sentido, revela-se a importância da inserção da pluralidade 
humana no espaço público  

que torna os homens iguais por meio da lei – nomos. Por isso, perder 
o acesso à esfera do público significa perder o acesso à igualdade. 
Aquele que se vê destituído de cidadania, ao ver-se limitado à esfera 
do privado, fica privado de direitos, pois estes só existem em função 
da pluralidade dos homens, ou seja, da garantia tácita de que os 
membros de uma comunidade dão-se uns aos outros.27 

Premidos pela vontade geral, como pressuposto ético de regeneração 
cívica da humanidade, avulta também o ideal do pacto de Rosseau, em 
torno da união de todos à consecução do bem comum.  

O pacto social estabelece entre os cidadãos uma tal igualdade, que 
eles se comprometem todos nas mesmas condições e devem todos 
gozar dos mesmos direitos.28 

Dessa forma, sob a inversão do cânone fundamental do liberalismo 
burguês, a matriz da igualdade representa pré-requisito para uma genuína 
constituição da liberdade civil. 

Em complementação, tem-se, por fim, a solidariedade como  

o fecho de abóbada do sistema (...). Enquanto a liberdade e igualdade 
põem as pessoas umas diante das outras, a solidariedade as reúne, 
todas, no seio de uma mesma comunidade. Na perspectiva da 
igualdade e da liberdade, cada qual reivindica o que lhe é próprio. No 
plano da solidariedade, todos são convocados a defender o que lhes é 
comum. (...) cada qual zela pelo bem de todos e a sociedade pelo bem 
de cada um de seus membros.29 

Conclusão 

Por corresponder às paixões e desejos dos que nelas passam a crer, as 
opiniões equivocadas que revestem o preconceito guardam uma inegável 

                                                                                                                 
do Sul e do Departamento de Filosofia da Universidade de Campinas, com apoio do CNPQ, 
n. 2, 1985, p. 11. 
27 Celso Lafer, A reconstrução dos direitos humanos — um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt, Companhia das Letras, 2001, p. 152. 
28 Do contrato social, Livro II, cap. IV, ob. cit., pp. 97-98. 
29 Fábio Konder Comparato, Ética — direito, moral e religião no mundo moderno, 
Companhia das Letras, 2006, p. 577. 
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força persuasiva. E o reflexo, no seio das coletividades, é, em muitas 
circunstâncias, a discriminação social de grupos de pessoas, por vezes em 
minoria, tidos, acriticamente, como inferiores por outros, em função de 
suas diversidades. 

No curso da história, perversas práticas discriminatórias eclodiram e 
acirraram- se em razão do preconceito que, sob o aspecto nacional, é uma 
ferramenta utilizada para a identificação de um povo, através do juízo de 
valor negativo que incide sobre integrantes de outras nações. 

Os sangrentos dissensos religiosos do século XVII deram lugar à 
matriz da tolerância preconizada por Locke. Buscava-se superar as 
diferenças religiosas para uma convivência pacífica entre aqueles que, na 
verdade, compartilhavam da mesma fé em Cristo. À mercê da liberdade de 
consciência, o indivíduo aparece como núcleo da unidade de constituição da 
vida associativa. 

Assim concebida no plano do eurocentrismo, a tolerância manteve 
distante a contraposição entre Oriente e Ocidente, cuja origem remonta à 
Antiguidade. 

Representando um importante instrumento para a construção das 
nações europeias e o traçado de suas fronteiras, a ideia de civilização do 
Século das Luzes não minimizou tal contraste. 

Ataques terroristas a nações do chamado Primeiro Mundo, aliados à 
crescente onda imigratória de povos oriundos de países periféricos e em 
desenvolvimento, suscitam o debate sobre o atual papel da tolerância. 

O cenário internacional não deixa dúvidas de que, quando a 
identidade de um povo é posta em risco, a reação ao desafio assume o 
mesmo tom; e, de forma paradoxal, justamente em franca dissonância do 
padrão de identidade sedimentado, há mais de três séculos, no mundo 
civilizado. E o critério de tolerância, como simples aceitação da multiplicidade 
humana, não mais permite aferir o que e quem é possível acatar. A face do 
bárbaro confunde-se com a do diferente, com a inevitável irrupção de 
conflitos étnicos de extrema gravidade no cotidiano das nações ocidentais. 

Nesse contexto, avulta, então, a necessidade de uma educação em 
torno de valores universais, sob a perspectiva da existência de uma 
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humanidade comum, a despeito das diversidades naturais, culturais e 
históricas dos povos. 

Essa concepção inspirou, depois do massacre da Segunda Guerra 
Mundial, a fundação das Nações Unidas e a Declaração Universal de 1948, 
dando início ao processo de internacionalização dos direitos humanos. 

Ao contrário do que entendem os adeptos ao movimento do 
relativismo cultural, apenas a consolidação de uma moral de abrangência 
universal, com lastros nos ideais de liberdade, igualdade e solidariedade, 
afirmados no decorrer da história da humanidade, será capaz de integrar a 
multiplicidade humana, no âmbito de toda e qualquer organização política 
ou social. 

Da tolerância, como a mera aceitação passiva do diferente, é 
imperioso avançar às ações afirmativas, como um valioso instrumento de 
inclusão social e integração da humanidade em torno de valores comuns, no 
comando dos princípios da igualdade, liberdade e solidariedade universal. 
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O ACESSO AO DIREITO E À JUSTIÇA 

Inês do Amaral Buschel 
Fundadora e ex-coordenadora-geral do 

Movimento do Ministério Público Democrático – MPD 
e promotora de Justiça de São Paulo, aposentada 

O Movimento do Ministério Público Democrático – MPD é uma 
organização não- governamental brasileira que congrega membros do 
Ministério Público da União e dos estados, e que tem dentre seus objetivos 
sociais a missão de  

democratizar o acesso à justiça, com o fortalecimento do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, pressuposto básico do pleno 
exercício da cidadania, e a promoção das condições para que a 
liberdade e a igualdade das pessoas e dos grupos em que se integram 
sejam reais e efetivas, removendo os obstáculos que impedem e 
dificultam a sua concretização plena, facilitando a participação de 
todos os cidadãos na vida política, econômica, cultural e social. 

É, portanto, dentro deste espírito que, como associada do MPD, 
tentarei discorrer sobre a problemática de levar informação jurídica ao povo 
brasileiro e, por consequência, fazer com que a população tenha noções 
mínimas não só sobre o funcionamento da administração pública, mas 
também sobre a “máquina judiciária” que envolve além de juízes de direito, 
advogados, procuradores públicos, defensores públicos, procuradores da 
República, procuradores e promotores de justiça, cartorários, etc. É esse 
conhecimento que facilitará aos cidadãos e cidadãs compreender bem o 
significado do que é ter acesso à justiça. 

O acesso ao Direito 

É princípio basilar de Direito assegurar-se à coletividade o direito à 
informação jurídica. Nesse sentido, é o que nos ensina o mestre português 
Jorge Miranda, da Universidade de Lisboa, ao afirmar que:  

A primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu 
conhecimento. Só quem tem consciência dos seus direitos tem 
consciência das vantagens e dos bens que pode usufruir com o seu 
exercício ou com a sua efetivação, assim como das desvantagens e 




