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Preconceito, intolerância e direitos humanos 

Dalmo de Abreu Dallari 

1. Globalização e agressões à dignidade humana 

É voz corrente que a humanidade está vivendo um momento de crise, 
que muitos procuram ocultar atrás de uma fachada solenemente rotulada de 
globalização e proclamada como fatalidade e progresso da humanidade. A 
excessiva exaltação dos objetivos econômicos, com a eleição dos índices de 
crescimento econômico como padrão único de sucesso ou fracasso dos 
governos, estimulou a valorização excessiva da busca de bens materiais. 
Isso foi agravado pela utilização dos avanços tecnológicos para estimular o 
consumismo e apresentar maliciosamente a posse de bens materiais 
supérfluos como padrão de sucesso individual. A consequência última desse 
processo foi a implantação do materialismo e do egoísmo na convivência 
humana, sufocando-se os valores espirituais, a ética e a solidariedade. Esse 
padrão de convivência revelou-se, em pouco tempo, absolutamente 
desastroso para a humanidade, despertando reações que começam a ser 
percebidas, apesar de ignoradas, deliberadamente ocultadas ou muitas vezes 
distorcidas pelos meios de comunicação de massa. 

Um dos sinais do desapreço pela dignidade da pessoa humana era a 
dificuldade para despertar o interesse das pessoas de modo geral, inclusive 
dos professores e estudantes de Direito, por questões relacionadas com a 
justiça e a ética nas relações sociais. Esse desinteresse, muitas vezes 
comprovado, contrastava com o interesse por temas de ordem prática, 
envolvendo a aplicação imediata de conhecimentos técnico-jurídicos para o 
patrocínio de direitos e interesses diretamente relacionados com as 
atividades econômicas e financeiras. Na melhor das hipóteses, havia 
interessados no estudo e na discussão de assuntos relativos aos bens 
econômicos ou às atividades financeiras, ou então no conhecimento e no 
exame de questões de natureza processual, com interesse quase nulo pelos 
temas relacionados com os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Muito recentemente passou a ser revelada uma nova atitude, o que se 
confirma pelo enorme interesse despertado por eventos destinados a 
reflexões sobre os problemas éticos e sociais gerados pelo preconceito e 
pela intolerância. Um dado muito importante, que deve ser reconhecido e 
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ressaltado, é que a reunião de pessoas em torno dessa temática representa 
muito mais do que um simples encontro de natureza acadêmica, onde se 
expõem teorias e conceitos abstratos, para deleite intelectual. O que se 
procura num debate dessa natureza é o conhecimento mais preciso de 
situações que agridem a dignidade humana, buscando-se colher elementos 
para a vida, não só para o intelecto, fazendo-se uma reflexão imediatamente 
comprometida com a ação. 

É a partir dessas premissas que se verifica a necessidade e a urgência 
de expor e analisar ideias e fatos relacionados com a presença e a influência 
do preconceito e da intolerância na área jurídica, especialmente nas 
atividades relacionadas com a afirmação e a garantia dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, como, por exemplo, nas atividades 
policiais e judiciárias. Essa reflexão é necessária, antes de tudo, como um 
esforço de conscientização, para que as pessoas consigam perceber a 
presença do preconceito e da intolerância em atos e situações que são 
aceitos e reiterados como expressões de normalidade, ou que são, 
aparentemente, neutros e puramente racionais, mas que são, essencialmente, 
preconceituosos e frutos da intolerância e, como tais, discriminatórios e 
negadores da igualdade de direitos, implicando a ofensa da dignidade de 
seres humanos. 

2. Noção básica e mecanismo do preconceito 

Para conhecer até que ponto e de que forma o preconceito está 
presente na mentalidade e nos atos das pessoas de modo geral, mesmo 
daquelas com escolaridade de nível superior, é necessário, antes de tudo, 
estabelecer um conceito, esclarecer em que sentido será usada a palavra 
preconceito. Isso é importante para que fiquem claras as ideias, mas 
também para que não haja o uso inadequado da palavra e, 
consequentemente, uma avaliação errada de situações, comportamentos e 
decisões. 

Do ponto de vista de sua origem, de sua etimologia, a palavra 
preconceito significa pré-julgamento, ou seja, ter ideia firmada sobre 
alguma coisa que ainda não se conhece, ter uma conclusão antes de 
qualquer análise imparcial e cuidadosa. Na prática, a palavra preconceito foi 
consagrada como um pré-julgamento negativo a respeito de uma pessoa ou 
de alguma coisa. Ter preconceito ou ser preconceituoso significa ter uma 
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opinião negativa antes de conhecer o suficiente ou de obter os elementos 
necessários para um julgamento imparcial. Com base nesses elementos 
pode-se estabelecer a seguinte definição: “Preconceito é a opinião, 
geralmente negativa, que se tem a respeito de uma pessoa, de uma etnia, de 
um grupo social, de uma cultura ou manifestação cultural, de uma ideia, de 
uma teoria ou de alguma coisa, antes de conhecer os elementos que seriam 
necessários para um julgamento imparcial”. 

Um problema grave, que merece muita atenção, é a verificação dos 
mecanismos do preconceito. É muito raro que alguém reconheça que tem 
posição preconceituosa em relação a alguma coisa. Muitas vezes, o 
preconceituoso não percebe que age dessa forma, pois, como adverte o 
professor Goffredo Telles Júnior, o preconceito geralmente atua de forma 
sutil, sinuosa, levando uma pessoa a tomar como premissa, como ponto de 
partida, aquilo que deseja que seja a conclusão. 

De fato, existem casos em que o preconceito se afirma de modo 
direto e radical, não deixando qualquer dúvida quanto à sua presença. Foi 
esse o comportamento dos nazistas em relação aos judeus e é o que se 
verifica frequentemente em relação aos negros. Embora para muitos seja 
chocante, esse é o comportamento de pessoas, com escolaridade mínima ou 
então de nível superior, que expõem abertamente os seus preconceitos, às 
vezes até com orgulho e arrogância, como se estivessem afirmando uma 
superioridade étnica ou racial óbvia, que ninguém pode pôr em dúvida. Essa 
forma de atuação do preconceito, aberta e extremada, torna mais fácil a 
identificação da ação preconceituosa e, portanto, a resistência a ela. 
Aparentemente o indivíduo preconceituoso dessa espécie é mais nocivo, 
especialmente por ser irredutível e pela publicidade de suas atitudes, mas na 
realidade o maior risco está na atuação disfarçada, sinuosa, que se esconde 
atrás de uma fachada de neutralidade, objetividade e respeito igual por 
todos os seres humanos. O preconceituoso disfarçado tenta enganar e 
frequentemente procura justificar seus atos com argumentos respeitáveis. 

Assim, por exemplo, há muitas pessoas no Brasil que detestam os 
que trabalham pelos direitos humanos e falam em justiça social. Isso, 
essencialmente, porque temem que a defesa dos direitos humanos ponha em 
risco o patrimônio dos que desfrutam de melhor condição econômica. Mas 
ninguém confessa que esse é o verdadeiro motivo e, provavelmente, muitos 
anestesiam suas consciências tomando como ponto de partida que os 
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defensores dos direitos humanos são realmente pessoas perigosas e nocivas, 
que não respeitam os direitos dos outros e põem em risco a estabilidade 
social. Por malícia ou ignorância, a defesa dos direitos humanos é execrada 
e condenada como sendo a defesa do crime e do criminoso. Embora não 
haja qualquer elemento concreto e racional que dê apoio a essa rotulação, 
pois jamais um defensor dos direitos humanos defendeu o crime e o 
criminoso enquanto tal, só se exigindo que a punição seja justa e preserve a 
dignidade essencial da pessoa humana, tal conclusão, falsa e errônea, é 
estabelecida como ponto de partida, antes de qualquer reflexão ou análise. É 
o preconceito funcionando, fingindo que se trata de um pensamento neutro 
e invocando uma preocupação respeitável – a defesa da sociedade – para 
tentar justificar uma atitude essencialmente injusta. 

Na realidade, essas pessoas querem que os defensores dos direitos 
humanos sejam considerados indesejáveis e criam em sua mente um 
mecanismo que inverte o raciocínio lógico e passam a avaliar todos os fatos 
a partir desse desejo, que é sua premissa mas que apresentam como se fosse 
uma conclusão, tomada depois de uma reflexão isenta. Desse modo, se 
alguém disser que é injusto haver tantos miseráveis no Brasil, enquanto um 
pequeno grupo de pessoas acumula fortunas imensas, o preconceituoso não 
avalia essa afirmação para saber se ela é verdadeira ou falsa, se é justa ou 
injusta. Sua conclusão é sua premissa e ele dirá que, por serem inimigos da 
lei, da ordem e do direito, os defensores dos direitos humanos afirmam que 
há muitos miseráveis e poucos ricos no Brasil. Por isso, em defesa da 
sociedade, é justo combater, perseguir e marginalizar os defensores dos 
direitos humanos. 

Um ponto que merece especial atenção das pessoas de boa vontade é 
que, não raro, o preconceito age no interior da mente, insinuando-se 
sutilmente, procurando disfarçar sua verdadeira natureza, para que sua 
influência não seja percebida. Evidentemente, o fato de alguém não gostar 
de alguma coisa, não desejar a companhia de uma pessoa determinada, 
recusar uma ideia, uma teoria ou um padrão estético, nada disso é suficiente 
para que se afirme que aí existe preconceito. E assim como não se deve 
aceitar a atitude preconceituosa, desprovida de racionalidade e sem o 
suporte moral de uma avaliação cuidadosa, é indispensável, também, que se 
respeite a liberdade de escolha de cada um. Mas é preciso que as pessoas 
estejam atentas quanto ao risco da insinuação do preconceito ou da 
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aceitação de uma atitude preconceituosa, para não serem vítimas desse 
“veneno do espírito”. 

Assim, por exemplo, não gostar de uma escola de pintura, de um 
gênero musical ou mesmo de um autor ou intérprete, faz parte dos atributos 
da liberdade humana e é direito fundamental que deve ser respeitado. Mas 
quem exigir que as demais pessoas tenham as suas mesmas preferências ou 
idiossincrasias, afirmando sempre que tem razões objetivas para que todos o 
acompanhem, reconhecendo suas preferências como boas e as divergentes 
como sendo más, corre sério risco de estar dando acolhida ao preconceito. 
Do mesmo modo, avaliar as pessoas e seus atos com base, simplesmente, na 
condição social, na situação econômica, nas tradições de família, na 
profissão, na etnia ou nacionalidade, sem conhecer as circunstâncias 
concretas de cada um, é praticar o preconceito, ignorando que faz parte dos 
direitos fundamentais de todas as pessoas humanas o direito a um 
julgamento justo. 

3. Raízes do preconceito 

São vários os fatores que podem dar origem ao preconceito e 
frequentemente este nasce da conjugação de diversos fatores. Entretanto, 
embora muitas vezes não seja fácil identificar a origem da atitude 
preconceituosa em determinada situação concreta, é possível apontar alguns 
dos principais geradores de preconceitos. 

A ignorância já foi reconhecida e apontada como a mais rica das 
sementeiras onde nascem preconceitos. Na realidade, não é preciso muito 
esforço para perceber que o ignorante é campo fértil para o preconceito. 
Cada um de nós, se fizer uma avaliação cuidadosa de todas as atitudes de 
aprovação ou reprovação que já adotou, provavelmente acabará 
reconhecendo que numa ou noutra situação julgou e condenou alguma 
pessoa ou alguma coisa sem conhecer, deixando-se influenciar por 
julgamentos de outros. E quantas vezes, depois de tomada uma atitude 
preconceituosa nos damos consciência disso, especialmente quando 
passamos a conhecer fatos e circunstâncias que nos teriam feito julgar de 
modo diferente se fossem conhecidos antes. 

Mas a presa mais fácil do preconceito é o ignorante que não sabe e 
não quer saber, é aquele que está satisfeito com a sua ignorância. É muito 
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fácil transmitir uma ideia preconceituosa para uma pessoa com essas 
características, porque ela está completamente indefesa e, no entanto, sem 
dar-se conta de seu deslize ético, ela profere julgamentos sem nunca 
procurar conhecer os dados daquilo que vai julgar e permanece indiferente 
às injustiças que comete. 

Um bom exemplo da atuação do preconceito enquanto filho da 
ignorância é a atitude de muitos brasileiros em relação aos índios. O povo 
brasileiro conhece muito pouco, praticamente nada, a respeito dos grupos 
indígenas que desde tempos imemoriais habitam o que se tornou o território 
brasileiro. E apesar de inúmeras denúncias de violências contra os índios, 
que são, provavelmente, a minoria mais indefesa e, sem dúvida alguma, das 
mais agredidas do Brasil, muitas pessoas aceitam com facilidade as 
mentiras e distorções que aparecem na grande imprensa. Os índios 
brasileiros são apresentados como violentos e preguiçosos, ou então, no 
extremo oposto, como latifundiários ricos, proprietários de automóveis e 
aviões e que, não satisfeitos com os enormes privilégios de que desfrutam, 
sempre querem mais, ameaçando e praticando violências contra brancos 
indefesos. E ainda é aceita a imagem do índio “selvagem”, feroz e sempre 
cometendo as maiores brutalidades, necessitado, portanto, de ser aculturado 
rapidamente para que se torne um “civilizado”. O que esses inimigos dos 
índios não percebem ou não lembram, é que esse processo civilizatório 
forçado poderá ser, simplesmente, a transmissão de exemplos da civilização 
branca, europeia e cristã que produziu o nazismo, a carnificina da Bório 
forçado poderá ser, simplesmente, a transmissão de exemplos da civilização 
branca, empre querem mais, ameaçando e praticando violências contra 
brancos indefesos. E ainda é aceita a imagem do índio  com facilidade e 
crianças, foram covardemente assassinados pelas “forduziu o nazi”. 
Ignorando ou fingindo ignorar tudo isso, o preconceito colabora para o 
genoc transmissão de  

Outro auxiliar valioso do preconceito é o que se poderá denominar 
educação domesticadora, que consiste em educar alguém, que poderá ser 
uma criança ou um adulto, para aceitar sem reflexão ou crítica tudo aquilo 
que se impinge como verdade e que, muitas vezes, estimula a prática de 
atos manifestamente ofensivos aos direitos humanos fundamentais e à 
dignidade da pessoa humana. É comum que uma criança, desde a mais tenra 
idade, receba informações preconceituosas, como verdades prontas e 
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acabadas, e seja estimulada a agir a partir de preconceitos. É o que se dá, 
por exemplo, com o preconceito racial, que através desse processo de 
educação domesticadora é reproduzido de geração em geração, influindo 
sobre o comportamento de grandes segmentos da sociedade ou mesmo de 
todo um povo. 

Vale a pena chamar a atenção para um desses preconceitos, que 
adquiriu extraordinária solidez graças à educação e se tornou praticamente 
universal. Trata-se do julgamento preconceituoso da capacidade intelectual 
da mulher, que atua às vezes com muita sutileza, como através do 
estereótipo da frágil e submissa “rainha do lar”. Nesse caso ocorre, ainda, 
uma grande ironia, pois a partir dessa imagem a mulher ficou, durante 
muito tempo, confinada ao lar e ao trabalho doméstico, sem a possibilidade 
de exercício de uma profissão ou de aprimoramento intelectual. E a ela foi 
confiada a educação dos filhos e filhas, o que fez da mulher, de modo geral, 
durante muito tempo, uma poderosa aliada do preconceito, que ela aceitava 
e transmitia aos seus descendentes. E desse modo o preconceito ganhou a 
consagração de “verdade antiga”, pois suas próprias vítimas colaboraram 
muito para sua perpetuação. 

Precisamente nessa linha é que se podem identificar muitos 
preconceitos atuando na formação da mentalidade de profissionais do 
direito, sendo mais visíveis suas consequências em ações de agentes 
policiais. A par da carga preconceituosa que recebem na família e na 
convivência social, muitos policiais recebem também o treinamento 
preconceituoso, a “educação domesticadora”, que vai influir decisivamente 
no modo de desempenho de suas atribuições. O preconceito se torna 
explícito, por exemplo, no recebimento de uma queixa, havendo diferenças 
se o queixoso é um homem ou uma mulher, um branco ou um negro, um 
rico ou um pobre. E o mesmo preconceito prossegue nas atividades de 
vigilância, investigação ou repressão. Essa atitude preconceituosa está 
presente no treinamento, assim como no modo de agir dos superiores 
hierárquicos e dos colegas mais antigos, o que, também neste caso, dá ao 
preconceito o rótulo de “verdade antiga”, de procedimento normal e por 
isso mesmo não sujeito à discussão ou crítica. 

4. A intolerância, irmã ou filha do preconceito 
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Outro “veneno do espírito”, que muito contribui para a fixação e a 
reprodução de preconceitos, é a intolerância, responsável por momentos 
trágicos da história da humanidade, hoje ainda muito disseminada podendo-
se dizer que, em grande parte do mundo, ela é uma característica de nossa 
época. Diversas razões de ordem social, política e econômica fizeram com 
que as sociedades do final do século vinte se tornassem predominantemente 
materialistas e competitivas, fazendo da convivência social um jogo 
impiedoso de ambições, que sepultou a solidariedade e estimulou o 
individualismo. Nesse quadro, o preconceito e a intolerância têm passagem 
fácil, pois as relações entre as pessoas, como é bem evidente nas grandes 
metrópoles, estão sempre muito próximas de um confronto de 
competidores, muitas vezes tratados como inimigos, cujos vícios e defeitos 
devem ser ressaltados e proclamados, sem qualquer compromisso com a 
verdade, para que no julgamento de muitos fiquem em posição inferior. Em 
consequência, tudo o que se possa pensar, dizer ou fazer de negativo em 
relação a esse inimigo se considera justificado, sendo dispensável maior 
indagação, uma vez que se afirma que os defeitos e a inferioridade do outro 
são óbvios. 

Esse comportamento intolerante, que acolhe facilmente o preconceito 
e, por sua vez, dá grande impulso à sua disseminação, é muito evidente, 
com grande frequência, na linha seguida por grandes veículos de 
comunicação de massa, como jornais, revistas, televisão e rádio. Da 
maneira mais leviana são feitas afirmações preconceituosas, às vezes sob 
forma de insinuações ou suspeitas, como se fosse a transmissão de verdades 
cuidadosamente apuradas e isentas de qualquer dúvida. Reputações pessoais 
adquiridas através de uma vida honrada são destruídas pela manipulação de 
preconceitos e estímulo à intolerância, sem a possibilidade de defesa, desde 
que se trate de alguém que, de alguma forma, se ponha contra as ideias e 
convicções, ou os interesses materiais, dos proprietários ou controladores 
dos órgãos de comunicação. Pelo mesmo motivo, movimentos sociais 
essencialmente justos são atacados e desmoralizados mediante o enfoque 
através de uma ótica preconceituosa. Isso foi feito no Brasil, por exemplo, 
com os movimentos de reivindicação dos operários, no início da década de 
sessenta, e foi uma das bases do golpe militar que implantou a ditadura em 
1964. Coisa semelhante acontece hoje relativamente às reivindicações dos 
trabalhadores rurais, como também quanto aos direitos dos índios e das 
comunidades indígenas do Brasil. E assim a intolerância, irmã gêmea da 
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ambição desprovida de barreiras éticas, usa e fortalece o preconceito, 
contribuindo para a injustiça social. 

Outro fator muito presente no nascimento e na duração de 
preconceitos e na alimentação da intolerância é o egoísmo, que também se 
nutre dos mesmos vícios sociais há pouco assinalados. O egoísta não se 
preocupa com a justiça de suas atitudes, de suas palavras e de seu 
comportamento. É bom o que lhe convém e é mau o que lhe causa 
embaraço ou prejuízo. A partir daí ele passa a utilizar conclusões 
preconceituosas, especialmente em situações de competição, pois para o 
egoísta tudo e todos que prejudiquem seus interesses são maus e 
desprovidos de qualquer virtude, não sendo, por isso, merecedores de 
respeito nem devendo ser tolerados. Essa avaliação, nitidamente 
preconceituosa, inspira a apresentação e a utilização do preconceito como 
verdade e como julgamento justo, e oferece uma aparência de legitimidade 
às atitudes de intolerância. 

Uma forma sutil de ação preconceituosa mascarada de decisão 
amadurecida e justa é a condenação ou a marginalização de uma pessoa sob 
pretexto de se tratar de alguém de nível inferior ou de reputação duvidosa. 
O egoísta já tem posição tomada contra essa pessoa e tem todas as 
conclusões contra ela, mesmo que nada conheça de negativo, pois o que lhe 
importa é a eliminação do concorrente ou obstáculo, e ele faz isso montado 
no preconceito. Assim, também, ele não tolera o pobre, aquele que, com sua 
simples presença, perturba o gozo absolutamente tranquilo de sua situação 
de superioridade social e econômica. Essa é mais uma forma de criação e 
utilização de preconceitos e de manifestações de intolerância, contra as 
quais é preciso ter a atenção desperta. 

Finalmente, outro fator que atua na vida social como gerador de 
preconceitos, motivador da intolerância é o medo. Esse fator está muito 
presente na violência que se comete, com muita frequência, contra pessoas 
pobres, especialmente as de pele escura. O preconceituoso tem como ponto 
de partida que todo negro pobre é um criminoso em potencial e por esse 
motivo muitas vezes comete violências “preventivas”, para se defender de 
um risco imaginário. De fato, essa é uma das mais freqüentes manifestações 
de preconceito nas grandes cidades, mas ocorrem muitas outras igualmente 
geradas pelo medo. 
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Assim, por exemplo, existem preconceitos sociais contra famílias 
pobres ou pessoas sem instrução superior, contra imigrantes nacionais ou 
internacionais. Pode-se, também, identificar facilmente a presença e ação 
do preconceito na definição de preferências políticas. Manipulando o medo, 
as correntes mais conservadoras, que controlam os órgãos de comunicação, 
difundiram o preconceito de que os partidos de esquerda, os que falam em 
igualdade de direitos e na justiça social são inimigos da propriedade 
privada, da família, da religião, do progresso e da paz social. Muitas 
pessoas, pouco dadas à reflexão ou facilmente influenciáveis, aceitam e 
muitas vezes sustentam com veemência esses argumentos preconceituosos, 
sem jamais terem refletido sobre essas questões, sem terem procurado 
conhecer melhor o assunto, sem a preocupação de saber se existe algo de 
verdade em suas palavras e atitudes. Essas pessoas acolhem o preconceito e 
contribuem para sua reprodução, inspirando e alimentando a intolerância. 

Uma das mais evidentes demonstrações de que o medo é gerador de 
preconceitos e de intolerância é a posição de muitos brasileiros que se 
dizem contra os direitos humanos. Na verdade, houve e há intensa 
manipulação para que essa atitude irracional pareça o fruto de madura e 
firme convicção. De fato, quando se começou a falar em direitos humanos 
no Brasil, na década de sessenta, o País estava sob ditadura militar, que se 
instalara sob pretexto de impedir que o comunismo fosse implantado no 
Brasil, trazendo como consequencia a eliminação da família, da propriedade 
e da religião. Os defensores dos direitos humanos passaram a denunciar 
ilegalidades e atrocidades, cometidas pelo governo ou com seu apoio, 
contra os adversários políticos ou os que, simplesmente, se opunham às 
violências. Para dificultar a defesa dos direitos humanos foi disseminada a 
afirmação de que isso era, na realidade, defesa do comunismo, contra a 
liberdade dos brasileiros. E muita gente aceitou essa afirmação, que não 
passava de manipulação do preconceito e de estímulo à intolerância, 
quando, na realidade, a observação dos fatos e uma reflexão imparcial 
levariam à rejeição dessa impostura. Mas o preconceito conquistou espaço e 
a intolerância reduziu ou eliminou o espaço dos defensores dos direitos e da 
dignidade de todos os seres humanos. 

Mais tarde, superada a crise político-militar, os defensores dos 
direitos humanos, que tinham visto e aprendido muito sobre a prática da 
tortura nas prisões, passaram a enfatizar a exigência de respeito aos direitos 
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fundamentais de todas as pessoas, inclusive dos suspeitos ou acusados da 
prática de crimes. As elites econômicas, incluindo muitas fortunas feitas 
durante o regime militar e graças a ele, passaram a temer pela garantia de 
seu patrimônio e a considerar que todos os pobres e marginalizados, mesmo 
sem nunca terem delinqüido, deveriam ser mantidos sob rígido controle 
pelas forças militares, para impedir ameaças à propriedade e à ordem 
vigente. As violências e arbitrariedades cometidas com esse objetivo foram 
denunciadas pelos defensores dos direitos humanos, que passaram, então, a 
ser rotulados de defensores dos criminosos. Evidentemente, era, outra vez, 
uma afirmação mentirosa, que foi difundida e alimentada para que se 
construísse um preconceito e se disseminasse a intolerância. E, mais uma 
vez, pessoas de boa fé ou facilmente influenciáveis, sem atentar para a 
realidade e sem refletir sobre o assunto, aceitaram a acusação de que a 
defesa de direitos humanos correspondia à defesa de crimes e passaram a 
agir em função dessa impostura, implantando-se, em consequencia, mais 
um preconceito e mais uma onda de intolerância. Por isso existe hoje no 
Brasil o absurdo de pessoas humanas que se dizem contra os direitos 
humanos, sem se darem conta de que se posicionam contra os seus próprios 
direitos. Numa atitude evidentemente preconceituosa mas também 
arrogante, facilmente perceptível em muitas manifestações de intolerância, 
algumas pessoas tentam disfarçar essa motivação, dizendo que são a favor 
dos direitos humanos, mas somente para os humanos direitos, ou seja, para 
aqueles que compartilham os seus privilégios e os seus preconceitos. 
Evidentemente, essas pessoas são essencialmente egoístas, pois são contra 
os direitos humanos “dos outros” enquanto exigem a defesa dos seus 
direitos humanos. O preconceito e a intolerância são os responsáveis por 
essa atitude ilógica e injusta. 

5. Efeitos sociais do preconceito 

Os seres humanos, por sua própria natureza, não conseguem viver 
sozinhos. Isso foi expressamente afirmado por Aristóteles no quinto século 
antes da era cristã e foi sempre confirmado no curso da história, bem como 
por pesquisas reveladoras da pré-história da humanidade e por aquelas 
desenvolvidas por cientistas nos últimos séculos. Todos os seres humanos 
precisam dos outros, para satisfação de suas necessidades materiais, 
intelectuais, afetivas e espirituais. Por esse motivo, a convivência é uma 
necessidade essencial da pessoa humana, sendo necessário, também, que as 
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pessoas convivam em ambiente de respeito recíproco e solidariedade, para 
que a vida em comum seja um benefício para cada um e para toda a 
humanidade e não uma guerra constante. 

A convivência humana é afetada de maneira profunda e negativa pelo 
preconceito, que estabelece diferenças graves entre as pessoas, negando 
direitos fundamentais, inspirando a intolerância e gerando conflitos. Uma 
breve enumeração de efeitos sociais do preconceito será suficiente para que 
se percebam claramente os prejuízos que dele decorrem. 

– o preconceito acarreta a perda do respeito pela pessoa humana. Na 
realidade, como a história tem mostrado muitas vezes, e mostrou com 
grande eloquência no século vinte, o preconceito faz com que certas 
pessoas sejam estigmatizadas, sofrendo humilhações e violências, que 
podem ser impostas com sutileza ou relativo disfarce ou então de maneira 
escancarada, mas que, em qualquer circunstância, são negações do respeito 
devido à dignidade de todos os seres humanos. 

– o preconceito restringe a liberdade de muitas pessoas, podendo 
afetar a decisão livre da maioria dos membros de um povo. Não são raras as 
situações em que um preconceito, sustentado pelo governo ou encampado 
por grupos sociais influentes, adquire a condição de valor social relevante 
ou sinal de modernidade e ajuste às tendências mais avançadas. A partir daí 
as pessoas são praticamente coagidas a aderirem ao preconceito e quando 
não aderem em sua consciência, fingem a adesão em sua prática. Foi assim, 
por exemplo, quando os nazistas impuseram a ideia de que todos os judeus 
eram essencialmente maus e perniciosos. Foi assim, no Brasil, quando os 
governos militares estabeleceram que todos os que não concordassem com 
o governo não eram patriotas e deveriam deixar o País. É assim, também, 
quando segmentos racistas da sociedade difundem a ideia da inferioridade 
da raça negra ou dos índios. Verifica-se, também, um fenômeno da mesma 
natureza quando, querendo eliminar os direitos sociais porque acarretam 
despesas públicas e oneram as camadas mais ricas da população, através da 
televisão e da grande imprensa se divulga com insistência a afirmação de 
que os segmentos mais esclarecidos do povo brasileiro consideram que a 
atual Constituição é péssima e que por causa dela o Brasil não se coloca 
entre os países mais desenvolvidos do mundo. Como quase ninguém tem a 
coragem de dizer que essas afirmações são generalizações de falsas 
verdades e como, a par disso, a grande imprensa não dá espaço para a 
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discussão dessas teses e a denúncia de tais manipulações, estas ganham a 
aparência de julgamentos independentes e imparciais. 

A maldade inata dos judeus, a falta de patriotismo dos opositores, a 
inferioridade da raça negra, a péssima qualidade da Constituição, ao lado da 
excelência das novelas ou dos artistas do dia promovidos pela imprensa, 
todas essas afirmações se transformam em preconceitos, que, justamente 
por terem essa natureza, só se afirmam e se sustentam por serem aceitos 
sem reflexão ou discussão, anulando-se, portanto, a liberdade de julgamento 
das pessoas que passaram ou passam a agir como se tivessem feito seu 
próprio julgamento da ideia imposta. E as pessoas incapazes ou 
incapacitadas de resistir aos preconceitos deixam de ser livres. 

– o preconceito introduz a desigualdade entre os seres humanos, 
podendo atingir toda a sociedade ou os membros de um povo determinado. 
Em consequencia dos preconceitos, as pessoas diretamente ou 
indiretamente atingidas por eles são julgadas negativamente e colocadas em 
situação de inferioridade social. Desse modo deixa de prevalecer o 
reconhecimento moral da igualdade essencial de todos os seres humanos e 
fica prejudicado o direito à igualdade, que deveria ser assegurado a todas as 
pessoas. 

– o preconceito estabelece e alimenta a discriminação e a intolerância. 
As pessoas atingidas pelo preconceito recebem tratamento diferenciado, 
como seres inferiores, sofrendo proibições e marginalizações. Muitas vezes 
essas discriminações implicam humilhações ou sofrimentos morais de várias 
naturezas, sendo também a causa de marginalizações sociais e de privações e 
sofrimentos de natureza material. Além disso, é sabido que por causa do 
preconceito muitas pessoas são impedidas de ter acesso a determinadas 
profissões ou têm extremamente dificultado seu acesso à carreira. Assim, por 
exemplo, embora desde o ano de 1900 haja mulheres nos cursos jurídicos do 
Brasil, ainda hoje são muito poucas as mulheres desembargadoras em grande 
número de tribunais de justiça dos estados brasileiros, sendo muito recente a 
indicação da primeira mulher para o Supremo Tribunal Federal. E ainda há 
antigas instituições universitárias que sempre restringiram o acesso de 
mulheres, como aconteceu, por exemplo, na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, onde só muito recentemente, no final do século 
vinte, a mulher pôde atingir o nível mais alto da carreira docente, 
conquistando por concurso público o cargo de Professora Titular. 
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– o preconceito promove a injustiça. Por todos os efeitos sociais já 
enumerados fica evidente que o preconceito é fonte de injustiças. Antes de 
tudo, pelo simples fato de ignorar o princípio fundamental da igualdade 
essencial de todas as pessoas, anulando a regra básica segundo a qual 
nenhuma pessoa vale mais do que a outra e, inversamente, nenhuma pessoa 
vale menos do que a outra. A par disso, onde atua o preconceito não 
importam os méritos, as aptidões, o valor moral e intelectual e qualquer 
outro dos atributos que, na vida social, influem para a diferença de 
comportamentos e de oportunidades. O preconceito cria superioridades e 
inferioridades que independem das circunstâncias concretas e de avaliação 
objetiva, oferecendo para alguns um caminho íngreme e pedregoso, onde 
outros encontram caminhos suaves e amplos, além de barrar totalmente a 
passagem para muitos. A presença do preconceito agride a dignidade 
humana, favorece e estimula a intolerância e expulsa a justiça. 

Em conclusão, o preconceito não tem justificativa moral nem jurídica e é 
essencialmente mau e pernicioso. Estabelecendo a desigualdade entre as 
pessoas, como se fosse um dado da natureza, o preconceito sacrifica valores 
fundamentais, oferece justificativas para agressões à dignidade da pessoa 
humana, inspira a intolerância e, por isso tudo, é expressão de uma perversão 
moral que deve ser, incansavelmente, denunciada e combatida. Negando a 
igualdade essencial de todos os seres humanos e suscitando atitudes de 
intolerância, o preconceito é também a causa da anulação da liberdade de suas 
vítimas. Por tudo isso é necessário criar barreiras à sua implantação e às suas 
investidas. Mas, é lição da história, não basta fazer leis proibindo o preconceito 
ou restringindo suas manifestações. Não há dúvida de que pode ser de grande 
valia declarar a ilegalidade e impor penalidades contra a prática, a pregação, o 
estímulo ou a proteção do preconceito, mas para combater com maior eficácia 
sua interferência maléfica nas relações humanas e sociais é necessária uma 
constante ação educativa, dirigida a pessoas de todas as idades. Para livrar a 
humanidade de afundar-se no abismo moral do preconceito e da intolerância, 
inimigas da paz, é necessário um constante despertar das consciências, para que 
seja vivo e permanente um firme compromisso, de todos e de cada um, com o 
reconhecimento e a defesa da igualdade essencial de todos os seres humanos. 
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