
DIREITO Á IGUALDADE: Breves apontamentos 

 

RESUMO 

O cerne traz uma retrospectiva de uma democracia na qual sociedade 

enfrentou diversos declínios por séculos. Onde a escravatura era sua moeda de troca 

por meio de sobrevivência, em que a língua falada de uma forma peculiar, a cor de 

pele, e a crença distintas sofreram diversas descriminações até abranger o tratamento 

adequado de uma forma justa para a democracia expressa na Constituição Federal 

dos dias atuais. 

Percebeu-se um encontro de situações em que não deveria se fazer uso, logo 

que o direito do homem deveriam serem indispensáveis. No entanto, não deveria 

havendo nenhuma distinção entre pessoas, repressão, ou crime contra etnia, raça, e 

religião. Sendo assim, fazem presente os seguintes questionamentos quanto a essas 

expressões: Qual experiência são denotado pelo os cidadãos ao abordar e vivenciar 

com a isonomia?? Quais as vantagens os princípios da igualdade traz para o impacto 

global?  
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1 Introdução  

 

O direito a igualdade veio crescendo durante o período que denominou a 

revolução da segunda guerra mundial tendo como marco no final do ano de 1945 com 

seu estopim em 1939, onde a Alemanha foi deflagrada pela Polônia. Com tudo, iniciou-

se uma democracia em razão de uma igualdade dentro de todos os direitos legais na 

qual o sujeito de direito se fazia presente. Igualdade essa conhecida por igualdade 

formal, onde ‘’ todos são iguais perante a lei’’ esse era o bordão popular.  

Na Grécia antiga, os atenienses sofreram na ausência de uma democracia 

digna. Por sua vez, com a derrota dos atenienses travada por esparta gerou assim um 

modelo predominante que prevalece até hoje na Grécia atual, modelo estes 

conhecidos por democracia e oligarquia. Logo, alguns direitos começaram a fazer 

parte da vida social dos cidadãos.  Visto que, o direito do homem era imposto pelo 

Estado com descriminação de pessoas de forma que implica na promoção da 

igualdade, sendo explicito a forma de intervir nesse cenário caótico chamado pelo 



governo de ‘’ igualitário’’ com descriminação social por disparidade de direitos e 

garantias dos cidadãos. Afirma Edson Ricardo Salene, ‘’ esses direito reconhecidos 

como indispensáveis e inalienáveis refletem um com conjunto de medidas destinadas 

a proteger a dignidade da pessoa humana’’. 

Com tudo, basta pararmos para refletir sobre um panorama de terror na qual a 

Alemanha viveu durante século XX no domínio do governo de Hitler onde a população 

de afrodescendentes, mulheres, crianças, e judeus viveram essa desigualdade e 

descriminação de perto, enfrenando destruição e extermínio em massa, aniquilado os 

‘’ direitos’’ desses cidadãos pelo governo ali imposto. Em contraposição a esta 

situação, ressalta a importância de um princípio que enalteça a dignidade da pessoa 

humana e que os direitos humanos se desenvolva para garantir a igualdade a 

sociedade. 

 

2 Todos são iguais perante a lei 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece, em seu art. VII, ‘’ 

todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção 

da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a 

presente Declaração e contra qualquer iniciativa de tal discriminação’’. 

Dessa forma, o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas 

em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: ‘’ Dar tratamento isonômico 

as partes, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata 

medida de suas desigualdades’’. (NERY JUNIOR, 1999, p.42). 

Indagou Boaventura também: “temos o direito a ser iguais quando a nossa 

diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade 

nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades” 

Ressalta assim, o controle da necessidade de garantias para enaltecer ao 

direito do homem, na qual seja predominante a igualdade no meio social. Com tudo, 

estabelece um parâmetro de direito voltado a Constituição Federal de 1988 em seu 

Art. 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, a liberdade, a segurança e a propriedade’’. (BRAZIL, 2020) 



O direito a igualdade na CF/88 em sua doutrina estabelece a igualdade de 

todos perante a lei, habitualmente como igualdade formal. Sendo assim, a igualdade 

está vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na qual todos os sujeitos 

são dotados de direitos e devendo obter tratamento de maneira igualitária com 

oportunidade de crescimento estatal, material, econômico, religioso, étnico, e social. 

Na qual a igualdade formal se caracteriza pela igualdade posta pelo governo, perante 

a lei.    

A priori, a construção da democracia e a afirmação dos direitos humanos são 

processos desafiadores, onde se destacam os princípios da liberdade, da igualdade e 

do respeito à dignidade humana. No entanto, entendem: 

o direito de igualdade, cuja compreensão não pode se limitar às 
tradicionais dimensões formal (todos são iguais perante a lei) e 
material (tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 
medida de sua desigualdade). É preciso ter claro que o conteúdo 
jurídico e político da igualdade requer superar situações de 
subordinação, enfrentando "cidadanias de segunda classe". Trata-se 
de necessidade ainda mais pungente em sociedades como a 
brasileira, onde a escravidão imposta a africanos e da dominação de 
gênero como pilares de seu funcionamento, sejam de ato 
discriminatório. (RODRIGO DA SILVA, 2017). 
 

Em consonância, a CF/88 em seu art 3º inciso IV destaca-se,’’ Promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação’’. A discriminação fornece ferramentas para a identificação 

de estruturas de subordinação que ocasionam determinadas invisibilidades 

perpetuadoras de injustiças. Por exemplo, em um caso de discriminação contra a 

mulher, a percepção pode ser reduzida meramente ao critério sexual, ficando 

invisível o contexto racial. Permitindo ainda visualizar não só o aspecto imediato, 

mas também que certos contextos nada têm de neutro ou natural, ainda que 

cotidianos. (RODRIGO DA SILVA, 2017). 

Já no Estatuto da Igualdade Racial, em que há uma clara previsão acerca da 

discriminação múltipla, com a definição de desigualdade de gênero e de raça e a 

menção explícita às mulheres negras no inciso III, do artigo 1º: Art. 1º Esta Lei institui 

o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação 

da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.  

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, incisos: I - discriminação 
racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional 



ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, 
gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada; II - 
desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de 
acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas 
pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica; III - desigualdade de gênero e raça: assimetria 
existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre 
mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

 

Com tudo, a discriminação se faz presente em múltiplos grupos sociais 

conforme citado no parágrafo único, no qual a influência é significativa para abordar a 

desigualdade. É relevante denotar quaisquer forma de discriminação baseada ela, na 

cor, raça, origem nacional, religião, politica, econômica, social, cultural, e gênero de 

forma que o direito a igualdade seja a forma mais clara e justa para liberdade coletiva. 

      

 3 Considerações finais 

 

Portanto, dando ênfase na experiência vivida pelos cidadãos após abordar a 

isonomia com acesso a democracia para se tornar igualitário ao direito social com 

vantagens para todos, dentre eles. ‘’ O direito adquirido pela mulher’’ na qual 

passaram a ganhar seu’’ lugar na mesa’’ foi um dos pilares a ganhar vez, onde teve 

sucesso o direito ao voto por lei e posteriormente passaram a ocupar também cargos 

de chefia. A isonomia trouxe para população um pouco de esperança, onde todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, sexo, religião ou quaisquer outrem. 

Podendo assim, haver missa, e cultos promovendo misticidade de várias crenças sem 

intolerância religiosa, sem represália por tal devoção. 

Logo, a isonomia trouxe também consigo a libertação dos afrodescendentes e 

trabalho escravo, que por sua vez ganharam alguns benefícios conforme a sanção do 

Decreto-Lei nº 5.452 da CLT que aborda ao trabalhador, o direito ao salário mínimo 

mediante a quarenta horas semanais trabalhadas, e hora extra superior a carga 

horaria atingida, a férias, ao decimo terceiro, ao piso salarial, seguro desemprego, fgts 

entre outros. No entanto, esses direitos almejados se foram necessário para uma 

melhoria de vida aos cidadãos, onde cada classe social tem por sua vez, direitos 

básicos como moradia, saneamento, segurança e saúde, na qual toda pessoa é capaz 

de direito e dever. 



As vantagens que trouxeram um impacto global com o princípio da 

desigualdade para sociedade aos cidadãos, são inerentes na conseguinte questão na 

qual aborda a liberdade étnica, a intolerância religiosa, racial, econômica, xenofóbica, 

aos preceitos econômicos, promovendo assim a promoção ao direito humano, desde 

a sua personalidade até sua percepção de mundo.   

Com tudo, a própria legislação civil possibilita a liberdade contratual, 

possibilitando aos afrodescendentes ao ingresso em curso superiores, oriundos das 

costas raciais, possibilitam também aos negros direito a serem atletas, políticos, 

militares, médicos, advogados, entre outros. Profissões essas que outrora só se era 

possível sonhar. 
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