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Introdução
O presente estudo acerca do tema da discriminação compensatória (reverse

discrimination) apresentada na obra Levando os direitos a sério de Ronald Dworkin,
visa delinear, através de uma fundamentação filosófica e jurídica, a maneira pela
qual o problema principiológico da igualdade deve ser tratado nas sociedades
democráticas contemporâneas, notadamente desiguais e marcadas por um forte
pluralismo moral (em particular análise sobre as políticas públicas de cotas em
ingresso em Faculdades). E tais necessidades se dão pela razão exposta pelos
liberais como conclusão diante do enfrentamento entre a desigualdade social e a
regra da igualdade: “a ação afirmativa é o remédio adequado para as graves
desigualdades existentes na sociedade norte-americana” (DWORKIN, 2007, p. 345).
Os argumentos contrários aos liberais se dão pela razão de que qualquer
discriminação compensatória (reverse discrimination), ou seja, as que buscam
benefícios para as camadas sociais menos favorecidas, na verdade estariam
perpetuando discriminações. É nesta disputa moral e jurídica que se insere a
produção intelectual de Dworkin.

Destaca-se que tal averiguação se dá sobre a Cláusula da Igual Proteção
perante a Lei, pertencente à décima quarta emenda à Constituição dos Estados
Unidos. Há de se salientar que Dworkin efetiva suas análises sobre a questão da
igualdade, essencialmente no capítulo 9 da obra supramencionada, no centro de um
debate sobre a legitimidade da existência de políticas de cotas para cidadãos
pertencentes a grupos minoritários (aqui entendidos como grupos discriminados
socialmente) na sociedade norte-americana, precipuamente na questão relativa ao
ingresso destes cidadãos em Faculdades de Direito.

Para tanto, em busca de uma teoria do direito que possa ofertar uma resposta
satisfatória sobre este tema, Dworkin realiza o seguinte questionamento: “Que
direitos à igualdade têm os cidadãos enquanto indivíduos que podem sobrepor-se a
programas voltados para importantes políticas econômicas e sociais, inclusive a
política social que consiste em melhorar a igualdade em termos gerais?”
(DWORKIN, 2007, p. 349). E assim, discorre sobre duas espécies de direitos
abarcadas por esta indagação central: um direito relativo ao igual tratamento (equal
treatment) e o direito a tratamento como igual (treatment as equal). Tem-se que ao
definir estes dois tipos de direitos relativos à igualdade, Dworkin acaba por avaliar a
igualdade do ponto de vista dos direitos individuais, e pretende estabelecer em
consonância com seu princípio basilar da igual consideração e respeito, uma
fundamentação filosófica e jurídica que compreenda a igualdade como sendo
sensível à ambição particular dos agentes e insensível à dotação, nos mesmos
moldes estruturais (mas com algumas diferenças) que são apresentados no princípio
da diferença (difference principle) na obra Uma teoria da justiça de John Rawls.

Metodologia
Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram utilizadas informações

extraídas da bibliografia que trata acerca do pensamento filosófico de Dworkin e de



sua teoria moral acerca do direito e da justiça, notadamente na obra Levando os
direitos a sério.

Resultados e discussão
Ao tratar da esfera da igualdade (essencialmente nos casos jurídicos

esboçados por Dworkin, em conjunto com as suas duas concepções sobre o âmbito
da igualdade), pôde-se vislumbrar que a positivação da mesma no ordenamento
jurídico norte-americano, não representou nenhuma solução patente e unívoca –
que ofertasse uma orientação explícita – sobre as contendas que podem surgir
versando sobre o princípio da igualdade (isso se deu em face de construções
jurídicas que deixaram de lado as fortes contribuições da filosofia moral).
Explicitando melhor, tem-se que: o fato de uma regra estar disposta na formatação
de uma lei, não significa que a mesma não necessita de entendimentos supra-legais,
daí a necessidade que as teorias normativas do direito têm para com a filosofia
moral e filosofia política.

Uma questão que permeia universalmente o tema central da presente
pesquisa, mesmo não sendo explícito na exposição de Dworkin, diz respeito à
legitimidade do estabelecimento de um programa de discriminação compensatória
(reverse discrimination) ou não. Em última análise, através de uma teoria filosófica
do direito que verifique a parte normativa e conceitual de seu sistema, buscou-se
averiguar em que medida uma política pública de cotas para ingresso em
Faculdades de Direito nos Estados Unidos se mostra justa ou não, tendo como um
parâmetro avaliativo o princípio da igualdade, garantido pela décima quarta emenda
constitucional, dentro do corpo doutrinário de Dworkin.

Conclusões
Ao efetuar uma sólida fundamentação acerca do instituto da igualdade,

apresentando argumentos e considerações morais acerca do mesmo, Dworkin
busca apresentar uma proposta de entendimento acerca dos princípios basilares do
Estado contemporâneo (neste caso, a igualdade), que leve em consideração e
harmonize-se com a sua proposta de filosofia política, que apresenta o princípio da
igual consideração e respeito como algo básico a ser buscado pelo Estado e pelos
cidadãos. Neste sentido, ao voltar seus olhos sobre as políticas de cotas para o
ingresso em Faculdades, “o programa estará justificado unicamente se servir a uma
política adequada, que respeite o direito de todos os membros da comunidade de
serem tratados como iguais” (DWORKIN, 2007, p. 368-369). Assim, sua contribuição
favorável para o plano de políticas públicas relativamente à promoção de segmentos
sociais alijados socialmente, muito contribui para o debate hodierno no Brasil sobre
a temática: com uma sólida fundamentação na área de definição conceitual do que
seja o a regra da igualdade (sem olvidar da significação do que seja seguir uma
regra) e sua consequente aplicação, mesmo no seio da realidade norte-americana,
pode-se vislumbrar uma teoria jurídica e filosófica que tem a capacidade de dialogar
com a realidade brasileira (sociedade democrática e plural), qual seja, a exposta por
Ronald Dworkin.
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