
De Brasília para o Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2013 

 

 

À Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ 

 

 

   Cumprimento a todos na pessoa do Desembargador e Professor 

Sérgio de Souza Verani, Diretor-Geral da EMERJ e meu colega na UERJ. Lamento 

muito não ter tido condições de comparecer ao Seminário. Seria um prazer ouvi-los e 

estar com vocês. Se a vida de juiz não permitiu que eu participasse pessoalmente, meu 

passado de advogado jamais deixaria passar a oportunidade de fazer um discurso, ainda 

que à distância. 

 

   São mais do que justas e merecidas as comemorações pelos 25 

anos da Constituição de 1988. Creio que uma das maiores vitórias desse período foi o 

surgimento de um verdadeiro sentimento constitucional: o povo brasileiro passou a se 

enxergar na Carta, reconhecendo-se no projeto de país que ela contempla. Talvez muitos 

não percebam, mas essa constatação se liga diretamente à questão da inclusão, tema do 

Seminário.  

 

   Em um país com tanta diversidade, tantas caras e tantas cores, só 

o que pode nos igualar é a beleza da nossa diferença e, acima de tudo, o respeito ao 

outro, naquilo que tem de particular. Como valor moral e princípio jurídico, a igualdade 

não pretende ser um retrato da realidade, mas, ao contrário, um vetor de transformação e 

um convite à crítica social: a dignidade é inerente à pessoa humana – a todas elas; as 

ameaças a ela, contudo, variam conforme as circunstâncias. Dessa forma, para chegar ao 

mesmo objetivo (a igualdade de oportunidades para todos), será necessário adotar 

instrumentos diversos, capazes de responder a cada problema.  

 

   E é aqui que entra a Constituição de 1988: nenhuma outra Carta 

brasileira foi tão cuidadosa ao tratar a diferença. Mulheres, índios, quilombolas, idosos, 

crianças – todos são objeto de explícita disciplina constitucional. E mesmo quem não o 

seja, encontra-se amparado pelo espírito da Constituição, como interpretado e aplicado 

por uma doutrina muito mais aberta a essas demandas. Nessa linha é que podemos 



comemorar, por exemplo, o reconhecimento das uniões homoafetivas e da validade das 

políticas raciais de ação afirmativa. Infelizmente, não rompemos com o preconceito, 

mas, pelo menos, admitimos que ele existe e nos propusemos a atacá-lo. Em pouco 

tempo – como atestam as políticas de cotas –, já estamos colhendo os frutos. 

 

   Sobre esse tema, gostaria de fazer um registro especial. Como 

Professor da UERJ – pioneira nas políticas de ação afirmativa no Brasil –, tive a 

oportunidade de testemunhar o progresso dessa revolução. Naturalmente, é inegável o 

ganho para os jovens negros, que hoje podem mostrar todo o talento e a dedicação que 

perdemos enquanto, por insistirmos em não ver o racismo que havia entre nós, 

deixamos operar um sistema perverso de exclusão social. Mas a verdade é que os 

benefícios são de todos. A academia se constrói sobre a crítica e o debate, e um 

ambiente plural é uma condição indispensável para que isso aconteça. Concluo com 

uma passagem que escrevi há pouco tempo sobre essa mesma questão: 

 

“Em 1998, eu dei a aula inaugural da universidade, falando para 
uma plateia de professores e de alunos em que quase 100% eram 
brancos. A cota racial era inequívoca: só entravam brancos. Este 
ano, voltei a dar a aula inaugural, já agora celebrando 25 anos da 
Constituição. Os professores continuavam todos brancos. Mas a 
audiência, repleta, interessada e calorosa, era um arco-íris de 
cores, de Angola à Escandinávia. Um dia será assim, também, no 
corpo docente. Um esclarecimento: não se trata de imitação do 
que se passa nos Estados Unidos, pois lá cotas raciais não são 
admitidas pela Suprema Corte.” 

 

   Que bom, então, que estamos no Brasil. Parabenizo à EMERJ 

pela iniciativa de debater o tema e agradeço, em especial, ao Frei David, pela gentileza 

de ler essas minhas palavras.  

 

Abraços a todos, 

 

 

Luís Roberto Barroso 


