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RESUMO

Este artigo pretende analisar as reivindicações identitárias dos movimentos negros no Brasil e o seu impacto sobre a Teoria do Direito 
Constitucional.  No ano de 2001, a ONU promoveu a III Conferência Mundial para a Eliminação do Racismo, da Xenofobia e de Todas as Formas 
Correlatas de Intolerância, em Durban, na África do Sul. A atuação dos movimentos negros organizados em uma das maiores delegações do 
evento, cerca de 300 pessoas, demonstrou que a postura tradicionalmente adotada pelo Brasil de que a convivência pacífica entre as raças e 
culturas não significava a ausência de problemas sociais como o racismo, e discriminação racial, e não mais poderia ser sustentada em face das 
inúmeras evidências realizadas que não sugeriam um racismo insidioso a apartar em todos os indicadores sociais a parcela branca da população, 
da parcela indígena e negra, esta composta em termos estatísticos por pretos e pardos. Após esta Conferência da ONU, o país passou a adotar, ao 
lado das tradicionais políticas universalistas de inclusão social e de combate à pobreza, um vasto programa político de Ações Afirmativas para as 
mulheres, para a população negra e indígena, assinando vários documentos internacionais que direcionam e sinalizam a forma de inserção do 
Brasil enquanto país multirracial e pluricultural, no cenário do jogo político mundial.  A análise implementada neste artigo, parte de uma breve 
reconstrução da Teoria do Reconhecimento formulada na filosofia clássica de Hegel e sua a atualização implementada por Charles Taylor e Axel 
Honneth. O objetivo central deste artigo é determinar o alcance e os limites da Teoria do Reconhecimento conforme formulada por Hegel como 
categoria suficientemente para, no contexto das modernas sociedades ocidentais analisar, as profundas desigualdades raciais no Brasil. Assim, 
com base nos autores citados e, no Brasil, com base na Teoria de Jacques d’Adesky, pretende-se discutir os principais pontos envolvidos na teoria 
do reconhecimento, as suas tematizações filosóficas e políticas para a construção de um critério a ser aplicado como elemento de interpretação 
constitucional. Assim, na primeira parte será abordado a filosofia clássica hegeliana e a chamada “intuição original” da Teoria do 
Reconhecimento. Na segunda parte será elaborada a atualização proposta hegeliana pelo filósofo canadense Charles Taylor e pelo filósofo do 
direito da Escola de Frankfurt Axel Honneth. Na terceira parte pretende-se fazer uma reconstrução da Teoria das Relações Raciais elaborada por 
Jacques d’Adesky, pensador belga radicado no Brasil a fim e concluir-se que a Teoria do Reconhecimento  pode ser uma alternativa teorética 
consistente o suficiente a fim de substituir o princípio da Dignidade Humana como elemento de hermenêutica constitucional,  considerando-se, 
nisto tudo, realidade das desigualdades raciais no Brasil.
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