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RESUMO 
 
 

MACHADO, V. B. A política de cotas no Brasil: qual a coisa certa a fazer? Campos 
dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 
UENF, 2015. Orientador: Prof. Dr. Julio Cesar Ramos Esteves. Coorientadora: Profa. 
Dra. Márcia Regina Viana. 
 
 
 
A finalidade principal deste trabalho é discutir se a política de cotas adotada no 

sistema público brasileiro é justa, se atende a requisitos de igualdade e, 

principalmente, se abrange a chamada democratização da educação, sendo ela um 

elemento para todos e não centrada em um ou em alguns. Para tanto, tomamos 

como ponto de partida para este debate a análise histórica de existência da 

discriminação, e origem do sistema que hoje adotamos, iniciado nos Estados Unidos 

da América. Ao focalizar o sistema de cotas, identificamos a necessidade de 

detalhar os conceitos jurídicos de igualdade, constitucionalidade e identificar os 

mesmos no texto da ação que sedimentou a constitucionalidade deste sistema. A 

pesquisa toma como fontes a doutrina de filosofia de Harvard, do professor Michael 

J. Sandel, assim como um trabalho coordenador por vários cientistas, com 

documentos diversos a respeito do sistema de cotas. Foi importante também ter 

contato com análise concreta do sistema de cotas. Para isso, utilizamos o artigo 

produzido na UENF pela professora Vera Deps, com pesquisa de campo sobre o 

tema. O intuito é identificar o sistema em sua realidade, as decisões que estão 

sendo aplicadas sobre o tema, os pontos que são debatidos e seu confrontamento, 

na busca de assim compreender se tal política adotada atinge o conceito natural de 

Justiça, ou se a mesma funciona como maquiadora na busca de interesses diversos.  

 

Palavras-chave: ação afirmativa; filosofia moral; política de cotas para negros; 

justiça; constitucionalidade. 

 
 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

MACHADO, V. B. The quota policy in Brazil: what's the right thing to do? Campos 
dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 
UENF, 2015. Advisor: Prof. Dr. Julio Cesar Ramos Esteves. Coadvisor: Profa. Dra. 
Márcia Regina Viana. 
 
 
 
The main purpose of this paper is to examine the affirmative action policy based on 

quotas adopted in the Brazilian public school system in its claim to be fair and to do 

justice. We will ask if it really meets requirements of equality and achieves the goal of 

democratizing education, instead of being a policy that benefits only some people. To 

this end, we take as our starting point for this debate a historical analysis of the 

origins and characteristics of race discrimination in the United States, which 

eventually led to the adoption of affirmative action policy nowadays. By focusing on 

the affirmative action policy based on quotas, we detected the need to examine in 

more detail the legal concepts of equality and constitutionality in order to see how 

they consolidate the constitutionality of the system. The research takes as its 

sources, firstly, some elements found in a book of a Professor of Philosophy at 

Harvard, Michael J. Sandel, and, secondly, several documents regarding the 

adoption of affirmative action policy based on quota system resulting from a 

coordinated effort made by various scientists. For it is also important to have contact 

with a concrete analysis of the quota system. Thus, we use the article written by Vera 

Deps, Professor at UENF, as a result of field research on the subject. The aim is to 

see how the system works in the reality, the measures that are being applied on the 

subject, the points that are discussed and their confrontation, to assess whether such 

a policy does meet the requirements of the natural concept of Justice, instead of 

functioning merely as a mask in the pursuit of very different political interests. 

Keywords: affirmative action; moral Philosophy; quotas for blacks policy; justice; 
constitutionality. 
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INTRODUÇÃO  

 

Historicamente, no interior das políticas públicas conhecidas como “ações 

afirmativas”, surge a política de cotas – uma proposta originada nos Estados 

Unidos da América. O interesse era proporcionar igualdade aos estudantes 

negros em meio à desigualdade que tinha se instaurado naquele Estado, após 

décadas de racismo e preconceito. No entanto, uma reviravolta se aproxima 

após cinquenta anos de utilização da referida ação afirmativa. Já no ano de 

2014, com o intento de salvaguardar a estrutura da democracia norte-

americana, a Suprema Corte Americana tende a conceber a 

inconstitucionalidade do sistema de cotas, que fora instituído para beneficiar as 

minorias raciais.  

Apesar de as realidades norte-americana e brasileira serem bastante 

contrastantes, o Brasil seguiu a linha de cotas dos Estados Unidos. Adotou uma 

política criada para um contexto tão diverso do nosso, iniciado neste país no ano de 

1960, sem entender o seu funcionamento e os critérios para a efetivação dessa ação 

afirmativa. Sociólogos, historiadores e até mesmo alguns educadores criticaram 

essa política considerando-a protecionista, ao custo de gerar grande insatisfação 

social, e discutindo o que é certo ou não em relação à retirada do direito de uma 

pessoa para transferir a outra. 

A reação do meio acadêmico foi de repúdio, alegando não haver vínculo entre 

o caráter técnico e o ingresso nas universidades de concorrentes não qualificados, 

ocupando vagas de outros que demonstraram mais merecimento nos vestibulares. A 

despeito dessa indignação, outras instituições adotaram paulatinamente o sistema, 

mesmo isentas de regulamentação federal, desde o ano de 2002. Os requisitos 

variavam de uma instituição para outra.  

No Estado do Rio de Janeiro, porém, foi instituída a Lei 3.708/01, que 

assegurava 40% de suas vagas a estudantes afrodescendentes e pobres – para a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Tal lei foi regulamentada pelo Decreto n. 30.766, 

de 04 de março de 2002, que deu origem à ação direta de inconstitucionalidade n. 

2858-8/600-RJ, ajuizada no ano 2009 e decidida dia 26 de abril de 2012. 
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Apesar de ter ocorrido muitos ajustes desde o início de tal ação afirmativa, o 

debate prevalece ainda caloroso em todas as esferas, inclusive nas redes sociais, 

nas escolas, na justiça e nas próprias universidades.  

Em face dessa conjuntura, o problema deste trabalho não incide 

especificamente sobre discussões raciais, mas sobre algumas das teorias 

filosóficas acerca de justiça: as correntes filosóficas distintas frente à questão 

de direito fundamental - uma discussão carregada de conteúdo interdisciplinar 

nas áreas da Filosofia, da Educação, do Direito, da Sociologia e da História. 

Estas duas últimas áreas serão a base de discussão sob a perspectiva filosófica 

desta pesquisa, que polemiza o justo por meio de teorias da justiça. Entende-se 

que é impossível esgotar o tema, mas se procurará questioná-lo de maneira 

democrática e coerente. Por isso, a necessidade do viés interdisciplinar se torna 

inevitável e enriquecedora.  

Imersa nessa problemática, a pesquisa parte da hipótese de que a 

realidade do sistema de cotas tem gerado, cada vez mais, conflitos no tocante 

ao direito da igualdade. Muitos possuem a perspectiva de que o fato denota 

caráter de injustiça, tornando oportunidades usurpadas por outros tão 

despreparados a ponto de, muitas vezes, desistirem do curso logo no início do 

ano letivo, deixando vagas ociosas e deixando ociosos, também, uma gama de 

alunos que teriam chance de preenchê-las devidamente, em contrapartida os 

detentores de tais direitos identificam a oportunidade de equiparação social e 

correção das mazelas históricas.  

Analisar a política de cotas no Brasil, em especial, as situações concretas 

no estado do Rio de Janeiro e os seus desdobramentos dos diferentes conceitos 

de justiça, contextualizando com a realidade de tais políticas adotadas em 

nosso país, é o que se tem como objetivo geral deste estudo. Nesse sentido, 

traçam-se estes objetivos específicos: identificar se a política de cotas no Brasil 

fere a Constituição da República Federativa do Brasil e os princípios básicos 

estruturantes do Estado Democrático de Direito; analisar as teorias relevantes da 

filosofia que trabalham com conceitos de igualdade e justiça; e verificar a 

legitimidade da política de cotas no Brasil relativamente à sua legalidade e aos 

possíveis conflitos legais. 

Convém esclarecer que a escolha deste tema proposto decorre de 

análises feitas pela pesquisadora enquanto professora da disciplina de Direitos 
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Humanos do Curso de Direito, estando cotidianamente em contato com 

discussões acerca de hierarquia e privilégios de determinados direitos em 

detrimento de outros. Constantemente, embates sobre temas permeados de 

dúvidas e questionamentos surgem a partir de alunos de Direito e até mesmo 

das próprias indagações sobre o que realmente é certo.  

Por todo o exposto, apresenta-se como justificativa desta pesquisa a 

interdisciplinaridade do tema agregada à sua relevância no meio social, 

acadêmico e jurídico. Trata-se da inquietação e da reflexão sobre a aplicação de 

políticas públicas sem o alcance do verdadeiro conceito de justiça.  

Justifica-se, ainda, a escolha do referido tema em função da sua 

atualidade, num contexto de aparente discriminação, qualificado por muitos 

como ações populistas de governo. Uma controvérsia que requer um desfecho 

justo e harmônico para a classe de vestibulandos como um todo.  

Para fundamentar esta pesquisa, buscam-se, como marco teórico, autores 

como Michael J. Sandel (professor da Universidade Norte-americana de Harvard), 

com a obra Justiça, o que é fazer a coisa certa, que servirá como fio condutor 

deste trabalho. São análises filosóficas feitas, seguidas de debates e 

discussões pertinentes às reflexões deste trabalho. Também a autora Célia de 

Azevedo, cuja obra Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça 

e racismo, proporciona observações relativas à desracialização e traz importantes 

reflexões para análise das questões raciais. A obra Divisões perigosas: políticas 

raciais no Brasil contemporâneo, de Peter Fry et al., é  uma leitura bem especial 

para a discussão do tema em foco. Outros autores, não menos importantes, 

contribuem sobremaneira para o embasamento da redação deste estudo. Além 

destes, são analisadas legislações, pesquisas jurisprudenciais, doutrinas e 

embasamentos teórico-filosóficos por meio de livros e artigos. 

Assim procedendo, a metodologia pauta-se no método qualitativo descrito por 

Antonio Chizzotti (1998).  É qualitativa por não haver preocupação em coletar dados 

para serem submetidos a estatísticas e regras; nela, o pesquisador descreve, 

compara e interpreta os dados que já foram colhidos em outras pesquisas junto à 

UENF. “A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e 

o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito” (CHIZZOTTI, 1998, p. 79). A metodologia de natureza qualitativa tem no 
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pesquisador um sujeito observador do processo de conhecimento, que interpreta o 

fenômeno imputando-lhe significados. Portanto, o objeto pesquisado não é inerte 

nem neutro, mas um armazenamento de significados impregnados num entrelaçar 

de relações. 

O desenvolvimento desta dissertação será assim estruturado: o primeiro 

capítulo será dedicado ao contexto histórico e se subdividirá em duas partes: “A 

história das cotas” e “Teorias relevantes sobre igualdade e justiça”, que tratarão 

de um levantamento dos motivos da instituição de cotas no ensino, 

principalmente nas universidades, de que modo as políticas foram introduzidas, 

tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Será rastreado, também, o momento 

e as justificativas de sua implementação, à luz das teorias filosóficas que 

interpretam conceitos de igualdade e justiça.  

O segundo capítulo, intitulado “Cotas: relações político-jurídicas”, 

abrangerá três partes: Constitucionalização; Princípios Democráticos de Direito; 

e A legitimidade da política de cotas no Brasil. Será discutida a questão da 

constitucionalidade das normas que resguardam esse sistema e o direito 

conquistado a partir das ações afirmativas. 

No terceiro e último capítulo, “Dados institucionais”, haverá dois 

subcapítulos: o primeiro com dados coletados em pesquisa por professores da 

própria UENF; e o segundo, um confronto entre esses dados e a teoria da 

Justiça. Neste capítulo, será analisada e discutida a questão dos egressos em 

relação a diversos aspectos: permanência, índice de reprovação, programas 

criados para a sua inclusão acadêmica, comparação desses aspectos com os 

dos não cotistas. Todas essas análises serão confrontadas com a 

fundamentação teórica.     
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1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Neste momento verifica-se, teoricamente, o estado do problema em foco 

e estudos já realizados sobre ele, de modo a possibilitar uma discussão com 

embasamento consistente, que esclareça alguns questionamentos, tais como: o 

que motivou o Governo a adotar tal resolução? Seguir o modelo norte-

americano de cotas foi o ideal para o Brasil? 

Apresentam-se também críticas calorosas de embasamento filosófico, 

alicerçadas por debates realizados pelo doutrinador Michael J. Sandel para 

entender a questão de justiça. 

 

1.1 O relato motivacional das cotas 

 

Na esteira do conteúdo histórico da realidade norte-americana quanto à 

evolução e formação do sistema de cotas, verificam-se vários momentos relativos às 

crises sociais, políticas e ideológicas, que são fomentadores dessa sistemática 

adotada durante várias décadas e que hoje encontram um resultado com final longe 

de ser o que se pretendia ou desejava. 

Como em qualquer país amparado pelo sistema escravocrata, os Estados 

Unidos da América padeceu para realizar uma inserção dos escravos como pessoas 

livres, em sua estrutura social e jurídica, principalmente porque a escravidão norte-

americana deu-se a partir de uma ideologia de colonização diferenciada do Brasil. 

Os imigrantes ingleses que para lá foram queriam uma estrutura familiar semelhante 

às existentes em seu país de origem e, assim, levaram os negros como escravos e 

tiveram a aprovação estatal para esse feito. Foram amparados por normas 

governistas na prática da escravidão desde o início. Assim, o negro nesse Estado foi 

inserido como escravo por aprovação política, social e jurídica. 

Muitos dos conceitos aplicados na sistemática jurídica, mundial e brasileira 

vêm das ações ocasionadas antes da Segunda grande Guerra Mundial, delineando 

uma busca de equilíbrio contra a discriminação que era palpável e legal. Nos idos 

das realidades escravistas, o negro era visto como um objeto de valor, e não como 

um ser humano livre. Tal característica culminava a esse indivíduo, após o 

fechamento do sistema escravocrata, em uma necessidade de adaptação, pois ele 

ainda não detinha os mesmos direitos de um branco, estando sempre à margem, 
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não podendo frequentar os mesmos lugares e nem sendo dono total de sua opção 

dentro da realidade social. Por esse motivo, não era incomum existir regra especial e 

com caráter de restrição ao negro em detrimento do branco. É o que esclarece 

Piscitelli: 

 

O negro, quando introduzido ao trabalho escravo, o foi já 
segregado, inclusive institucionalmente pelo Estado. Vemos 
isso, claramente até quase o final do século XX, quando negros 
e brancos, em muitos Estados norte-americanos, tinham de ter 
sistemas de transporte e educacional, dentre outros, 
separados. Como veremos ao tratar do modelo norte-
americano de cotas raciais, a manutenção de estudantes 
negros e brancos na mesma escola foi uma evolução 
construída com o tempo. A questão do ódio inter-racial explica-
se por esses fatos, então. Grupos violentos como a KuKlux 
Klan e os black power têm formação muito sólida em uma 
sociedade na qual o próprio Estado se encarregou de legislar, 
promovendo a discriminação racial em prejuízo dos negros. 
Assim, o critério racial tão-somente se justifica nessa 
sociedade, visto que os negros ricos ou pobres eram 
submetidos a essa segregação (PISCITELLI, 2009, p. 23). 

 
 

Já na década de 1960, com a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, ocorreu o tão 

relevante movimento dos Direitos Civis, encabeçado por Martin Luther King, nos 

Estados Unidos da América, que foi inspirado no fato vivenciado por Rosa Parks, 

uma costureira negra de 42 anos, que foi retirada à força de um ônibus na cidade de 

Montgomery, no Estado do Alabama, em primeiro de dezembro de 1955, 

simplesmente por ter se sentado nas primeiras filas dos ônibus, reservadas aos 

brancos. O fato ocorreu porque um homem branco exigiu que Rosa se retirasse do 

banco onde ela estava para ele se sentar. Rosa recusou-se. Naquela época, era 

comum que os negros se levantassem e cedessem seus lugares aos brancos, que 

tinham prioridade no transporte urbano público. O motorista requereu a Rosa Parks 

e a outros três negros que se retirassem. Como Rosa se recusou a realizar o que lhe 

fora solicitado, o motorista foi obrigado a chamar a polícia. A mulher foi presa por 

desobediência à lei. 

O ato cometido por Rosa foi contrário à lei de segregação racial existente no 

estado do Alabama, por isso ela foi arrastada do ônibus, presa e multada no valor de 

14 dólares. Sua prisão culminou no movimento de boicote dos negros ao transporte 

público naquele estado, conhecido como “The Montgomery Bus Boycott”, por um 

período de trezentos e oitenta e um dias. Todo o ato foi acompanhado Martin Luther 
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King Jr., pastor de uma Igreja Batista, que mais tarde se tornou o precursor e o 

cabeça do movimento em favor dos direitos civis e da igualdade racial nos Estados 

Unidos, o que lhe rendeu posteriormente o Prêmio Nobel da Paz. Vários artistas e 

pessoas ilustres apoiaram o embate, inclusive pessoas brancas, assim como 

Malcom X e outros grupos de manifestantes, como os Panteras Negras, a National 

Association for the Advancement of Colored People (NAACP), todos igualmente 

importantes no movimento que impulsionava o direito a ter direitos.   

Compelidos por ameaças e pela perda de emprego, Rosa e seu marido, 

Raymond, foram obrigados a deixar sua casa; mudaram-se para Detroit. No entanto, 

Rosa – uma pequena senhora de fala mansa, mas de grande espírito – foi 

contratada para trabalhar como assistente no escritório de um parlamentar 

democrata. 

A luta chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, que, no dia 13 de 

novembro de 1956, declarou inconstitucional a lei de segregação. Assim, no dia 21 

de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glen Smiley, um sacerdote branco, 

entraram juntos num ônibus e ocuparam a primeira fila. Mas o movimento continuou, 

pois a guerra dos afrodescendentes era contra a discriminação que ainda imperava, 

não só nas diferenças comuns, mas em especial nas diferenças legais que ainda 

pairavam sobre as instituições. A luta se formava em especial nos Estados Unidos 

da América pela declaração contínua das diferenças entre pessoas por sua cor e 

origem “racial”.  

Em análise comparativa, esta não guarda semelhança com a realidade 

brasileira, que é formada e originada de afrodescendentes, em sua maioria, e que, 

desde as constituições democráticas, não realizou qualquer ato legal que 

demonstrasse diferenciação entre pessoas no âmbito legal. 

A atividade de estabelecimento das ações afirmativas na realidade norte-

americanas certamente veio inspirar o contexto aplicado no Brasil, iniciando naquele 

país o debate a partir dos direitos civis, com vistas a sua afirmação. Na década de 

60, o então Presidente John Kennedy passou a estabelecer medidas para prestigiar 

pessoas pobres, buscando diminuir assim o patamar de desigualdade. 

No entanto, curiosamente, as ações de sistema de cotas promovidas naquela 

época não contemplavam pessoas negras pobres, e sim negros da classe média. O 

interessante é que recente pesquisa realizada por um economista americano, 
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Thomas Sowell, conduzida na Universidade Stanford, comprova que o sistema de 

cotas não interferiu nas condições das famílias negras pobres. 

Também as condições de pessoas provenientes de uma melhor qualidade de 

vida que se formaram antes de estabelecido o sistema de cotas se mantiveram 

inalteradas. O número de famílias pobres continuou o mesmo: a média de 30% da 

população com um grau superior de formação permaneceu inalterável, não 

diminuindo nem aumentando, caracterizando certa fragilidade da proposta desse 

sistema que tinha como objetivo promover a diminuição da discriminação racial. 

Todos esses fatores, entretanto, demonstram que as diferenças eram 

sentidas em qualquer realidade social, seja numa fila, seja no transporte. A 

segregação era visível em qualquer âmbito, não somente na educação, por isso 

Kennedy procura estabelecer novas políticas. E, assim, 

 

a expressão “ações afirmativas” foi criada pelo Presidente dos 
Estados Unidos J. F. Kennedy em 1963, significando um 
conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 
compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas 
ao combate da discriminação de raça, gênero, etc., bem como 
para corrigir os efeitos presentes das discriminações praticadas 
no passado (DOMINGUES, 2005, p. 3). 

 

 
Dois meses após sua posse, Kennedy insere a affirmative action (ação 

afirmativa), o que começou não pela educação nem mesmo pela educação superior, 

mas teve início em ações relativas a direitos trabalhistas, a afirmações por políticas 

públicas de não discriminação. 

Uma reafirmação inversa de sua origem, porque, nesse país, as normas 

começaram segregando e terminaram incluindo; elas demonstram que não deve 

haver distinção, diferenças, e sim afirmam a necessidade de estabelecer igualdade, 

mesmo que tragam com isso desigualdades positivas para a sua promoção. 

É importante salientar que o Poder Executivo é aquele capaz de promover 

tais ações. Numa busca incessante de acertos, no entanto, se não for corretamente 

amparado pelas outras órbitas de poder, Legislativo e Judiciário, seu 

idealizador/estruturador não atingirá sua pretensão.É fato que os presidentes norte-

americanos foram a manivela necessária para a produção de normas e a afirmação 

de direitos como o Civil Rights Act, criado em 1964 pelo Congresso, e idealizado 



9 

 

pelo presidente Lyndon Johnson que, em um discurso na Howard University em 

1965, afirma: 

 

Mas liberdade não é suficiente. Você não apaga as cicatrizes 
de séculos dizendo: Agora você está livre para ir aonde quiser, 
e fazer como quiser, e escolher os líderes que lhe agradarem. 
Você não pega uma pessoa que durante anos esteve tolhida 
por grilhões e a liberta, trazendo-a para o começo da linha de 
largada de uma corrida e então diz: “você está livre para 
competir com todos os outros”, e ainda acredita que você foi 
completamente justo. Isto não é o bastante para abrir as portas 
da oportunidade. Todos os nossos cidadãos têm que ter 
capacidades de atravessar aquelas portas. Este é o próximo e 
o mais profundo estágio da batalha pelos direitos civis. Nós não 
buscamos somente liberdade, mas oportunidades. Nós não 
buscamos somente equidade legal, mas capacidade humana, 
não somente igualdade como uma teoria e um direito, mas 
igualdade como um fato e igualdade como um resultado 1 
(Tradução Julio Esteves). 

 

Nessa conjuntura, as ações começaram a imperar em âmbito educacional e 

inflaram as Cortes Regionais e Federal com casos de pedido de realização das 

medidas de dessegregação instauradas pelas normas governamentais. Um caso 

importante analisado pela Corte Suprema é o de crianças negras do Distrito de 

Colúmbia (Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 [1954]). Foi contestada a impossibilidade 

de elas se matricularem em uma escola tida como exclusiva de brancos e foi 

declarada a inconstitucionalidade do ato cometido por conduta discriminatória. 

 

Na perspectiva de nossa decisão que a Constituição proíbe aos 
Estados manter escolas públicas segregadas pela raça, seria 
impensável que a mesma Constituição impusesse uma 
obrigação menor ao Governo Federal. Nós consideramos que a 
segregação racial nas escolas públicas do Distrito de Colúmbia 
é uma recusa do devido processo legal garantido pela Quinta 
Emenda da Constituição (ESTADOS UNIDOS, 1954b; 
RODRIGUES, 2001, p. 93). 

                                                           
1
No original em inglês, “But freedom is not enough. You do not wipe away the scars of centuries by 

saying: Now you are free to go where you want, and do as you desire, and choose the leaders you 
please.You do not take a person who, for years, has been hobbled by chains and liberate him, bring 
him up to the starting line of a race and then say, "you are free to compete with all the others," and still 
justly believe that you have been completely fair.Thus it is not enough just to open the gates of 
opportunity. All our citizens must have the ability to walk through those gates.This is the next and the 
more profound stage of the battle for civil rights. We seek not just freedom but opportunity. We seek 
not just legal equity but human ability, not just equality as a right and a theory but equality as a fact 
and equality as a result. Disponível em:  
http://cdn.constitutionreader.com/files/pdf/constitution/ch122.pdf.  
Acesso data 06 de Janeiro de 2015, 17:04 

http://cdn.constitutionreader.com/files/pdf/constitution/ch122.pdf
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Como se percebe, medidas de transição foram adotadas pelos Estados norte-

americanos. Muitas foram afirmadas inconstitucionais, por violarem frontalmente os 

preceitos constitucionais. Após vários embates, a Suprema Corte decidiu, em 1969, 

em face da necessidade de integração racial nas escolas, que “não há nenhuma 

razão para que toda a privação de direitos constitucionais seja tolerada nem mais 

um minuto” (ESTADOS UNIDOS, 1969a. In: RODRIGUES, 2001, p. 98). 

Nesse ínterim, vale destacar uma passagem de Dworkin: 

 

A história da campanha contra a injustiça racial desde 1954, 
quando o Supremo Tribunal decidiu Brown contra Conselho 
de Educação, é, em grande parte, uma história de fracassos. 
Não conseguimos reformar a consciência racial de nossa 
sociedade por meios racialmente neutros. Portanto, somos 
obrigados a olhar os argumentos a favor da ação afirmativa 
com solidariedade e espírito aberto (DWORKIN, 2001, p. 440). 

 
 

 O sistema de cotas nos Estados Unidos prestigia 35% dos estudantes 

conforme sua colocação nos resultados durante sua atividade estudantil nas 

escolas. Os melhores, 10% do grupo, entram direto sem qualquer seleção prévia; o 

número de 25% das vagas restantes é reservado às cotas, buscando com isso 

garantir a inserção de um número maior de hispânicos e negros na universidade. 

 Contudo, a estrutura do sistema norte-americano de cotas de inclusão em 

universidades é muito distante e diferente da realidade brasileira. Mesmo em 

universidades públicas, o cursista, na grande maioria dos casos, terá que pagar pela 

educação em que pretende se inserir. 

No entanto, pesquisas levantadas entre os anos de 1960 a 1990 mostraram 

que houve avanço através do sistema de cotas, que hoje se vê estagnado, apesar 

de tal proposta ter sido de extrema relevância à época. Não se pode perder de vista 

que a realidade vivenciada naquele país era de completa e irrestrita exclusão, sem 

possibilidade de exercício de qualquer direito, por auxílio do próprio poder público. 

Fatalmente, foi de extrema importância o movimento ter sido levado ao Judiciário, 

um órgão que proporcionou a efetividade de tais direitos que não eram respeitados 

pelos Estados.  

 Não se pode deixar de citar as análises feitas por Dworkin em relação à 

aplicabilidade deste sistema na seara norte-americana. O autor Ronald Dworkin é 
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um importante defensor do sistema assim, como uma análise comparativa torna-se 

fundamental suas intervenções. 

 

Na década de 70 e no começo da de 1980, a Suprema Corte 
aparentemente aceitava a ideia de que a Lei dos Direitos Civis 
voltava suas baterias não só contra a discriminação subjetiva, 
mas também contra a estrutural, e que a Constituição 
reconhecia a erradicação da discriminação estrutural como um 
objetivo público de primeira importância. 
 
Decretava a ilegalidade de quaisquer provas prévias ou 
procedimentos de contratação que perpetuam a discriminação 
estrutural mediante o oferecimento de um número 
desproporcionalmente pequeno de empregos aos não-brancos, 
em comparação com a população geral da qual saem as 
pessoas que buscam os empregos em questão – a menos que 
os empregadores possam demonstrar que essas provas ou 
procedimentos são requisitos indispensáveis de uma boa 
prática de negócios. 
 
Implícitos nas decisões da Corte não era um princípio de 
obrigação, mas de permissão: permitia que tanto as instituições 
privadas quanto as públicas, em suas decisões de contratação 
e demissão, dessem alguma preferência a membros individuais 
dos grupos minoritários a fim de colaborar para a superação 
das consequências estruturais de gerações de injustiça. 
(DWORKIN, 2006, p. 248). 

 

 Após a entrada do Presidente Ronald Reagen no governo em 1980, essas 

vertentes e princípios passam a tomar nova roupagem, inclusive dentro da Suprema 

Corte que começa a ser questionada em ações inversas, como solicitação de 

trabalhadores brancos que se sentiam discriminados na contratação, sob a 

justificativa de que não poderiam ser contratados já que a vaga era destinada a não 

brancos. A Corte começa a dirigir aos movimentos pedidos de justificativa e 

comprovação da necessidade de tais vagas aos trabalhadores negros. As ações 

afirmativas como propostas inicialmente passam a ser vistas por seus defensores de 

maneira enfraquecida, até chegar ao nível educacional, conforme afirma Dworkin:  

 

Grande parte dos ataques políticos e jurídicos à ação afirmativa 
tem-se concentrado em suas consequências: segundo os 
críticos, ela baixou os padrões educacionais ao admitir alunos 
que não estão qualificados para se beneficiar da formação que 
recebem, e isso exacerbou, em aliviar, a tensão racial. 
(DWORKIN, 2005, p. 546). 
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Uma nova era de formações ideológicas e de interesses se iniciou; e mais 

que uma ação afirmativa, o sistema de cotas deve ser visto como um meio, e não 

como um caminho único. Assim, nos idos de 2007, a Suprema Corte dos Estados 

Unidos começa a estabelecer decisões no sentido de que o sistema de cotas, 

inclusive para colégios, torna-se descaracterizado, entendendo que deveria deixar 

de ser facultado a cada entidade de ensino sua aplicação, pelo menos inicialmente. 

Talvez a grande luta brasileira seja por qualidade, e não por direitos. Isto 

porque no Brasil a realidade dos negros escravizados gerou um grande problema 

em sua alforria. A incompetência dos brancos no ano de 1988 e dos escravocratas 

negros era não dar capacitação e qualidade de vida aos novos cidadãos que se 

inseriam na sociedade. Ao negro, no Brasil, não se estabeleceram regras de 

segregação ou de diferenciação de direitos; o problema então se constituiu como 

social e não propriamente racial e vem sendo social até o atual ano de 2014. 

Nenhuma política conseguiu solucionar a tão sonhada igualdade e nem mesmo as 

ações afirmativas têm produzido esses efeitos.  

Quanto ao sistema de cotas com mais de dez anos de prática no ensino 

superior brasileiro, até o momento, não há corroborada pesquisa que demonstre 

qualquer avanço. O negro no Brasil nunca foi discriminado por qualquer legislação 

como era nos Estados Unidos. Já o sistema de cotas, em vez de primar por 

igualdade, estabelece distinções, discrimina critérios visivelmente depreciativos.  

A Lei de cotas 12.711 de 29 de Agosto de 2012 – muito criticada e envolta em 

regras sobre o sistema de acolhimento de cotas até o ano de 2016, com a marca de 

50% das cotas sendo 25% para indivíduos pretos, pardos ou índios – retira a 

autonomia das Universidades Públicas na seleção da formatação do sistema. Já nos 

Estados Unidos, a seleção se dá conforme critérios para cada universidade, tanto 

que até hoje há discussão de algumas universidades que ainda pretendem 

estabelecer tal ação afirmativa em sua estrutura. 

Pelo exposto, constata-se que toda a realidade escravocrata que originou o 

sistema de ações políticas na busca de inserção de negros na realidade norte -

americana inspirou a realidade brasileira na tentativa de conquistas de uma 

nova prática após o sistema de escravidão que fora instituído aqui. No entanto, 

há um forte antagonismo em relação ao sistema no Brasil e o sistema que fez 

parte da realidade nos Estados Unidos da América, desde sua colonização até 

sua forma de segregação racial. No Brasil, não se conseguiram absorver os 
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negros que se tornavam libertos, não houve amadurecimento cultural que 

proporcionasse uma relação equilibrada, especialmente pela carga de 

imigrantes que chegava e disponibilizava mão de obra barata, usurpando o 

espaço dos negros libertos. É de fato um debate que não encontra equilíbrio de 

entendimentos.  

Também nos Estados Unidos não houve consenso. Em 1978, no caso 

Regents of the University of California x Bakke, o juiz Anthony Kennedy declarou em 

seu voto a inconstitucionalidade do sistema de cotas, que agora vem se 

confirmando: "Preferências raciais, quando corroboradas pelo Estado, podem ser a 

mais segregacionista das políticas, com o potencial de destruir a confiança na 

constituição e na ideia de igualdade" (GONÇALVES, 2013, p.195). 

No Brasil, a discussão reflete-se na análise da igualdade enquanto ferramenta 

para uma proposta com o fim de resgatar o conceito de democracia racial, haja vista 

que em momento algum houve aqui a realização de normas segregacionistas. A 

proposta das ações afirmativas teve sua incidência na realidade brasileira, a partir 

de 1999, na Universidade Nacional de Brasília, com o escândalo ocorrido com o 

aluno Ari Lima, negro, estudante do doutorado em Antropologia, que foi favorecido 

por uma cota específica dada, naquela época, pela instituição no curso de 

especialização strictu sensu. O doutorado em Antropologia já estava em vigor há 

vinte anos e durante esse período nunca ocorreu reprovação em matérias 

obrigatórias dentro do curso. Ari Lima foi reprovado em uma disciplina obrigatória, 

mesmo obtendo notas máximas em outras duas, no entanto, o professor não teve 

como se justificar da nota, e disse que se o aluno requeresse revisão ainda assim 

não ocorreria retificação. 

Dentro desse ambiente de revolta, instaurou-se a Marcha do Zumbi dos 

Palmares, movimento liderado especialmente por alunos, no ano de 1995, que 

impulsionou o interesse de instalação de ações afirmativas. Mais tarde, no ano de 

2001, em Durban, na África do Sul, estabeleceu-se na Terceira Conferência Mundial 

contra o racismo a decisão de se tornar necessária a instauração de ações 

afirmativas, especialmente na área educacional. Ao Brasil foi recomendado o 

estabelecimento do sistema de cotas. 

No entanto, sem grandes discussões e de forma autoritária, iniciou-se a 

imposição do sistema. Nesse processo, não ocorreram debates sobre como seria a 

melhor forma de inserção dessa atividade ou a menos arbitrária para a sua 
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instauração. Parte da comunidade acadêmica sentiu-se enfraquecida e desmerecida 

diante das ocorrências autoritárias e descriteriosas com as quais foram forçadas a 

aceitar e pactuar, assim como demonstrar ser desmerecida a normatividade para 

uma parte em detrimento de outra. Tal ato somente atesta a falta de pré-requisito na 

formação de ações afirmativas neste Estado. 

Em 2003, a Universidade Nacional de Brasília estabeleceu o critério de cotas 

que destinaria vinte por cento do número de vagas a alunos negros e dez vagas 

para indígenas. O partido Democrata (DEM), durante debates calorosos no 

Congresso sobre o Estatuto Racial, por vezes, afirmou que concordava com mais de 

noventa por cento do critério. Não entendia, porém, o fundamento da racialização de 

cotas. Se o critério é, pois, igualar a condição e dar equilíbrio às relações sociais, 

equiparando em condições negros e brancos que vivem em diferentes situações, a 

ação afirmativa deveria partir de um critério social. Deveria prestigiar aqueles menos 

favorecidos e dar oportunidade na Universidade Pública a indivíduos que 

normalmente não teriam chances de participar equitativamente de uma casta tão 

fechada e pequena do fragmento social, a qual vive de maneira antagônica, com 

indivíduos de condição social mais elevada. 

Assim, não sendo ouvido, o DEM impetrou uma arguição de descumprimento 

de preceito fundamental contra atos administrativos da Universidade de Brasília e 

pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a análise do sistema de cotas no ano de 

2009. Tal ação foi decidida em maio de 2012 pelo STF2, com publicação dada na 

data de 20 de novembro de 2014, que entendeu a ação afirmativa de cotas como um 

ato constitucional, não se mostrando desproporcional ou irrazoável. 

Alguns dos professores dentre eles da UNB – antropólogos, sociólogos, 

juristas – afirmam ser uma afronta o sistema existente, pois é discriminatório, e retira 

o prestígio que deveria ser dado ao cotista negro. Citam, inclusive, passagens norte-

americanas como o sistema conhecido como “gota de único sangue”, utilizado nos 

Estados Unidos no meado do século XX. Trata-se de uma forma de segregação, que 

identificava se a pessoa possuía alguma descendência negra. Caso fosse 

constatado, ela seria atingida pelas normas de exclusão e segregação racial – fato 

cuja constatação no Brasil seria impossível, haja vista a miscigenação existente em 

nossa realidade.  

                                                           
2
 Essa é uma questão que será analisada neste trabalho no próximo capítulo. 
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O renomado geneticista mineiro Sergio Peña afirma que, ao analisar o sangue 

de alguns negros famosos, como Neguinho da Beija-flor, constatou-se que seu 

genoma era 70% europeu. Há, assim, em um homem de traços tipicamente negros, 

sangue de incidência predominante de um grupo ao qual ele não corresponde 

fisicamente. 

Embora a maior parte das ações destinadas a confirmar a inserção de 

indivíduos marginalizados venha trazendo tamanho debate e discussão, um fato 

chama a atenção pela saída ordeira e pacífica que proporcionou. A reitora da 

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, afirmou em entrevista que a 

despeito de ter ocorrido uma emenda constitucional retirando as cotas raciais das 

universidades nesse estado, a Universidade do Michigan ainda se utiliza de ações 

afirmativas para a inclusão de estudantes sub-representados, que normalmente vêm 

de diferentes contextos raciais. Com o veto para cotas raciais puras, as quais são 

baseadas exclusivamente em critério racial, o sistema educacional norte-americano 

está se democratizando, reduzindo critérios discriminatórios na realidade do país. A 

propósito, em 2003, a Suprema Corte ratificou o novo sistema.  

Com o lançamento da obra Tanto Preto Quanto Branco, de Oracy Nogueira 

(USP/1953), percebeu-se que o brasileiro é um cidadão sem pertencimento racial. 

Mas, defensores do sistema de cotas aplicado hoje na realidade brasileira 

estabeleceram um discurso diferenciado, baseado no sistema segregacionista dos 

Estados Unidos, em conjunto com a louvável doutrina da ação afirmativa. Nosso 

sistema, entretanto, em nada se assemelha à realidade do referido país.  

Finalmente, a menos dez anos, em um debate sobre ações afirmativas e 

sobre sua constitucionalidade, o ministro do STF Joaquim Barbosa afirmou sobre o 

sistema de cotas e as ações afirmativas, apesar de ter votado a favor deste. 

 

Acho que a discriminação, como componente indissociável do 
relacionamento entre os seres humanos, reveste-se de uma 
roupagem competitiva. O que está em jogo aqui é, em certa 
medida, competição: é o espectro competitivo que germina em 
todas as sociedades. Quanto mais intensa a discriminação e 
mais poderosos os mecanismos inerciais que impedem o seu 
combate, mais ampla se mostra a clivagem entre o 
discriminador e o discriminado 3.   

 

                                                           
3
 Artigo publicado no site http://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3101168/ministro-joaquim-barbosa-afirma-

que-acoes-afirmativas-concretizam-principio-constitucional-da-igualdade. Acesso em: 06/01/2014 

http://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3101168/ministro-joaquim-barbosa-afirma-que-acoes-afirmativas-concretizam-principio-constitucional-da-igualdade
http://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3101168/ministro-joaquim-barbosa-afirma-que-acoes-afirmativas-concretizam-principio-constitucional-da-igualdade
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 Da narrativa do então ministro do STF, retira-se a necessidade 

indissociável de interferência constante neste sistema, pois muito embora 

oportuna ao grupo favorecido, deve ser analisada com cautela, pois sua 

utilização inevitavelmente acarretará discriminação social, conforme relatado em 

sua manifestação. A concorrência, pré-requisito comunitário, que se configura 

como perigosa em sua formação, pode se acirrar a pontos alarmantes, 

oportunizando maior chance de discriminação. No sistema de cotas, verifica-se, 

que a sua atuação acirra a discriminação e as diferenças, o que dá chance a um 

abismo ainda maior, ao invés de integrar cidadãos ao meio social a que 

realmente pertencem e onde realmente deveriam se sentir acolhidos.  

 

1.2 A Ação Afirmativa em Questão 4 

 

Uma interessante abordagem filosófica sobre a justificação da adoção de 

ações afirmativas, como a política de cotas, pode ser encontrada no livro Justiça: O 

que é fazer a coisa certa, 2013, como foi intitulado na tradução brasileira, de autoria 

do filósofo norte-americano Michael Sandel, fruto de uma concorrida série de lições 

por ele ministradas na conceituada Universidade de Harvard. No capítulo 7 do 

mencionado livro, Sandel se debruça justamente sobre a questão da justificativa das 

cotas, mostrando-se favorável a sua adoção, sem, no entanto, deixar de discutir 

importantes objeções às mesmas. Por isso, esta pesquisa procederá a uma 

exposição mais minuciosa desse capítulo. Contudo, o capítulo 9 do mesmo livro 

também fornece importantes elementos para uma reflexão sobre o mesmo tema, 

razão pela qual será também parcialmente discutido aqui. 

A discussão começa com a exposição de uma polêmica jurídica envolvendo 

um caso concreto. O caso envolveu a americana Cheryl Hopwood, uma estudante 

branca, de família não abastada e que, nas palavras do próprio Sandel (2013, 

p.209), “apesar de ter mostrado um desempenho relativamente bom no exame de 

admissão, (atingiu o 83° percentil), não conseguiu entrar para a universidade”. 

Hopwood se sentiu injustiçada, pois, em virtude da política de cotas adotada pela 

Faculdade de Direito da Universidade do Texas, candidatos negros e descendentes 

de mexicanos que tinham obtido médias iguais ou até mesmo inferiores às dela 

                                                           
4
 A redação da presente seção contou com o auxílio de meu orientador, Prof. Julio Esteves, ao qual 

agradeço.  
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conseguiram ser admitidos na Universidade. Isso porque, no ano em que Hopwood 

se candidatou a uma vaga, a Faculdade de Direito havia destinado 

aproximadamente 15% das vagas para alunos provenientes de minorias. Hopwood 

levou o caso à Justiça Federal, alegando ter sido vítima de discriminação. 

Ao ser judicialmente interpelada, a Universidade do Texas procurou se 

justificar alegando que a política de ação afirmativa adotada pela Faculdade de 

Direito visava permitir que a parte da sociedade composta de minorias de negros e 

hispânicos pudesse ter voz ativa na promoção do direito, o que não estaria sendo 

possível no Texas, onde os 40% da população afrodescendente e hispânica tinha 

pouca participação no exercício da advocacia. 

Tem-se então um primeiro argumento apresentado em favor da adoção da 

política de cotas, o qual merece reflexão. Segundo os membros da direção da 

Faculdade de Direito, haveria alguma correlação de proporcionalidade entre 

administração e produção da justiça no Estado do Texas e a composição étnica dos 

operadores do direito. Ou seja, segundo a direção da Faculdade de Direito, 

enquanto as minorias que compõem os 40% da população do Texas não 

encontrarem representação proporcional nos escritórios de advocacia, no poder 

legislativo e nos tribunais do Estado, elas não poderão nutrir a expectativa de terem 

um tratamento justo por parte do poder público. Ora, trata-se de um argumento 

estranho, pois parece dar a entender que tanto mais justiça será feita, quanto mais 

diversos grupos minoritários constituintes da sociedade, sejam eles étnicos, 

econômicos, culturais, etc., tiverem participação no judiciário. Isso parece se chocar 

com a concepção usual e clássica da justiça como cega para essas diferenças, 

justamente para poder ser justa. Como quer que seja, mesmo que se aceite esse 

argumento da Faculdade de Direito e se admita que seja justificado reservar cotas 

para minorias, como forma de assegurar que se faça cada vez mais justiça na 

sociedade, fica difícil aceitar que tal argumento possa justificar a adoção dessa 

política em outras Faculdades.  

Com efeito, tendo por base o princípio acima, fica difícil ver como é que se 

justificaria a adoção de política de cotas para outras Faculdades, como, por 

exemplo, a de Medicina, a de Física, a de Química, etc. Pois, para poder justificar a 

adoção da política de cotas para essas outras Faculdades, com base no princípio 

acima, seria preciso mostrar que quanto mais médicos, físicos, químicos, etc., 

oriundos das minorias vierem a se formar com resultado da política de reserva de 
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vagas, teríamos proporcionalmente cada vez mais conhecimento médico, físico, 

químico, etc. Entretanto, não parece razoável pretender sustentar a tese de que haja 

alguma correlação (de causa e efeito?) entre a quantidade ou qualidade de 

produção de conhecimento em geral e a participação de minorias, sejam elas 

étnicas, sociais ou econômicas. Somente tal correlação justificaria a adoção da 

política de cotas nas Faculdades correspondentes, tal como se fizera na Faculdade 

de Direito. 

O problema central dessa tentativa de justificação das cotas, que fica bem 

visível quando se tenta aplicar o princípio operativo no caso da Faculdade de Direito 

ao caso das demais Faculdades e disciplinas, é que ela desconsidera a questão do 

mérito. Pois não é o mero fato de termos mais profissionais oriundos das classes 

minoritárias da sociedade que por si só poderá resultar em mais justiça, em mais 

conhecimento na química, na física, etc., mas, sim, a capacidade e competência 

desses profissionais, o que é completamente independente da origem dos mesmos. 

E, se é assim, como usualmente sustentam os críticos das políticas de cotas, 

Hopwood tem razão ao alegar que foi injustificadamente discriminada, já que a 

recusa de seu ingresso na Universidade do Texas não se baseou em nenhum 

critério meritocrático.  

Nos Estados Unidos, o debate sobre as cotas girou muitas vezes em torno de 

questões de direito constitucional, sobretudo quando os casos foram levados à 

Suprema Corte. Contudo, o problema deve ser examinado nesta parte da 

dissertação exclusivamente do ponto de vista filosófico, vale dizer, moral. O próprio 

Sandel (2013, p. 210) assim procede e pergunta: “é (moralmente) injusto considerar 

raça e etnia fatores prioritários no mercado de trabalho e na admissão à 

universidade?”. Segundo ele, os defensores das ações afirmativas costumam 

apresentar três tipos de razões para justificar a inclusão de raça e etnia como 

critérios de seleção: correção de distorções em testes padronizados, compensação 

por erros no passado e promoção da diversidade.  

A justificativa para adoção da política de cotas se apresenta como forma de 

corrigir distorções e disparidades nos testes de admissão em universidades, pois é 

um fato reconhecido que as diferenças socioeconômicas acabam por influir no 

resultado de tais testes, de forma que os números frios, por si sós, podem não dizer 

nada sobre a real capacidade do candidato. Um exemplo eloquente disso pode ser 

visto nos resultados insuficientes obtidos na prova de graduação por um estudante 
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negro, candidato ao doutorado na Faculdade de Teologia da Universidade de 

Boston, em 1951, o qual, apesar disso, foi ainda assim admitido. 

O candidato em questão era ninguém mais ninguém menos que Martin Luther 

King, um dos maiores oradores da história, e que obtivera, supreendentemente, uma 

avaliação abaixo da média em aptidão oral. Como observa Sandel (2013, p. 211), 

“estudos mostram que estudantes negros e hispânicos normalmente se classificam 

abaixo da média obtida pelos estudantes brancos nos testes padronizados”. E essas 

discrepâncias parecem ser resultado da situação socioeconômica dos candidatos 

oriundos de minorias, e não expressão de suas reais capacidades e potencialidades. 

Desse modo, ocorrem diferentes interpretações das notas à luz do contexto de 

origem dos candidatos, de modo que: 

 

uma média de 700 pontos no exame de admissão (...) obtida 
por um estudante que tenha frequentado escolas públicas no 
Bronx significa mais do que a mesma média obtida por um 
aluno formado por uma escola particular de elite no Upper East 
Side de Manhattan (SANDEL, 2013, p.211). 

 

 

Entretanto, como o próprio autor reconhece, a interpretação das notas à luz 

dos antecedentes familiares, sociais, culturais e educacionais não invalida o 

argumento dos que sustentam que o ingresso no ensino superior deve ser permitido 

aos que têm mais aptidão, preparo, enfim, mérito, e não por critérios que não 

possuam relação com capacidade, como critério social, por exemplo. Pois a 

correção das falhas nos testes serve apenas para mostrar que os mais capazes 

podem, inicialmente, apresentar rendimento inferior, justamente em virtude das 

condições de partida em que se encontram (o caso de Martin Luther King). Como 

conclusão, a correção das notas não justificaria as cotas. 

Um interessante argumento muitas vezes utilizado para justificar a adoção de 

cotas é o da compensação por danos causados no passado a um grupo ou etnia. É 

o caso da escravidão de negros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. 

É fato reconhecido que, mesmo depois de postos em liberdade, os negros e 

seus descendentes sempre estiveram submetidos a condições injustas e receberam 

tratamento desigual. Nos Estados Unidos, minorias de origem hispânica são, pela 

mesma razão, também consideradas como merecedoras de algum tipo de 

compensação. 
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Desta forma, como observa Sandel: 

 

o argumento compensatório considera a ação afirmativa 
uma solução para remediar injustiças do passado. De 
acordo com esse argumento, alunos pertencentes às 
minorias devem ter preferência para compensar o histórico 
de discriminação que os coloca em posição de 
inferioridade. Esse argumento trata a admissão nas 
escolas e nos postos de trabalho essencialmente como um 
benefício para quem o recebe e procura distribuí-lo de 
forma a compensar injustiças passadas e suas 
consequências que ainda persistem (Ibidem, p. 212). 

 

Esse argumento é, de fato, muito plausível. Contudo, sua plausibilidade 

assenta sobre o conceito de responsabilidade coletiva relativa a eventos ocorridos 

no passado, levando-se ao questionamento: “temos a responsabilidade moral de 

corrigir erros cometidos por uma geração anterior à nossa?” (SANDEL, 2013, p. 

212). Em outras palavras: pode toda a comunidade ser responsabilizada e chamada 

a pagar por malfeitos perpetrados em épocas pretéritas, quando nem sequer tinha 

essa sociedade ainda nascido? 

De fato, Sandel (2013, p. 212) tem razão em sua tese de que “algumas 

obrigações nos são impostas como membros de comunidades com identidades 

históricas”. Para desenvolver esse ponto, no capítulo 9 do mencionado livro, 

intitulado “Dilemas da Lealdade”, Sandel relata alguns casos de pedidos de 

desculpas públicas e de responsabilização coletiva de gerações com relação a 

crimes em que elas propriamente não tomaram parte. Um dos exemplos mais 

impressionantes e marcantes desse tipo de responsabilidade coletiva é o do povo 

alemão após a Segunda Grande Guerra.  

  

A Alemanha pagou o equivalente a bilhões de dólares em 
indenizações pelos danos causados pelo Holocausto, sob a 
forma de indenizações aos sobreviventes e ao Estado de 
Israel. Ao longo dos anos, líderes políticos alemães fizeram 
pedidos públicos de desculpas, assumindo a responsabilidade 
pelo passado nazista em diversos graus. (...) O chanceler 
alemão Konrad Adenauer (...) reconheceu que “crimes 
indesculpáveis foram cometidos em nome do povo alemão, o 
que exigia indenizações morais e materiais” (SANDEL, 2013, p. 
259). 

 

Ou seja, gerações de alemães nascidos depois dos terríveis crimes 

perpetrados durante a Segunda Grande Guerra e dos quais, obviamente, não 
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tomaram parte, são, entretanto, chamados a pagar e a pedir perdão por eles, quase 

que exatamente como se os tivessem cometidos. Toda uma coletividade 

contemporânea assume uma responsabilidade por crimes que aconteceram no 

passado. Com efeito, o que pode pensar das gerações de alemães do pós-guerra se 

eles não se comportassem assim, se, pelo contrário, eles simplesmente “dessem de 

ombros” e afirmassem que não têm nada a ver com crimes que foram perpetrados 

antes de terem nascido e que, por conseguinte, não devem desculpas e, menos 

ainda, indenizações financeiras a ninguém? Sem dúvida, se poderia replicar que 

essas gerações não aprenderam nada com os horrores da guerra que seu país 

causou. Se poderia até mesmo levantar a suspeita de que as novas gerações de 

alemães tacitamente concordam com o que seus pais e avós fizeram, já que não 

apresentam nenhum remorso e arrependimento.  

Em suma, as gerações de alemães do pós-guerra estavam numa situação 

moral muito diferente daquela em que se encontravam, por exemplo, seus 

contemporâneos brasileiros ou nacionais de qualquer outro país que não tenha 

colaborado com o regime nazista. Pode-se mesmo dizer que os alemães do pós-

guerra encontraram diante de si uma pesada “herança moral”,5 que lhes fora legada 

por seus pais e avós, e da qual não podiam se livrar facilmente, já que se tratava de 

crimes contra a humanidade. 

Assim, faz todo sentido responsabilizar moral e coletivamente gerações 

presentes por crimes ou injustiças cometidos por seus antepassados, até mesmo 

com a exigência de pagamento de indenizações e compensações materiais. Pois se 

trata de reestabelecer a justiça. Nesse sentido, o mesmo raciocínio poderia ser 

aplicado ao caso do tratamento injusto dispensado aos negros escravizados por 

nossos antepassados no Brasil e nos Estados Unidos. Desse modo, a adoção da 

política de cotas na contemporaneidade poderia ser perfeitamente justificada como 

expressão de arrependimento relativa ao que foi feito no passado e como forma das 

novas gerações pedirem perdão e indenizarem os descendentes pelos danos 

perpetrados aos negros no passado. Portanto, o argumento a favor de cotas 

baseado nesse princípio merece ser levado a sério. Contudo, é possível desenvolver 

pelo menos duas críticas a ele.  

                                                           
5
 A expressão “herança moral” foi cunhada pelo Prof. Julio Esteves para dar conta de um sentido em que se 

poderia falar de good or bad moral luck, ou seja, de boa ou má sorte em sentido moral. O conceito de herança 

moral está sendo desenvolvido pelo Prof. Julio Esteves num artigo a ser publicado em breve. 
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Uma primeira crítica seria a seguinte: será que facilitar o ingresso de negros e 

de pardos à Universidade (e até a postos de trabalho - o que não será discutido por 

nós) é realmente uma forma de compensá-los por injustiças históricas, como as 

decorrentes da escravidão, do preconceito de cor e da segregação racial, ou será 

apenas uma forma de reafirmar, de modo velado, a supremacia da “raça” branca 

sobre aquelas que precisam de uma “força” ou “ajuda” para galgar posições na 

sociedade? No caso especificamente do Brasil, por exemplo, está claro que o 

problema da dificuldade de ingresso de negros e pardos no ensino superior se 

localiza no ensino público fundamental e médio, que não prepara o negro, o pardo e 

o branco pobre para concorrerem por vagas no ensino superior. Tendo fracassado 

no seu dever de preparar os mais pobres para concorrerem por tais vagas, o poder 

público decide então “facilitar” o ingresso exclusivamente de negros e pardos nas 

universidades, exigindo deles médias menores que as apresentadas pelos brancos. 

E a isso chamam de “compensação”. Porém, negros e pardos não foram 

compensados de nada, pois persiste o dado objetivo: eles não estão preparados 

para o ensino superior, porque isso não se obtém por decreto. Essas pessoas estão 

sendo ludibriadas, enganadas por políticas públicas demagógicas e populistas (Se 

se quiser sustentar que eles estão, sim, preparados para o ensino superior, então, 

perguntar-se-á: se é assim, para que precisariam de cotas?). 

Entende-se que, por esse viés, se comete injustiça para com os brancos 

pobres, oriundos da mesma escola pública ineficiente que não prepara 

adequadamente. Aliás, a esse respeito, o próprio Sandel  (2013, p. 212) reconhece 

que “se a questão for ajudar as pessoas em desvantagem, (...) a ação afirmativa 

deveria se basear na classe social, não na raça”. A partir desse ponto de vista, 

pode-se considerar também que a sociedade como um todo perde com a colocação 

no mercado de trabalho de profissionais não adequadamente qualificados (a não ser 

que se consiga fazer na universidade com que os alunos aprendam o que tinham de 

ter aprendido nos níveis mais fundamentais, além do que se espera deles no nível 

superior). 

A segunda crítica ao argumento baseado na compensação histórica é 

apresentada também por Sandel: os que recebem as supostas compensações não 

são, necessariamente, aqueles que foram historicamente prejudicados, e os que 

acabam pagando pelas compensações não são, necessariamente, os responsáveis 
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pelas injustiças. Contudo, essa crítica foi apresentada por ele para ser rebatida pelo 

argumento de que herdamos obrigações morais de nossos antepassados. 

Assim, o sistema de compensação mostra-se falho em nossa realidade, 

porque pesquisas esclarecem que, quando esses indivíduos conseguem sair da 

faculdade (pois a evasão é alta, quase 50%, conforme será no Capítulo 3 deste 

trabalho) um outro problema se instaura: a aceitação do mercado. Conforme Sandel, 

o sistema está trazendo uma maior discriminação e uma forte rejeição dessas 

pessoas que “pensam” terem sido beneficiadas. 

O autor relata críticos não defensores das cotas afirmam que estas não 

deveriam atingir raça e sim condição social, sem esquecer a educação de base. 

Uma outra linha de argumentação usada para justificar a adoção da política 

de cotas está baseada no conceito de promoção da diversidade étnica e 

socioeconômica no seio das universidades. Assim, as cotas se justificariam em 

nome do bem comum da própria universidade e também da sociedade em geral 

(SANDEL, 2013). Retomando o exemplo de Hopwood, quando teve de enfrentar o 

caso, a Faculdade de Direito da Universidade do Texas citou o propósito cívico da 

promoção da diversidade dos operadores do direito na sociedade como razão para 

reservar vagas para negros e hispânicos. 

A direção da Faculdade via o sucesso dessa política justamente no fato de 

haver “minorias em importantes cargos no Texas [que], em grande parte, são 

formandos da nossa Faculdade” (SANDEL, 2013, p.213). 

A essa linha de argumentação é possível fazer as seguintes objeções: em 

primeiro lugar, como já foi dito acima, não está claro que seja possível produzir mais 

conhecimento, por exemplo, na química e na física, quanto mais étnica e 

socialmente diversos forem os pesquisadores. 

Além disso, por mais que se considere que a promoção da diversidade nas 

universidades seja algo desejável, ela não deve ser fomentada em detrimento da 

qualidade, ou seja, do mérito dos estudantes que são admitidos. Assim, a 

diversidade em si e por si não é o que deve ser buscado, mas a diversidade de 

estudantes qualificados.  

Em segundo lugar, considera-se necessário que haja uma idealização 

romântica a respeito de uma suposta harmoniosa convivência entre pessoas tão 

diferentes. Na verdade, a política de cotas baseada na discriminação de brancos 
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pobres acaba gerando sentimentos de injustiça. Como observa Sandel ao dar voz 

aos demais críticos. 

 

O favorecimento racial não tornará uma sociedade mais 

diversificada ou reduzirá os preconceitos e as desigualdades, 

mas afetará a autoestima dos estudantes de grupos 

minoritários, aumentará a conscientização racial em todos os 

lados, intensificará as tensões raciais e provocará indignação 

entre os grupos étnicos brancos que acham que também eles 

deveriam merecer oportunidades (Ibidem, p. 214).  

 

Considera-se assim, que esse sistema vem alimentando ainda mais as 

diferenças, e como já dito acima, o despreparo, a falta de confiança em seu 

desenvolvimento não é só baixa quando entram, mas especialmente quando saem, 

pois a inserção de tais indivíduos no mercado de trabalho não tem sido preparada, 

conforme se pode encontrar no cotidiano e no relato da pesquisa da professora Vera 

Deps (Capítulo 3 e anexo). 

Diante das dificuldades encontradas uma justificação convincente para a 

adoção de cotas, Sandel (2013) lança mão de um argumento considerado por 

alguns como ríspido, apresentado pelo filósofo Ronald Dworkin. Segundo Dworkin 

(2013), em última análise, ninguém tem razão em reclamar quando as universidades 

procedem a uma reserva de vagas, pois ninguém tem qualquer suposto direito 

individual violado, já que as universidades têm a prerrogativa de adotarem seus 

próprios critérios de aceitação de candidatos, tendo em vista o que julgam ser a sua 

missão social ou o bem comum. Assim, se para uma determinada universidade o 

pertencimento a uma etnia ou minoria for considerado socialmente mais importante 

que o desempenho acadêmico, então ela tem todo o direito de admitir candidatos 

oriundos desses grupos, colocando um peso muito menor no resultado dos testes 

acadêmicos de admissão. Pode parecer “injusto” aos outros estudantes, detentores 

de notas melhores, o fato de terem sido preteridos, mas, do ponto de vista do fim 

visado pela universidade, estaria tudo de acordo com a justiça. 

Em primeiro lugar, pode ser verdade que, como sustenta Dworkin, as 

instituições privadas tenham o direito de estabelecerem seus próprios critérios de 

admissão, de acordo com o que consideram ser sua “missão social”. Mas como 

ficaria isso num país como o Brasil, em que a maioria das vagas mais disputadas 

está nas universidades públicas? O próprio Sandel (2013, p. 217) reconhece que, 
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mesmo nos Estados Unidos, “os maiores desafios constitucionais à ação afirmativa 

no ensino superior envolveram universidades públicas”, e isso num país em que a 

maioria das universidades, principalmente as melhores, pertence à iniciativa privada, 

diferentemente do que se passa no Brasil. No caso das universidades públicas, 

financiadas com o dinheiro de toda a população, os critérios de admissão não 

podem ser deixados à discrição e decisão de alguns poucos e ainda menos 

discriminar arbitrariamente entre os que mereceriam ingressar nelas. 

Pressupõe-se que, por ser com o dinheiro de todos, sendo uma instituição 

pública, é imprescindível dizer que o acesso é um direito fundamental de todos. E 

que todos deveriam ter oportunidades por critérios idênticos, haja vista que, se se 

começar a elevar a lei a critérios individuais e particulares, estará se oportunizando 

da coisa pública de maneira ilegal e indevida, o que não corresponde à sua 

existência. 

Em segundo lugar, como Dworkin sustenta (SANDEL, 2013, p. 219), quando 

se tem em vista o objetivo de promover o bem comum, “ser negro ou hispânico pode 

ser uma característica socialmente útil”, então, Hopwood não poderia inferir daí que 

foi recusada na Faculdade de Direito da Universidade do Texas por ser portadora de 

uma característica socialmente “inútil”, a saber, ser branca? Isso é ou não é 

discriminação, só que com o “vetor invertido”? 

O próprio Sandel manifesta algum desconforto para com o argumento ríspido 

de Dworkin, pois a posição deste poderia justificar situações no passado que 

parecem ser hoje completamente inaceitáveis. De fato, como escreve Sandel, “se as 

universidades (...) puderem estabelecer quaisquer critérios de admissão que 

promovam a sua missão como elas a definem, será possível condenar a exclusão 

racista e as restrições antissemitas?” (Ibidem, p. 218).  

Porém, é possível perceber que há uma falácia nessa tentativa de estabelecer 

uma comparação e depois uma diferenciação entre o impedimento de ingresso de 

judeus na universidade, nos anos 30 da década passada, o impedimento do 

ingresso de negros no auge da segregação racial nos EUA, nos anos 50, e o que 

ocorre na atual política de cotas. A tentativa de comparação feita por Sandel foi 

motivada pelo reconhecimento de que, se a universidade tem o direito de 

estabelecer uma política de cotas, uma vez que teria o direito de estabelecer seus 

próprios critérios de admissão, tendo por base o que julga ser sua missão social, 

então, a política de não-admissão de judeus e negros adotada no passado não 
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poderia ser criticada hoje em dia. No passado, aquelas universidades haviam 

definido o que julgavam ser sua missão social, e procederam de acordo com isso. 

No presente, outras universidades estabeleceram que a sua missão social é 

promover a igualdade e a diversidade, e procedem de acordo com isso. Desse 

modo, se se corrobora as cotas hoje em dia, deve-se, ao menos, compreender e 

aceitar que parecesse justificada a segregação feita no passado. A essa objeção, 

Sandel  responde dizendo que, no passado “o critério da raça [funcionava] como um 

símbolo de inferioridade, enquanto o favorecimento racial de hoje não insulta nem 

estigmatiza ninguém” (Ibidem, p. 218). 

Esse raciocínio, entretanto, é questionável, pois a segregação de judeus e de 

negros no passado foi baseada, exclusivamente, no critério racial, e, por isso, foi 

injusta. Pode-se presumir que dentre os negros e judeus que foram impedidos de 

ingressar na universidade, muitos tinham capacidade e mérito para tal, mas o que 

contou foi a suposta finalidade ou missão social a ser cumprida pela universidade, 

como condição suficiente para a exclusão daqueles grupos minoritários.  

Nesse sentido, supondo que Hopwood tivesse tido médias iguais ou até 

maiores do que seus concorrentes de outras etnias, tendo, contudo, o ingresso na 

universidade negado, por ser branca, então não se teria de admitir que, também no 

caso dela, o critério da finalidade social aliado ao étnico foi, de fato, suficiente para 

sua exclusão, do mesmo modo que o era no passado recente? Portanto, não 

adianta tentar justificar: com a política de cotas, a discriminação e a segregação 

social só mudaram de cor, perpetuando uma situação de injustiça. Além disso, como 

Sandel (2013, 218) pode afirmar que essa nova discriminação “não insulta nem 

estigmatiza ninguém”, se, como foi dito mais acima, Hopwood poderia ter ficado com 

a sensação de ser detentora de uma característica socialmente inútil, a saber, ser 

branca? 

Entende-se que a importância de pluralizar a educação deva acontecer para 

que pessoas de diferentes áreas tenham acesso a uma mesma educação, e que ela 

efetivamente seja de qualidade. 

Finalizando as questões morais, um dado se faz relevante levantar: a 

chamada igualdade - princípio fundamental que Dworkin entende poder ser deixado 

de lado. Os argumentos desenvolvidos pelos defensores do sistema de cotas 

apresentam o requisito, (conforme trabalhado no Capítulo 2) limitando-se a afirmar 

que a política de cotas promove igualdade material e consequente dignidade 
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humana. E os outros pobres excluídos? Não são dignos de direitos? Não fazem 

parte da sociedade discriminada? Neste trabalho pretendeu-se qualificar quem é a 

minoria e quem é parte da maioria, e foi possível constatar que poucos pagam caro 

por muitos. A Constituição Federal em seu artigo 3º, vela taxativamente, que o 

objetivo fundamental do Estado brasileiro é a não diferença ou discriminação por 

raça, sexo, cor, idade, entre outros e, a realidade que se presencia no sistema 

brasileiro é bem diferente, uma afronta direta ao texto da Carta Máxima do Estado 

brasileiro. 
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2 COTAS: RELAÇÕES POLÍTICO-JURÍDICAS 

 

O Direito ultrapassa barreiras. Em várias outras ciências a pesquisa é 

fundamental para a aplicação de determinados conceitos e regras; há necessidade, 

antes, de aplicar tais regras e de se comprovar a sua efetividade. Já no direito, é o 

experimento do fato, e sua prática é a técnica indispensável para a sua efetiva 

afirmação e eficácia, ou seja, é imprescindível que o cientista, antes mesmo de ter 

certeza da eficácia de sua técnica, aplique-a para que, dessa forma, possa conhecer 

quais resultados ela trará. 

Assim, nesse universo, encontra-se cada vez mais sedimentada a chamada 

constitucionalização; surgem, inclusive dentro dessa referida concepção, regras 

como o direito Civil-Constitucional com a unificação ou a maior interação entre o 

direito público e privado, por meio do qual se compreende que não há dicotomia 

dentro do direito. Com isso, identificam-se alguns valores estruturantes de grande 

importância, como salienta Barcellos, ao falar da importância da Constituição no 

universo jurídico: “a Constituição vem tomando a forma de um repositório geral de 

esperanças, muitas vezes até excessivamente idealizado em suas potencialidades.” 

(BARCELLOS, 2008, p. 15). 

Tal passagem remete à fundamental importância sobre os princípios 

constitucionais, e desta, surge a necessidade de se estudar ainda mais a base 

estruturante do pensamento constitucional porque, além de norma jurídica, ela 

também é norma constitucional, tendo em sua composição uma hierarquia natural e 

relevante à compreensão do grupo interplanetário que rodeia essa estrela sol. 

Consensualmente, entende-se que a Constituição Federal Brasileira adquiriu 

forma dentro de uma concepção de um Estado Democrático de Direito, o que lhe 

conferiu o status de carta defensora dos direitos individuais, tendo como base o 

princípio da dignidade da pessoa humana em sua espinha dorsal. Contudo, na 

organização constitucional, verificam-se, além de princípios originários como o já 

citado princípio da dignidade da pessoa humana, outros chamados de princípios 

jurídicos constitucionais ou derivados, sendo estes uma subdivisão daqueles, que 

possibilitam um alargamento ou alcance mais amplo e específico dos interesses 

desenvolvidos na ordem social e jurídica. 

Para o jurista espanhol F. de Castro, os princípios “são verdades objetivas, 

nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, na qualidade de 
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normas jurídicas, dotadas de vigência, validez e obrigatoriedade” (apud MORAES, 

2012, p. 21). 

E, desse conceito, verifica-se a relevante atuação de princípios no universo 

jurídico; por ser um ordenamento de estudos sobre o comportamento e a atuação 

humana, ele está no rol da estrutura de direitos facultados e não obrigatórios. Dessa 

forma, os princípios e os direitos vêm para dizer e formar consciência, além de 

assegurar existência. No entanto, sua concretização depende do respeito à ideia 

horizontal dos direitos fundamentais e da base fornecida pelo governo Estatal.  

Assim sendo, comungando interesses de direitos e princípios, dedica-se este 

capítulo ao estudo de conceitos constitucionais e atinentes à aplicabilidade de 

direitos que alimentam as teorias contra e a favor das cotas para negros em 

universidades públicas no Estado brasileiro. 

 

2.1 Constitucionalismo: sua evolução e afirmação de direitos 

 

Embora uma doutrina importante na realidade contemporânea, o direito 

constitucional teve sua origem de forma mais efetiva depois das primeiras 

revoluções (como a francesa), e toma forte impulso após a Segunda Grande 

Guerra. Sua efetividade passa a se tornar indispensável, pois vem proporcionar 

ferramentas de interpretação de normas e princípios em adequação à realidade 

do ser humano em sociedade. Tal fator é muito importante para que se tenha a 

verdadeira dimensão da teoria em relação à prática. 

O constitucionalista Tavares, autor do livro Curso de Direito 

Constitucional, assim declara: 

 

A metódica do Direito Constitucional é responsável por 
oferecer as ferramentas metodológicas por meio das quais 
será possível ao intérprete e aplicador da Constituição levar 
a efeito adequadamente suas atividades. Essa denominada 
metodologia do Direito Constitucional é responsável por 
identificar os procedimentos e rotinas de interpretação da 
Carta Constitucional, assim como por analisar suas normas, 
do ponto de vista de sua eficácia e cumprimento (KILDARE 
apud TAVARES, 2006, p. 22). 

  

O contexto dos direitos fundamentais, estabelecido no texto 

constitucional, é uma afirmação de busca da sociedade e de cada Estado, no 
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fornecimento de interesses comuns a cidadãos de uma mesma nacionalidade e 

a estrangeiros que dessa realidade venham participar de forma contínua ou 

temporária. 

 Tais afirmações são aglomerações de incessantes debates, e originárias 

de movimentos importantes para a sua confirmação, como o constitucionalismo 

e os direitos humanos, declarados por Comparato (2008, p.21) como “aqueles 

inerentes à própria condição humana, sem ligação com particularidade determinadas 

de indivíduos ou grupos”. 

 Já o primeiro, criado por várias concepções e em diferentes modelos e 

momentos, como forma de sustentação de uma Constituição que precisa ser 

afirmada pelo governo de um Estado e por seu povo, está voltado de maneira a 

limitar a atuação desse governo e garantir a essa população direitos, bem como 

estabelecer-lhe deveres. 

 O mestre constitucionalista português J.J. Gomes Canotilho estabelece o 

seguinte conceito: 

 

Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o 
princípio do governo limitado indispensável à garantia dos 
direitos em dimensão estruturante da organização político-
social de uma comunidade. Neste sentido, o 
constitucionalismo moderno representará uma técnica 
específica de limitação do poder com fins garantísticos. O 
conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro 
juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa da 
política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do 
liberalismo (CANOTILHO, 2000. p. 51). 

 

 O movimento, nomeado por autores dos mais diversos entendimentos na 

área do direito constitucional, como constitucionalismo, tornou-se fato 

imprescindível para a detenção do conhecimento das regras mais modernas 

sobre teorias dos direitos fundamentais. 

 Assim, a imprescindibilidade e a relevância em tratar sobre o direito 

constitucional em âmbito norte-americano se faz impreterível, pois a primeira 

Constituição escrita no mundo foi a dos Estados Unidos da América, criada no 

ano de 1787, que, destacadamente, é a mesma até os dias atuais. 

 A doutrina brasileira de direito constitucional sob os argumentos trazidos 

por importantes teóricos dos tema analise a importância dos conceitos de 
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direitos fundamentais, assim Alexandre de Moraes, em análise sobre o autor 

José Castan Tobeñas, comenta:  

 

[...] aqueles direitos fundamentais da pessoa humana – considerada 
tanto em seu aspecto individual como comunitário – que 
correspondem a esta em razão de sua própria natureza (de essência 
ao mesmo tempo corpórea, espiritual e social) e que devem ser 
reconhecidos e respeitados por todo o poder e autoridade, inclusive 
as normas jurídicas positivas, cedendo, não obstante, em seu 
exercício, antes as exigências do bem comum (MORAES apud 
TOBEÑAS, p.21, 2012).  
 
 

Os Direitos Humanos são “aqueles inerentes à própria condição humana, sem 

ligação com particularidade determinadas de indivíduos ou grupos” (COMPARATO, 

2010, p.70). Diversas nomenclaturas são utilizadas para se referir aos Direitos 

Humanos, como direitos do homem, direitos naturais, direitos individuais, direitos 

públicos subjetivos, liberdades fundamentais, direitos fundamentais do homem, entre 

outras designações comumente mencionadas em diferentes doutrinas. 

Contudo, parte da doutrina tende a diferenciar os “direitos humanos” dos 

“direitos fundamentais”, afirmando ser o primeiro mais comumente utilizado na 

Filosofia do Direito e no Direito Internacional para se referir aos direitos que visam o 

respeito à dignidade da pessoa humana através de uma consciência ética universal. 

Diferente dos direitos fundamentais, que são considerados direitos humanos 

positivados em um sistema constitucional, estudados com base no direito interno.  

Alexandre de Moraes argumenta que “a constitucionalização dos direitos 

humanos fundamentais não significou mera enunciação formal de princípios, mas a 

plena positivação de direitos”, podendo o indivíduo exigir a garantia de sua tutela 

perante o Judiciário – Poder indispensável para uma aplicabilidade concreta dos 

direitos humanos fundamentais previstos no ordenamento jurídico. Moraes 

argumenta que “a constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não 

significou mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de 

direitos”, podendo o indivíduo exigir a garantia de sua tutela perante o Judiciário –  

Poder indispensável para uma aplicabilidade concreta dos direitos humanos 

fundamentais previstos no ordenamento jurídico (MORAES, 2012, p. 28). 

 Pela relevância e grande influência do direito americano em nossa ordem 

jurídica, torna-se irrefutável a uma análise comparativa. Assim, o autor Canotilho 

faz uma varredura sobre a estrutura constitucional na realidade norte-americana 
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e diz que o povo daquele estado reivindicou, assim como ocorreu na Revolução 

Francesa, o direito a redigir a sua norma básica e na qual se estabeleceria a 

formação do governo que o representaria: 

 

Fez ‘diferentes usos da história’ sob vários pontos de vista. 
Através da Revolução, os americanos pretenderam 
reafirmar os Rights, na tradição britânica medieval e da 
Glorious Revolution. Não se tratava, porém, de um 
movimento reestruturador dos antigos direitos e liberdades 
e da English Constitution, porque, entretanto, no corpus da 
constituição britânica, se tinha alojado um tirano – o 
parlamento soberano que impõe impostos sem 
representação (taxation without representation). Contra 
essa ‘omnipotência do legislador’, a constituição era ou 
devia ser inspirada por princípios diferentes dos da ancient 
constitution. Ela devia garantir os cidadãos, em jeito de lei 
superior, contra as leis do legislador parlamentar 
soberano... Aos olhos dos colonos americanos ganhava 
contornos a ideia de democracia que um autor recente 
designou por democracia dualista (CANOTILHO, 2000, p. 
58). 

 

 A inspiração delineada nas normas abarcadas pela Constituição dos 

Estados Unidos da América é uma procura de libertação e de certeza das 

necessidades revolucionárias advindas das influências francesas, de que o 

Estado deveria ser limitado e direitos elementares deveriam ser parte da 

realidade do povo – denominado poder constituinte originário. Logo, não seria 

um simples acordo como acontece no Estado brasileiro, entre governante e 

governado, mas sim um acordo celebrado entre o povo, com o objetivo de se 

constituir, formar e criar um governo vinculado à lei fundamental.  

 

Poder-se-á dizer, deste modo, que os Framers (os “pais da 
constituição americana”) procuraram revelar, numa lei 
fundamental escrita, determinados direitos e princípios 
fundamentais que, em virtude da sua racionalidade 
intrínseca e da dimensão evidente da verdade neles 
transportada, ficam fora da disposição de uma ‘possible 
tyranny of the majority’(Ibidem, p. 59). 

 

 Dentro desse pensamento - de se estabelecer uma Constituição pela 

vontade popular - propuseram-se regras que estavam previamente 

determinadas pelo interesse do titular de sua constituição e posteriormente 

obedecidas pelos outros poderes. Como analogia a esse entendimento, a 



33 

 

passagem de John Locke, em 1689, citada por Canotilho, expressa bem como 

deverá ser interpretada a participação dos poderes na análise das vontades 

constitucionais, pois ele dizia “inter legislatorem et populum nullus in terris est 

judex” (entre o legislador e o povo ninguém na terra é juiz). Contudo, diante das 

decisões tomadas desde o surgimento da Carta Constitucional Norte-

Americana, de 1787, percebeu-se a importância e a influência do Judiciário na 

tomada de decisões sobre a análise interpretativa dessa norma. Um importante 

exemplo são as sentenças e os entendimentos trazidos pela Suprema Corte em 

relação à efetividade e à constitucionalidade de cotas raciais na realidade das 

Universidades norte-americanas. Inicialmente, havia um conceito a favor delas; 

já em suas últimas decisões emergiu a incoerência das mesmas com o texto 

constitucional. Sob o poder dessa Corte, ao ditar os entendimentos destinados a 

tal texto, Canotilho interpreta que o povo norte-americano respondeu de 

maneira antagônica ao entendimento de John Locke. Ele afirma que os juízes 

estão entre o povo e o legislador, constituindo assim, o órgão competente para 

interpretar normas segundo o interesse constitucional. E acrescenta:  

 

A consequência lógica do entendimento da constituição 
como higher law é ainda a elevação da lei constitucional a 
Paramount law, isto é, uma lei superior que torna nula 
(void) qualquer “lei” de nível inferior, incluindo as leis 
ordinárias do legislador, se estas infringirem os preceitos 
constitucionais (CANOTILHO, 2000, p. 60). 

 

 Os fatores históricos descritos que impulsionaram o mundo para uma 

nova onda de normas constitucionais chegaram ao Brasil após a Segunda 

Grande Guerra, mas somente se reafirmam com a Constituição Federal de 

1988. Inspirados por direitos e estruturas como a do Estado norte-americano, o 

Brasil sedimenta uma norma complexa e analítica que descreve uma estrutura 

de governo submissa ao interesse constitucional. 

 Dentre as maiores conquistas da Carta constitucional de 1988, encontra-

se o rol de direitos fundamentais nela delimitados. Há um capítulo específico 

sobre princípios fundamentais, os quais integram ordens objetivas ao governo e 

ao povo de interesses e conquistas a serem desenvolvidas. Um capítulo é 

destinado aos direitos e deveres fundamentais: um rol extenso e exemplificativo 

de setenta e oito incisos e quatro parágrafos, tendo o caput do artigo 5º um 
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valor emblemático tão intenso quanto a tríade que impulsionou a Revolução 

Francesa. 

 A catedrática estrutura dos direitos fundamentais na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 se estabeleceu espelhada nos direitos 

humanos, criados depois de grandes catástrofes vivenciadas na realidade 

mundial, como a prática de crimes e a banalização da vida tal qual ocorreu na 

Segunda Guerra Mundial, conforme relata a Hannah Arendt, 2009, ao 

documentar o julgamento de um dos atores dessa guerra. Ela declara que o fato 

afirmou suas suspeitas, asseverando que a guerra fora “um relato sobre a 

banalidade do mal” e a vida, por sua vez, era o menor dos interesses naquela 

realidade vivenciada, um simples bem a ser negociado. 

 Assim, os direitos fundamentais cresceram como uma cadeia 

indispensável de normas a serem regulamentadas dentro da estrutura de cada 

Estado, vislumbrando, com isso, teorias de formação e cadências para melhor 

organizar a própria distribuição conforme natureza e responsabilidade. Dessa 

maneira, os direitos fundamentais são distribuídos em classes denominadas 

pelos autores de “gerações”, ou “dimensões” para alguns. Elas estabeleceriam 

sua evolução ao longo do tempo, passando de um direito de formação 

estritamente individual para uma formação conjunta ou até mesmo 

despersonalizada, haja vista que sua extensão é tão ampla a ponto de não se 

conseguir estabelecer um único autor para cada demanda. Gonet Branco 

descreve a primeira geração de direitos fundamentais, fazendo uma análise 

estrutural de sua concepção. Assim leciona o autor: 

Outra perspectiva histórica situa a evolução dos direitos 
fundamentais em três gerações. A primeira delas abrange 
os direitos referidos na Revoluções americana e francesa. 
São os primeiros a ser positivados, daí serem ditos de 
primeira geração. Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera 
de autonomia pessoal refratária às expansões do Poder. 
Daí esses direitos traduzirem-se em postulados de 
abstenção dos governantes, criando obrigações de não 
fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de 
cada indivíduo. São considerados indispensáveis a todos os 
homens, ostentando, pois, pretensão universalista. 
Referem-se a liberdades individuais, como a de 
consciência, de culto, à inviolabilidade de domicílio, à 
liberdade de reunião. São direitos em que não desponta a 
preocupação com desigualdades sociais. O paradigma de 
titular desses direitos é o homem individualmente 
considerado (BRANCO, 2010, p. 309). 
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Ainda, relativamente à primeira geração de direitos humanos, observa 

Pedro Lenza, moderno autor de direito constitucional, que Bonavides ensina ser:  

 

[...] os direitos de primeira geração ou direitos de liberdades 
têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, 
traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 
ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de 
oposição perante o Estado (LENZA apud BONAVIDES, 
2014, p.1056). 

  

Fatores históricos impulsionaram a afirmação de tais direitos. Dentre os já 

citados neste estudo, pode-se inflar esta estrutura com a Magna Carta 

Libertatun, assinada pelo rei “João sem Terra”, em 1215, que lecionou vários 

direitos singulares antes não existentes na ordem jurídica, como a liberdade, a 

igualdade e elementos processuais. Outro foi o Tratado de Westfália, que, 

assinado em 1648, corroborava a estrutura de um estado soberano. Além disso, 

o emblemático Habeas Corpus Act, de 1679, estruturando primariamente a 

liberdade de ir e vir, hoje mais ampla e com maiores características. O Bill of 

Rights, elemento fomentador de direitos, assinado no ano de 1688, destaca que 

todos os tratados estabelecidos foram assinados na Europa em meio a 

momentos de transformação. 

Assim, finalmente os dois elementares contextos idealizados nas 

Declarações, americana de 1776 e francesa de 1789, que engrandeceriam o rol 

de direitos fundamentais de primeira geração, afirmando todo o processo 

anteriormente estabelecido, e sedimentando a necessidade de regulamentação 

pela norma fundante de direitos elementares na busca de limitação do próprio 

Estado. 

 E, como pano de fundo de toda essa estrutura, veio a segunda geração 

de direitos, que se organiza pela exclusão trabalhista, pela falta de direitos e 

pela necessidade de o Estado atuar como um mediador, um interventor de 

relações conflituosas, derrogando a cada qual a parte de direitos que lhe era 

cabível, em decorrência da realidade a qual se inseria. Um importante momento 

de sua eclosão foi a Revolução Industrial europeia, nos idos do século XIX, 

através do Movimento Cartista na Inglaterra, e da Comuna de Paris de 1848. 
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Sobre os direitos dessa geração, Gonet Branco faz o seguinte 

comentário: 

 

São os direitos de segunda geração, por meio dos quais se 
intenta estabelecer uma liberdade real e igual para todos, 
mediante a ação corretiva dos Poderes Públicos. Dizem 
respeito à assistência social, saúde, educação, trabalho, 
lazer, etc. 
O princípio da igualdade de fato ganha realce nessa 
segunda geração dos direitos fundamentais, a ser atendido 
por direitos à prestação e pelo reconhecimento de 
liberdades sociais – como a de sindicalização e o direito de 
greve. Os direitos de segunda geração são chamados de 
direitos sociais, não porque sejam direitos de coletividades, 
mas por se ligarem a reivindicações de justiça social – na 
maior parte dos casos, esses direitos têm por titulares 
indivíduos singularizados (BRANCO, 2010, p. 309). 

 

 O desenvolvimento dos direitos sociais impulsionou um Estado mais 

atuante e intervencionista dentro da realidade social, haja vista que na primeira 

geração de direitos a sociedade, e individualmente o cidadão, não dependem do 

governo Estatal para fazer valer seus direitos. Sua atuação derroga de sua 

exclusiva consciência, da sua liberdade de agir ou não. A integração desses 

direitos de segunda geração, ou seja, o somatório deles na realidade social vem 

desnudar um conceito intervencionista de Estado, contrariando o que Nozick 

(2011) declararia de Estado mínimo, por ser um sujeito ativo desta relação. 

 Na concepção de terceira geração de direitos vislumbra-se uma evolução 

na definição de direitos porque não há, a partir desse momento, um interessado, 

mas um conjunto de sujeitos interessados na sustentação daquele direito. A 

maioria dos doutrinadores pátrios estabelece uma formação limitada de três 

gerações, mas na realidade internacional chega-se a contabilizar até cinco 

gerações de direitos. Como o foco deste trabalho está na segunda geração, o 

mesmo ficará limitado, neste momento, a declarar a existência das três 

primeiras gerações que, em verdade, fortalecem as do porvir.  

 

Já os direitos chamados de terceira geração peculiarizam-
se pela titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são 
concebidos para a proteção não do homem isoladamente, 
mas de coletividades, de grupos. Tem-se, aqui, o direito à 
paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à 
conservação do patrimônio histórico e cultural. 
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A visão dos direitos fundamentais em termos de gerações 
indica o caráter cumulativo da evolução desses direitos no 
tempo. Não se deve deixar de situar todos os direitos num 
contexto de unidade e indivisibilidade. Cada direito de cada 
geração interage com os das outras e, nesse processo, dá-
se a compreensão (BRANCO, 2010, p. 310). 

 

 

 A estruturação de direitos revela-se importante a partir da compreensão 

de seu grau de participação e atuação; demonstra a cada integrante da 

estrutura social a parcela de sua atividade e responsabilidade. Por critérios de 

analogia entre diferentes sociedades, pode-se conceber que a revelação dos 

caracteres destinados a cada integrante do grupo social, do qual faz parte, será 

perpassado pela classificação dos direitos fundamentais que integram a sua 

realidade. 

 No entanto, o direito brasileiro se forma por critérios basilares. Os 

deveres e direitos não são uma simples construção despersonalizada, mas uma 

afirmação do interesse primário que existe através dos mesmos. O elemento 

mais importante no desenvolvimento da estrutura de direitos fundamentais 

prescrito na Constituição Brasileira de 1988 é o princípio da dignidade da 

pessoa humana, que se encontra dentre os princípios fundamentais do Estado 

Democrático de Direito. Vários doutrinadores divagam e declaram sobre seu 

conceito, sabendo-se que seu dorso é construído pela necessidade de se atingir 

cada um individualmente, em seus elementos vitais e em suas características 

elementares de vivência em sociedade.  

 

Realmente, o princípio da dignidade da pessoa humana 
está na base de todos os direitos constitucionalmente 
consagrados, quer dos direitos e liberdades tradicionais, 
quer dos direitos de participação da política, quer dos 
direitos dos trabalhadores e direitos a prestações sociais 
(ANDRADE apud BARCELLOS, 2008, p.128). 

 

 O desenvolvimento do conceito de dignidade humana não é exclusivo da 

formação brasileira, muito menos foi criado por ocasião de interesses presentes 

somente nessa realidade. Eles fazem parte da construção do direito ao longo do 

tempo, e são elementos indispensáveis para a concepção das realidades de 

cada Estado, de sua construção jurídico-social. O estudo desses é relevante 

para se conhecer a origem dos direitos humanos, até dos direitos fundamentais, 
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assim como cada um de seus elementos vêm firmar as motivações de cada 

governo e cada sociedade sobre suas verdades e formações. 

 Conforme leciona Barcellos (2008, p. 121), o cristianismo é precursor da 

formação do princípio da dignidade, quando desenvolveu em seus 

mandamentos o amor ao próximo, de forma incondicional; quando demonstrou a 

necessidade de respeito e de igualdade entre as pessoas, da necessidade de 

construção de uma sociedade que respeitasse as diferenças. Também, 

historicamente, como momento de formalização do conceito de dignidade, 

inclui-se a era do Iluminismo, que foi responsável por um novo repositório de 

ideias que desconstruíam o centro sobre Deus e as religiões, e alocavam nessa 

realidade o homem como mecanismo de construção de conceitos. Dá-se assim 

uma acepção humana a essa nova realidade e traz-se um debate fervoroso 

sobre uma sociedade justa e que seja a expressão do interesse comum. Dessa 

forma, pressupõe-se que a dignidade não se forme como mero alheamento do 

legislador: 

 

Em primeiro lugar a dignidade da pessoa é da pessoa 
concreta na sua vida real e cotidiana; não é de um ser ideal 
e abstracto. É o homem ou a mulher tal como existe, que a 
ordem jurídica considera irredutível, insubstituível e 
irrepetível e cujos direitos fundamentais a Constituição 
enuncia e protege (MIRANDA apud GONÇALVES, 2013, p. 
193).  

  

A compreensão da dimensão trazida por esse princípio é visualmente 

entendida quando se faz um retrospecto histórico-político do estado brasileiro. 

Muitas são as dívidas para com a comunidade social, como se deu no período 

da ditadura e também de outros regimes autoritários do país. A busca de 

formalização do direito veio sobremaneira para se compreender a perspectiva 

necessária de se propor limites ao Estado como um todo - haja vista que direito 

não só limita o governo, mas também o cidadão comum, pois, se existem 

direitos, em contrapartida são criados os deveres.É o que se chama de eficácia 

horizontal: aqueles que estão no mesmo nível estarão submetidos às mesmas 

regras. Nesse contexto, Schulte afirma:  

 

[...] O dispositivo que reconheceu e determinou a proteção 
da dignidade da pessoa humana (LF, art.1º, inc. I) não 
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obriga apenas como direito de defesa contra o Estado 
(Abwehrrecht), impondo aos poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, que respeitem esse valor supremo da 
Constituição, mas também vincula positivamente os órgãos 
estatais de que assegurem a cada pessoa uma vida 
humanamente digna (SCHULTE apud GONÇALVES, 2013, 
p. 194). 

 

Tais mecanismos proporcionaram uma evolução e a análise de 

importância desse conceito, que ainda hoje é debatido. Ele vem de Immanuel 

Kant, conforme Barcelos (2008), que prescinde a esse embate entre espírito e 

humano, e coloca o homem como foco central dessa realidade ao afirmar que “o 

homem é um fim em si mesmo”. O homem não é uma construção da sociedade, 

do Estado; ele detém a capacidade de escolher seus próprios interesses para a 

sua sustentação; é imprescindível a ele a liberdade, pois, sem esta, não pode 

construir suas próprias vontades, e isso não é a expressão de uma realidade 

digna. 

 Muito embora tais conceitos tenham sido transformados e outras filosofias 

agregadas à sua concepção, a construção da ideia de dignidade foi estudada 

por vários autores, dentre eles Rawls, quando começa a desenvolver sua teoria 

sobre justiça analisando-a dentro do conceito de equidade. Rawls, em Uma 

Teoria da Justiça, 2013, entende sobremaneira que o homem é um ser racional, 

por essência, mas investido em seus próprios entendimentos sobre os 

elementos que o circundam; no entanto, esse homem tem interesses e pretende 

conquistá-los. 

 O autor, John Rawls, logo no início de suas proposições, faz uma 

proposta ao leitor dentro do que ele estabeleceria como “véu da ignorância”: 

seria um ponto cego. Cada indivíduo desconheceria qual lugar ocuparia na 

estrutura social, embora todos detenham o conhecimento dos institutos que os 

circundam socialmente. Tal proposição vem estabelecer um critério imparcial. O 

que pretende o autor é que todos partilhem das mesmas incertezas. Por isso, de 

uma forma equitativa, seria dado o que é justo a cada um, em porções comuns, 

ou ao menos não seria realizada de maneira injusta a divisão de direitos a todos 

dentro de uma mesma realidade social, porque ninguém saberá previamente o 

lugar a ocupar dentro daquele contexto ao qual foi inserido. Assim, o que o 

homem desejar ao outro, na verdade, poderá estar desejando a si próprio. 
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 Os princípios que sustentam essa teoria vêm formando a sua 

compreensão, embora não esteja explícita em sua definição sobre o que seria 

dignidade. Já foram abordados no capítulo anterior, quando da análise das 

concepções de justiça. No entanto, o que interessa neste momento é o fruto 

ocasionado desse debate sobre justiça em relação ao conceito de dignidade. 

Embora ele não tenha nomeado de forma clara, passa pelo que hoje chamamos 

de “mínimo existencial”, que, para Rawls, foi nomeado de “mínimo social”. 

Assim, a dignidade constrói-se a partir de princípios mínimos voltados ao 

exercício de direitos e a partir da igualdade. A propósito,  

 

(i) Cada pessoa deve ter o direito igual ao mais extenso 
sistema de liberdades básicas que seja compatível com um 
sistema de liberdades idêntico para as outras; (ii) as 
desigualdades econômicas e sociais devem ser distribuídas 
de forma que, simultaneamente, a) proporcionem a maior 
expectativa de benefício aos menos favorecidos e b) 
estejam ligadas a funções e a posições abertas a todos em 
posição de igualdade equitativa de oportunidades (RAWLS, 
2000, p. 166). 

 

Portanto, prescinde a importante análise do conceito de igualdade, que 

embora esteja aderido na primeira geração de direitos fundamentais, será o 

pano de fundo para a construção dos direitos sociais da segunda geração. 

Dessa ideologia, a única certeza que se tem é que a igualdade é um direito que 

vem se adaptando; não há um conceito rígido e muito menos específico, apenas 

a ideia central de uma busca incessante por aperfeiçoamento. Nesse sentido,  

 

O tema da igualdade aparece imbricado com os grandes 
temas da Ciência e da Filosofia do Direito e do Estado. 
Pensar em igualdade é pensar em justiça na linha da 
análise aristotélica, retomada pela Escolástica e por todas 
as correntes posteriores, de HOBBES E ROUSSEAU A 
MARX E RAWLS; é redefinir as relações entre pessoas e 
entre normas jurídicas; é indagar da lei e da generalidade 
das leis. 
Os direitos fundamentais não podem ser estudados à 
margem de ideia de igualdades. Eles postulam uma 
atribuição não apenas universal como também igual 
(GONÇALVES apud MIRANDA, 2013, p. 79). 

 

Há na estrutura legal e constitucional duas formas diferenciadas de se 

estabelecer conceitualmente o direito à igualdade, que terá um caráter material 



41 

 

ou formal em sua organização. No entanto, o caput do artigo 5º da Constituição 

da República Federativa do Brasil estabelece que “Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza (...)”. Entende a doutrina e a 

jurisprudência que tal afirmação estabelecida pelo constituinte originário não 

pode ser hoje analisada sem adequar a evolução proporcionada ao exercício 

social a que se adere. Alexandre de Moraes explica que: 

 

A Constituição federal de 1988 adotou o princípio da 
igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, 
uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os 
cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em 
consonância com os critérios albergados pelo ordenamento 
jurídico. Dessa forma, o que se veda são as diferenciações 
arbitrárias às discriminações absurdas, pois, o tratamento 
desigual dos casos desiguais, na medida em que se 
desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de 
Justiça, pois o que realmente protege são certas 
finalidades, somente se tendo por lesado o princípio 
constitucional quando o elemento discriminador não se 
encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito 
(MORAES, 2012, p. 35). 

 

Seguindo essa mesma linha de intelecção, em seu livro, Reconhecer para 

libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural, o autor Boaventura de 

Souza Santos, afirma o seguinte:  

 

[...] 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 
(SANTOS, 2003, p. 56).  

 

Também dentro do estabelecido, o grande constitucionalista Dalmo de 

Abreu Dalari fortalece com seus ensinamentos exatamente isto:  

 
O que não se admite é a desigualdade no ponto de partida, que 
assegura tudo a alguns, desde a melhor condição econômica 
até o melhor preparo intelectual, negando tudo a outros, 
mantendo os primeiros em situação de privilégio, mesmo que 
sejam socialmente inúteis ou negativos (DALARI, 2005, p. 
309). 
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 A realidade do princípio e direito da igualdade, não vive de forma isolada. 

Sua contrapartida é a desigualdade que a assola e contradiz seus preceitos; por 

isso não pode deixar de ser abordada. No entanto, outro fator se faz 

imprescindível nesse deslinde: a compreensão da diferença entre uma 

igualdade formal e uma igualdade material. Assim, 

 

Igualdade jurídica formal é igualdade diante da lei [...]. Ela 
pede a realização, sem exceção, do direito existente, sem 
consideração da pessoa: cada um é, em forma igual, 
obrigado e autorizado pelas normalizações do direito e, ao 
contrário, é proibido a todas as autoridades estatais não 
aplicar direito existente em favor ou à custa de algumas 
pessoas. Nesse ponto, o mandamento da igualdade jurídica 
deixa-se fixar, sem dificuldades, como postulado 
fundamental do estado de direito (HESSE apud 
GONÇALVES, 2013, p. 79, grifos desta autora). 

  

Pelas transformações e evolução social ao longo dos tempos, a ideia 

conceitual de igualdade formal não é hoje vista como suficiente na proposição 

absoluta do direito à igualdade. Conforme Hesse, desenvolveu-se a acepção de 

igualdade material da seguinte forma: 

 

Igualdade jurídica material não consiste em um tratamento 
igual sem distinção de todos em todas as relações. Senão 
só aquilo que é igual deve ser tratado igualmente. O 
princípio da igualdade proíbe uma regulação desigual de 
fatos iguais; casos iguais devem encontrar regra igual. A 
questão é quais fatos são iguais e, por isso, não devem ser 
regulados desigualmente (GONÇALVES apud HESSE, 
2013, p. 79).  

 

Desta acolhida dicotomia, desdobra-se o entendimento da igualdade em 

duas outras vertentes: uma que se denomina tratamento igual e outra como 

norma de tratamento desigual. 

Nesse diapasão, esclarece o autor Robert Alexy: o tratamento igual é 

aceito até o momento em que não exista motivação para diferenciá-lo, devido à 

situação concreta; por conseguinte, o tratamento desigual será autorizado por 

motivações que o qualifiquem desta forma, declarado pelo autor como “una 

razón razonable, que surja de la naturaleza de la cosa o que de alguna forma, 

sea concretamente comprensible” (ALEXY, 2009, p. 395).  
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O doutrinador brasileiro Bandeira de Mello explica, desta forma, a questão 

da possível consonância entre discrímen legal e isonomia:  

 

Para que um discrímen legal seja convivente com a 
isonomia, consoante visto até agora, impende que 
concorram quatro elementos: 
a) que a desequiparação não atinja de modo atual e 
absoluto um só indivíduo; 
b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra 
de direito sejam efetivamente distintas entre si, vale dizer, 
possuam características, traços, nelas residentes, 
diferençados; 
c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os 
fatos diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico 
em função deles, estabelecida pela norma jurídica; 
d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido 
seja pertinente em função dos interesses 
constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em 
diferenciação de tratamento jurídico fundamentada em 
razão valiosa – ao lume do texto constitucional – para o 
bem público (BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 41). 

 

A maior justificativa dada ao sistema de cotas é esta: trazer igualdade, o 

que significa dar condições aos cotistas de elevarem o próprio nível social por 

meio do acesso à educação. Trata-se de uma condição fundamental para que 

facções sociais, carentes e discriminadas, consigam atingir o patamar da 

dignidade humana. 

Ainda sobre o princípio da igualdade, a doutrinadora Maria Berenice Dias 

identifica o conceito de igualdade nas palavras de Hesse como sendo:  

 

Igualdade jurídica formal é igualdade diante da lei (artigo 
3º, alínea 1, Lei Fundamental). Ela pede a realização, sem 
exceção, do direito existente, sem consideração da pessoa: 
cada um é, em forma igual, obrigado e autorizado pelas 
normalizações do direito, e, ao contrário, é proibido a todas 
as autoridades estatais não aplicar direito existente em 
favor ou à custa de algumas pessoas. Nesse ponto, o 
mandamento de igualdade jurídica deixa-se fixar, sem 
dificuldades, como postulado fundamental do estado de 
Direito (DIAS apud HESSE, 2004, p. 2). 

 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, em seu voto sobre a 

ADI 4277/DF, assim declara sobre o princípio da igualdade, traçando uma 
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diferença entre o legislador e o interprete, sendo imprescindível destacar o 

cuidado indispensável a analise legislativa. 

 

Princípio da Igualdade: o legislador e o intérprete não 
podem conferir tratamento diferenciado a pessoas e a 
situações substancialmente iguais, sendo-lhes 
constitucionalmente vedadas quaisquer diferenciações 
baseadas na origem, no gênero e na cor da pele (inciso IV 
do art. 3º, BRASIL, 2011, p. 3). 

 

A título de complementação dos conceitos em voga, destaca-se a análise 

feita pela autora Daniela Ikawa, citada na ADI 4277/DF:  

 

O princípio formal de igualdade, aplicado com exclusividade, 
acarreta injustiças [...] ao desconsiderar diferenças em 
identidade. 
[...] 
Apenas o princípio da igualdade material, prescrito como 
critério distributivo, percebe tanto aquela igualdade inicial, 
quanto essa diferença em identidade e contexto. Para respeitar 
a igualdade inicial em dignidade e a diferença, não basta, 
portanto, um princípio de igualdade formal. 
[...] 
O princípio da universalidade formal deve ser oposto, primeiro, 
a uma preocupação com os resultados, algo que as políticas 
universalistas materiais abarcam. Segundo deve ser oposto a 
uma preocupação com os resultados obtidos hoje, enquanto 
não há recursos suficientes ou vontade política para a 
implementação de mudanças estruturais que requerem a 
consideração do contexto, e enquanto há indivíduos que não 
mais podem ser alcançados por políticas universalistas de 
base, mas que sofreram os efeitos, no que toca à educação, da 
insuficiência dessas políticas. São necessárias, por 
conseguinte, também políticas afirmativas. 
[...] 
As políticas universalistas materiais e as políticas afirmativas 
têm [...] o mesmo fundamento: o princípio constitucional da 
igualdade material. São, contudo, distintas no seguinte sentido. 
Embora ambas levem em consideração os resultados, as 
políticas universalistas materiais, diferentemente das ações 
afirmativas, não tomam em conta a posição relativa dos grupos 
sociais entre si (IKAWA, 2008, p. 150-152). 

 

A própria doutrinadora estabelece que políticas universalistas materiais 

não podem primar por resultados diferenciados, e que a igualdade, em seu 

âmbito mais sublime - a universalidade - deve sempre prestigiar a realidade do 

individuo como igual e não destacá-lo nas suas diferenças. 
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Com isso, atingimos um estágio de questionamentos que nos remete, 

inevitavelmente, a uma discussão sobre o conceito de dignidade humana para 

instruir a ótica inspiradora da tomada de decisões. A visão kantiana muito 

aprofundou e norteou sua delimitação. O filósofo iluminista estabelece conceitos 

que hoje inspiram e fazem transição para as realidades jurídicas mais perenes 

apresentadas pela realidade social. Assim, afirmam Barreto e Mota: 

 

O conteúdo do princípio da dignidade humana pode desdobrar-
se em duas máximas: não tratar a pessoa humana como 
simples meio e assegurar as necessidades vitais da pessoa 
humana. Ambas as máximas deitam suas raízes na teoria 
moral de Kant e podem servir como bases para justificar a 
natureza jurídica da dignidade humana. Com isto, contornamos 
a armadilha na qual se aprisionam alguns juristas ao tratar o 
princípio da dignidade humana como simples petitio principii, 
que se justifica por si mesmo, pois empregado como 
argumento de autoridade sem qualquer justificativa que 
demonstre como e por que o princípio da dignidade aplica-se a 
determinado caso (In BRASIL, 2011). 

 

Como contraponto entre as palavras trabalhadas por Kant e a uma das 

teorias filosóficas como a do utilitarismo, que objetiva felicidade a maior parcela 

social independente do que possa promover aos demais são atingidos por ela, 

Sandel afirma: 

 

Se você acredita em direitos humanos universais, 
provavelmente não é um utilitarista. Se todos os seres 
humanos são merecedores de respeito, não importa quem 
sejam ou onde vivam, então é errado tratá-los como meros 
instrumentos da felicidade coletiva (SANDEL, 2013, p. 135). 

  

Com efeito, o direito à igualdade engloba vários princípios em seu redor 

para efetivar suas pretensões; mas sozinho perante a ela, é impossível atingir o 

nível de vontades e o seu profundo interesse transformador da sociedade. Outro 

elemento principiológico de importância estrutural é o princípio da 

universalidade, que abrange todas as pessoas em sua grandeza, não podendo 

ser dispensado por nenhuma interpretação e muito menos ao interesse de se 

proporcionar a outro direito valor mais elevado. 
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Autores como Alexy e Miranda ensinam que a universalidade traz à luz o 

conceito de que todos têm direitos e deveres; sendo assim sujeitos de direito 

reconhecidos pela norma jurídica.  

 

Todos têm todos os direitos e deveres – princípio da 
universalidade; todos (ou, em certas condições ou 
situações, só alguns) têm os mesmos direitos e deveres – 
princípio da igualdade. O princípio da universalidade diz 
respeito aos destinatários da norma, o princípio da 
igualdade ao seu conteúdo (MIRANDA apud GONÇALVES, 
2013, p. 195).  

 

 Na criação da teoria sobre o direito à igualdade surgem os preceitos 

estabelecidos nos Estados Unidos da América como justificativa para a segregação 

racial, que mais tarde serão alavanca para sua transformação em ações afirmativas. 

Pedro Lenza esclarece o seguinte sobre tais ações: 

 

Teoria dos Separate but equal, que vigorou durante muito 
tempo nos Estados Unidos e consistia na separação (separate) 
de brancos e negros, porém, assegurando uma prestação de 
serviços idênticos (equal). Assim, por exemplo, existiam 
escolas para negros e escolas para brancos, mas, embora 
separados, a qualidade de ensino deveria ser igual. O mesmo 
acontecia em relação ao transporte, ou seja, vagões para 
brancos e vagões para negros. 
Essa teoria, que veio a ser superada pela do Treatment as an 
equal, precisou, em vários casos, das ações afirmativas para 
afastar o sentimento de discriminação que vigorou por muitos 
anos. Atualmente, as próprias ações afirmativas estão sendo 
revestidas, no sentido de que a igualdade já está assegurada 
de modo substancial, não havendo mais necessidade de 
interferência do Estado (LENZA, 2014, p. 1073). 

  

Desta feita, agregando os conceitos prévios sobre direito à igualdade, sua 

relação com a desigualdade e o trespasse do princípio da universalidade em sua 

formação, tem-se logicamente que a igualdade não é simples e depende 

formalmente da realidade prática para a aplicabilidade de seus objetivos. Igualdade 

é um princípio por formação, isto é, agregado frontalmente com equidade - a 

necessidade de um mesmo bem e um mesmo direito a todos indiferente de sua 

origem, raça, cor, sexo ou credo.  

A partir do momento em que se fragmentam os direitos, dando a uns um 

tratamento e a outros tratamentos divergentes, comunga-se com a desigualdade em 
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sua conceituação. Por mais que as condições sociais e históricas tenham sido 

diversas, ao se aceitar essas condições, se estará fortemente aceitando a diferença 

– o que não é um problema até provocar segregações. Quando a lei é divergente de 

um para o outro, ela segrega. A grande crise desse conceito incide neste 

questionamento: até que ponto se pode segregar sem excluir? E, até que ponto tal 

segregação pode ser aplicada para não trazer um patamar de desigualdade que 

aflija o direito de outrem? 

 

 

2.2 Princípios Democráticos de Direito: ações afirmativas e a teorização da 

tutela dos desiguais 

 

 A construção de conceitos dentro do direito nunca acontece de forma isolada 

e em separado. Um de seus princípios, nesta construção, é o da sistemática 

normativa, que agrega a ideia central e indispensável para fazer compreensíveis 

institutos dentro do que seria razoável em relação a outros conceitos, criando uma 

grande teia entrelaçada de pensamentos lógicos, e não ilhas separadas que não se 

toquem e não se entendam. 

 Assim, como forma de se compreender melhor o grande foco deste estudo, 

que são as ações afirmativas, é inevitável tocar em um conceito estruturante do 

Estado: o princípio do Estado Democrático de Direito, que, em verdade, não é uma 

coisa só, mas a agregação entre o princípio Democrático e o princípio de um Estado 

de Direito. 

 O princípio do Estado de Direito, conforme definiu o autor Roberto Lyra Filho, 

“é aquele Estado que tem limites e fundamentos definidos pelo Direito” (LYRA 

FILHO citado por MENDES, 2010, p. 195). 

A doutrina constitucionalista cria outras vertentes sobre esse instituto, além de 

que entende que não há um conceito que seja completo, tendo em vista ser ele uma 

analogia a cada realidade a ser inserido. No entanto, alguns teóricos arriscam 

lecionar sobre o tema e catalisam em sua jornada aspectos vistos como 

fundamentais. 

Para a formação do Estado Democrático de Direito como estabelecido na 

realidade brasileira desde a Constituição da República de 1988, depende de 
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requisitos elementares de formação, assim Inocêncio Mártires Coelho descreve 

desta forma: 

 

a) Está afastada, desde logo, qualquer ideia ou objetivo 
transpessoal do Estado, que não é criação de Deus, nem 
tampouco uma ordem divina, mas apenas uma comunidade 
(res publica) a serviço do interesse comum de todos os 
indivíduos. As inclinações suprassensíveis dos homens, a ética 
e a religião, sob essa ótica, estão fora do âmbito de 
competências do Estado de Direito; 
b) Os objetivos e as tarefas do Estado limitam-se a garantir a 
liberdade e a segurança das pessoas e da propriedade, 
possibilitando o autodesenvolvimento dos indivíduos; 
c) A organização do Estado e a regulação das suas atividades 
obedecem a princípios racionais, do que decorre em primeiro 
lugar o reconhecimento dos direitos básicos da cidadania, tais 
como a liberdade civil, a igualdade jurídica, a garantia da 
propriedade, a independência dos juízes, um governo 
responsável, o domínio da lei, a existência de representação 
popular e sua participação no Poder Legislativo (COELHO, 
2010, p. 197-198). 

  

 O Estado de Direito foi um conspícuo de estabelecimento do direito em vários 

séculos de formação, mas, efetivamente, foi durante a Revolução Francesa que se 

desenhou de forma mais próxima ao sistema que agora identificamos em nossa 

realidade, atingidos pelas etapas liberal, social e democrática. Sua evolução também 

passa por cadências de acontecimentos, como a Segunda Guerra Mundial, que 

enche as estruturas estatais com ideologias não somente primárias de direito, mas 

atinge o pretenso direito social, resultando nos direitos fundamentais, muito 

importantes na realidade dos Estados contemporâneos. Esses direitos fundamentais 

atingem evoluem no correr do tempo, e já se caracterizam como direitos sociais e 

difusos, lecionados na realidade das evoluções aqui já trabalhadas.  

Nessa evolução, desenrolada no decorrer da história sobre o que fora a 

criação do Estado de Direito, Manuel García-Pelayo a descreve de forma bem 

detalhada, por ocasião da efetivação de sua biografia:  

 

Convém começar recordando que Estado de Direito é, em sua 
formulação originária, um conceito polêmico orientado contra o 
Estado absolutista, quer dizer, contra o Estado poder e, 
especialmente, contra o Estado polícia, que tratava de 
fomentar o desenvolvimento geral do país e fazer a felicidade 
dos seus súditos à custa de incômodas intervenções 
administrativas na vida privada e que, como corresponde a um 
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Estado burocrático, não era incompatível com a sujeição dos 
funcionários e dos juízes à legalidade. O Estado de Direito, em 
seu primitivo sentido, é um Estado cuja função capital consiste 
em estabelecer e manter o Direito e cujos limites de ação estão 
rigorosamente definidos por este, ficando bem entendido que 
Direito não se identifica com qualquer lei ou conjunto de leis, 
independentemente do seu conteúdo – pois, como acabamos 
de dizer, o estado absolutista não excluía a legalidade –, mas 
apenas com uma normatividade conforme com a ideia da 
legitimidade da justiça, dos fins e dos valores a que devia servir 
o Direito, em suma, com uma normatividade segundo a ideia 
do Direito. O Estado de Direito significa, assim, uma limitação 
do poder do Estado pelo Direito, mas não a possibilidade de 
legitimar qualquer critério dando-lhe forma de lei: invertendo a 
famosa fórmula decisionista non ratio, sed voluntas facit legem, 
poderia dizer-se que para a ideia originária do Estado de direito 
non voluntas, sed ratio facit legem. Por conseguinte, embora a 
legalidade seja um componente da ideia do Estado de Direito, 
não é menos certo que este não se identifica com qualquer 
legalidade, mas apenas com uma legalidade de determinado 
conteúdo e sobretudo com uma legalidade que não lesione 
certos valores pelos e para os quais se constitui a ordem 
jurídica e política e que se expressam em normas ou princípios 
que a lei não pode violar. Afinal, a ideia do Estado de Direito 
surge no seio de jusnaturalismo e em coerência histórica com 
uma burguesia cujas razões não são compatíveis com qualquer 
legalidade, nem com excessiva legalidade, porém precisamos 
com uma legalidade destinada a garantir certos valores 
jurídico-políticos, certos direitos imaginados como naturais que 
assegurassem o livre desenvolvimento da existência burguesa 
(MENDES, 2010, p. 200). 

 

 Embora seja extensa a descrição traçada pelo autor, ele esclarece como veio 

se formando a instituição que hoje se conhece como Estado de Direito, e, em seu 

bojo, descreve a importância da legalidade na estruturação do Estado de Direito, um 

dos elementos imprescindíveis de sua formação, pois tal legalidade estabelecerá um 

Estado com governo limitado por tal lei, criando assim a tripartição de poderes, e 

não havendo concentração, bem como a necessidade de afirmação dos direitos 

fundamentais. Mas, o que chama atenção é a passagem do autor na descrição dos 

parâmetros da referida exigência de legalidade. Ele pontua sobre o prestígio de se 

estabelecer uma legalidade limitada e não lesiva de certos valores e interesses da 

sociedade sob a qual se edifica. 

 Sublinha-se que o elemento Estado de Direito não se encontra solitário na 

sistemática constitucional brasileira, está associado a outro instituto não menos 

importante, o Estado Democrático. Mas, tal formulação surge pela insuficiente 

efetividade do Estado Social de Direito, que tinha como elementos “o propósito de 
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corrigir/superar o individualismo clássico de caráter liberal pela afirmação dos 

direitos sociais, com a consequente realização da justiça social” (COELHO, 2011, p. 

202-203). O autor Elias Diaz, citado por Coelho, descreve o que seria a verdadeira 

ideologia do Estado Democrático de Direito que, caso efetivamente existisse em 

nossa realidade, se estabeleceria com tal roupagem conceitual e ideológica (2011, 

p. 203).  

 

O Estado democrático de Direito aparece, nessa perspectiva, 
como superação real do Estado social de Direito. Isso não quer 
dizer, no entanto, que este conduza naturalmente àquele; ao 
contrário, geralmente aparece muito mais como obstáculos 
para essa superação. Do neocapitalismo não se passa 
naturalmente ao socialismo; do Estado social de Direito não se 
passa naturalmente ao Estado democrático de Direito. A 
superficial e aparente socialização que produz o 
Neoconstitucionalismo não coincide com o socialismo, assim 
como tampouco é democracia, sem mais, a democratização 
que a técnica produz por si mesma; de um nível a outro (é 
importante insistir-se nisso) há um salto qualitativo e real de 
primeira ordem. E, como dissemos, forças importantes desse 
primeiro nível (neocapitalismo) constituem-se certamente como 
forças interessadas em frear ou impedir a evolução até o 
segundo nível (socialismo) em que se produz o Estado 
democrático de Direito. 
Junto a essa possível via evolutiva ocidental, assinala-se que 
também se pode chegar ao Estado democrático de Direito por 
caminhos que não sejam o do Estado social de Direito: assim, 
por exemplo, a partir dos sistemas chamados de democracia 
popular ou democracia socialista. Com efeito – apesar de 
indubitáveis freios e retrocessos – a evolução que pode chegar 
a impor-se nesses sistemas conduziria, superados 
monolitismos e dogmatismos que ainda subsistem, a posição 
que confirmariam – desde esse ponto de vista – a 
compartibilidade entre socialismo e Estado de Direito. 
[...] 
Capitalismo e Estado liberal de Direito eram compatíveis, assim 
como o são neocapitalismo e Estado social de Direito; mas o 
eram com uma só condição: a de não tornar nem poder tornar 
efetivas para todos os homens nem sequer (e isto me parece 
muito importante) para uma considerável maioria, as referidas 
exigências – lei como expressão da vontade popular, direitos 
humanos, quer dizer, direitos próprios de todos os homens, etc. 
– que se aduziram como critérios legitimadores de tal Estado 
de Direito. Contudo, a pouca liberdade que existe no mundo 
conquistou-se preferentemente, não nos esqueçamos, no 
marco contraditório de tais Estados (COELHO, 2010, p. 203). 

 
 

 Tem-se, pois, autêntica a existência de um sistema aparelhado às ideias do 

Estado democrático de Direito na realidade brasileira e na maioria dos países 
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absortos em ideologias democráticas. Um fator importante dessa estrutura é o 

prestígio destinado aos direitos fundamentais, com o intento através da legalidade 

de produção de seus efeitos, trazendo a obrigatoriedade não só do Estado em sua 

efetividade como também dos indivíduos em sua prática e observância. 

 Existem teorias que formalizam a ideia de colisão entre direitos fundamentais, 

em stricto sensu, idênticos e diversos. Embora não seja objeto deste trabalho, vale 

lembrar que há, na realidade contemporânea, mecanismos diferenciados para 

proporcionar estabilidade na aplicação de tais normas. É interessante identificar que, 

mesmo não se falando em hierarquia entre direitos – pois isso violaria por completo 

sua natureza – há fatalmente determinados direitos que se sobressaem em relação 

a outros, como, por exemplo, o direito à vida, que é corolário de existência de todos 

os demais direitos, bem como a máxima da dignidade humana, que fundamenta a 

existência e a aplicabilidade de todos os demais direitos fundamentais.  

Nesse sentido, as ações afirmativas foram uma das formas de se verificar a 

atuação de proposta na queda de direitos e a adequada utilização destes, 

considerando a diferença entre pessoas pela sua raça, cor ou etnia. No entanto, 

estas são subtipo de uma regra geral sobre desigualdade que absorvem três 

espécies. As autoras Luciana de Barros Jaccoud e Nathalie Beghin as estabelecem 

como formas de se reorganizar a igualdade racial. São elas: ações repressivas; 

ações valorizativas e ações afirmativas. Assim explicitam as autoras, detalhando-as: 

 

As ações afirmativas e as políticas repressivas são entendidas 
[...] como aquelas que se orientam contra comportamento e 
conduta. As políticas repressivas visam combater o ato 
discriminatório – a discriminação direta usando a legislação 
criminal existente. Note-se que as ações afirmativas procuram 
combater a discriminação indireta, ou seja, aquela 
discriminação que não se manifesta explicitamente por atos 
discriminatórios, mas sim por meio de formas veladas de 
comportamento cujo resultado provoca a exclusão de caráter 
racial. As ações afirmativas têm como objetivo, assim, não o 
combate ao ato discriminatório [...], mas sim o combate ao 
resultado da discriminação, ou seja, o combate ao processo de 
alijamento de grupos raciais dos espaços valorizados da vida 
social. As políticas de ações afirmativas são medidas que 
buscam garantir a oportunidade de acesso dos grupos 
discriminados, ampliando sua participação em diferentes 
setores da vida econômica, política, institucional, cultural e 
social. Elas se caracterizam por serem medidas temporárias e 
[...] por dispensarem um tratamento diferenciado e favorável 
com vistas a reverter um quadro histórico de discriminação e 
exclusão. As ações valorizativas, por sua vez, são [...] 
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entendidas como aquelas que têm por meta combater 
estereótipos negativos, historicamente construídos e 
consolidados na forma de preconceitos e racismo. Tais ações 
têm como objetivo reconhecer e valorizar a pluralidade ética 
que marca a sociedade brasileira e valorizar a comunidade 
afro-brasileira, destacando tanto seu papel histórico como sua 
contribuição contemporânea à construção nacional. Nesse 
sentido, as políticas e as ações valorizativas possuem caráter 
permanente e não focalizado. Seu objetivo é atingir não 
somente a população racialmente discriminada – contribuindo 
para que ela possa reconhecer-se na história e na nação – mas 
toda a população, permitindo-lhe identificar-se em sua 
diversidade étnica e cultural. As políticas de informação 
também serão aqui identificadas com ações valorizativas. 
(JACCOUD e BEGHIN, 2002, p. 55-56). 

 

 As ações afirmativas, conforme já discutidas no capítulo anterior, têm a sua 

origem com o presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, através de 

uma ordem por ele passada, Executive Order 10.925, de 06.03.1961, que veio 

estabelecer um comitê, chamado Committee on Equal Employment Opportunity, 

para que o Estado se organizasse em torno da implantação de medidas para tornar 

mais efetivo o direito ao trabalho, gerando assim, igualdade de condições que antes 

não existiam. Enfim, a ação afirmativa tem seu surgimento devido às questões 

relativas aos negros e à sua discriminação decorrente da normatividade que imperou 

nos Estados Unidos por décadas. Assim traduz Eder Bomfim Rodrigues, da 

passagem do governo norte-americano: 

 

O contratante não discriminará nenhum empregado ou 
candidato ao trabalho por motivo de raça, credo, cor ou origem 
nacional. O contratante adotará ação afirmativa para assegurar 
que os candidatos sejam empregados e que os empregados 
sejam tratados sem qualquer consideração à raça, credo, cor 
ou origem nacional (ESTADOS UNIDOS, 1961; RODRIGUES, 
2010, p. 100). 

 

Desta forma, o que se concebe com as ações afirmativas é o ativismo do 

Estado, que gerou políticas públicas e interferiu de forma a tutelar direitos como 

justificativa de uma inclusão social que, via de regra, deveria acontecer de maneira 

temporária, para não gerar novos danos. Os indicadores norte-americanos 

mostraram que, após as decisões da Corte Suprema ao declararem a 

inconstitucionalidade do dogma “separados mais iguais”, seria estabelecida a 

segregação racial. Pesquisadores na década de 60 fizeram uma análise da 
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porcentagem de negros pobres considerando também a questão da educação. No 

primeiro caso, após a dessegregação, a margem de negros pobres caiu para 55%, o 

que antes ficava no patamar de 93%. Bowen e Bok explicitam: 

 

Em 1960, mesmo no sul, os salários dos professores e a 
duração dos períodos letivos tornaram-se aproximadamente 
iguais nas escolas negras e brancas, enquanto a alta razão de 
alunos por professor nas escolas negras caiu para cerca de 
10% do nível médio observado nas escolas 
predominantemente brancas. Entrementes, a média da 
escolarização dos negros 25-29 anos elevou-se de mais ou 
menos 7 anos em 1940 para 10,5 anos em 1960 (BOWEN; 
BOK, 2004, p. 625 apud RODRIGUES, 2010, p. 98).  

  

 Desta forma, as ações afirmativas foram a alavanca mestra para modificar a 

realidade de exclusão na qual se inseriam os indivíduos marginalizados por um 

sistema cruel e de formação legalmente autoritária. No Brasil, esse sistema surgiu 

basicamente sob o alicerce educacional. Em 1987, o deputado Abdias do 

Nascimento criou um projeto de lei com o objetivo de inserir não somente o negro, 

mas, assim como hoje, o índio também. E mais: preocupava-se com a mulher, que 

era vista legalmente, ainda no século XX, como um objeto sem vontades e sem 

direito a ter direitos. O deputado chamou essa iniciativa de “ações compensatórias” 

e assim as definiu:  

 

Artigo12 – A expressão “medidas de ação compensatórias” 
compreende iniciativas destinadas a aumentar a proporção de 
negros em todos os escalões ocupacionais, incluindo, entre 
outras: I – a preferência pela admissão do candidato negro 
quando este demonstrar melhores ou as mesmas qualificações 
profissionais que o candidato branco; II – execução de 
programas de aprendizagem, treinamento ou aperfeiçoamento 
técnico para negros, a fim de aumentar o número de 
candidatos negros qualificados em escalões superiores 
profissionais; III – execução de programas de aprendizagem, 
treinamento ou aperfeiçoamento técnica, qualificando 
empregados negros para a promoção funcional; IV – reajustes 
de salários, no sentido de igualar a remuneração entre negros 
e brancos para trabalho equivalentes; V – Concessão de 
bolsas de estudo a estudantes negros a fim de aumentar sua 
qualificação profissional; VI – Assinatura de carteira profissional 
de empregados negros nas mesmas condições e proporções 
vigorantes no caso de empregados brancos; VII – outras 
medidas que venham a ser definidas pelos técnicos 
responsáveis dos programas de estudo, ensino e 
aperfeiçoamento técnico de medidas de ação compensatória 
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estabelecidas pelo artigo 4º desta lei: 155. VIII – outras 
medidas que venham a efetivar os resultados desejados, 
segundo comprovação do Ministério do Trabalho e conforme os 
artigos 2º, §2º e 3º, §2º desta lei (NASCIMENTO, 1985, p. 61).  

 

  Contudo, a referida proposta não logrou êxito, tendo sido arquivada no fim 

dos anos 80, sem que qualquer medida de compensação tenha sido efetivada. Mas 

certamente abriu o debate para uma série de medidas que, após seu desfecho, foi 

travada no Congresso Nacional e pelo próprio poder Judiciário. Os poderes estatais 

alimentaram o debate sobre as referidas ações afirmativas. Nos Estados Unidos tal 

movimento se viu crescente a partir da implementação de vários pacotes em busca 

de uma qualidade maior na igualdade entre brancos e negros (GOMES, 2001). 

Sobre tais ações, Rodrigues explica: 

 

Pode-se dizer que as ações afirmativas são fruto de decisões 
oriundas do Poder Executivo, com o apoio, a vigilância e a 
sustentação normativa do Poder Legislativo; do Poder 
Judiciário, que além de apor a sua chancela de legitimidade 
aos programas elaborados pelos outros Poderes, concebe e 
implementa ele próprio medidas de igual natureza; e pela 
iniciativa privada (RODRIGUES, 2010, p. 99). 

 

 Já no estado brasileiro, um momento marcante para a política de cotas foi 

ainda durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso que, embora 

não tenham sido implementados na oportunidade, e não tivessem apoio pelo 

Ministério da Educação, muitas medidas e grupos de atuação do próprio governo 

foram propostos e estabelecidos como forma de debater e estabelecer metas para a 

sua formação. Assim declara o então presidente:  

 

Nós, no Brasil, de fato convivemos com a discriminação e 
convivemos com o preconceito [...], a discriminação parece se 
consolidar como alguma coisa que se repete, que se reproduz. 
Não se pode esmorecer na hipocrisia e dizer que o nosso jeito 
não é esse. Não, o nosso jeito está errado mesmo, há uma 
repetição de discriminações e há a inaceitabilidade do 
preconceito. Isso tem de ser desmascarado, tem de ser, 
realmente, contra-atacado, não só verbalmente, como também 
em termos de mecanismos e processos que possam levar a 
uma transformação, no sentido de uma relação mais 
democrática, entre as raças, entre os grupos sociais e entre as 
classes (CARDOSO, 1997, p. 14-16). 

  



55 

 

 Sob a pressão de vários grupos de movimentos raciais, o presidente 

subsequente, Luiz Inácio Lula da Silva, criou a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Assim como seu antecessor, o então 

presidente mantinha o mesmo discurso de discriminação e necessária alocação dos 

negros na sociedade. No entanto, sob a égide de um novo momento histórico, após 

a Marcha do Zumbi, por exemplo, que deu maior sustentabilidade à sua estrutura e 

com propostas traçadas de seus interesses, foi entregue pelo presidente em 

exercício ao Congresso Nacional o projeto de Lei n. 3627, de 20 de maio de 2004. O 

projeto “Institui Sistema Especial de Reserva de Vagas para estudantes egressos de 

escolas públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais 

de educação superior e da outras providências”.  

 Assim como na realidade brasileira, os Estados Unidos não conseguiu 

estabelecer tais ações em um momento único; elas foram se aglomerando em 

cadência por cada providência governamental traçada. Nesse país, atividades como 

Civil Rights Act, de 1964, e como a edição da Executive Order 11.246, de 1965, a 

Spending Clause (ou Cláusula de dispêndio de recurso público) trouxeram à 

Constituição maior condição de sustentar as ações afirmativas, antes idealizadas por 

vários membros do Executivo. Assim, as ações puderam tornar-se um sustentáculo 

de utilização de recurso público para efetivá-las: 

 

Em matéria educacional, é manifestamente eficaz essa 
estratégia de vinculação da política de promoção de minorias 
ao dispêndio de recursos públicos, eis que são raros os 
estabelecimentos educacionais, mesmo os privados, que não 
se beneficiam de uma ou outra forma de incentivo do Governo 
federal. Assim, o Estado, usando do seu poder de supremacia 
e fazendo valer o interesse público, que é obviamente inerente 
a todas as questões referentes à Educação, impõe aos 
responsáveis por estabelecimentos educacionais a 
obrigatoriedade da observância das regras antidiscriminação e 
de uma certa diversidade étnica, cultural e sexual. (GOMES, 
2001, p. 56). 

 

As ações afirmativas advogam que tutelas sejam atingidas. São os 

caminhos proporcionados pelo Estado, seja juiz, legislador ou seu executor com 

os mecanismos necessários para dirimir ou diminuir a desigualdade atingida por 

determinadas ações.  
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No tocante ao foco deste trabalho, deve-se lembrar que o ministro do 

Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, em seu voto sobre a ADPF 

186, assim deliberou: 

 

Definiu-se que as políticas de ação afirmativa, 
compreendidas como medidas que têm como escopo 
“reparar ou compensar os fatores de desigualdade factual 
com medidas de superioridade jurídica”, não configuram 
meras concessões do Estado, mas consubstanciam 
deveres que se extraem dos princípios constitucionais 
(BRASIL, 2012, p. 9). 

 

Ainda, junto ao Supremo Tribunal Federal, o ministro presidente Joaquim 

Benedito Barbosa Gomes define ações afirmativas desta forma:  

 

Consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas 
à concretização do princípio constitucional da igualdade 
material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, 
de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física 
e situação socioeconômica. Impostas ou sugeridas pelo 
Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades 
puramente privadas, elas visam a combater não somente as 
manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 
discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na 
sociedade. De cunho pedagógico e não raramente 
impregnadas de um caráter de exemplaridade, têm como meta, 
também, o engendramento de transformações culturais e 
sociais relevantes, inculcando nos atores sociais a utilidade e a 
necessidade de observância dos princípios do pluralismo e da 
diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano 
(GOMES, 2001, p. 6-7). 
 
No pertinente às técnicas de implementação das ações 
afirmativas, podem ser utilizadas, além do sistema de cotas, o 
método do estabelecimento de preferências, o sistema de 
bônus e os incentivos fiscais (como instrumento de motivação 
do setor privado). Noutras palavras, ações afirmativas não se 
confundem nem se limitam a cotas (GOMES, 2001, p. 142). 

  

O eminente ministro identifica em sua fala a importância de se construir 

uma realidade de igualdade material sem provocação de efeitos colaterais como 

a discriminação. Também chama atenção a inoperância do sistema de cotas 

quando não realizado de maneira responsável, havendo para tanto outras 

alternativas de ações afirmativas além dele, não podendo assim confundir ações 

afirmativas com sistema de cotas. 
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O ministro Lewandowski, também abordando sobre o caráter transitório 

das ações afirmativas para a proposição da igualdade tão almejada por um 

Estado Democrático, determina: 

 

As políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação 
reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver 
condicionada à persistência, no tempo, do quadro de 
exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais 
políticas poderiam converter-se benesses permanentes, 
instituídas em prol de determinado grupo social, mas em 
detrimento da coletividade como um todo, situação – é 
escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer 
Constituição que se pretenda democrática (BRASIL, 2012, 
p. 14). 

 

Enfim, as ações afirmativas são um conjunto de medidas de caráter 

positivo que estabelece direitos onde nem sempre existe. Tais medidas são 

elaboradas através da natureza ativa do Estado; no entanto, encontram caráter 

negativo decorrente da exclusão de determinados indivíduos nessa atividade.O 

objetivo é trazer, temporariamente, através de medidas expropriatórias de 

direitos, o nivelamento das distorções e diferenças cometidas ao longo da 

história, em busca de um equilíbrio isonômico das mesmas.  

Um importante detalhe das ações afirmativas é como serão produzidas 

tais atividades e como elas devem ser pactuadas de maneira a atingir requisitos 

menos discriminatórios possíveis. Precisam ser mais inclusivas, atingindo o 

nivelamento pretendido em sua formação. Ao se notar vício de atividade do 

poder central em uma ação afirmativa, verifica-se que seu comportamento é 

veementemente paternalista, e tem como consequência uma gama de 

atividades populistas e pouco eficazes, o que não é o objetivo de tais ações.  

Conforme já salientado pelo Ministro Joaquim Barbosa acima, não se 

pode estabelecer a chamada política de cotas como único meio de sustentáculo 

de nivelamento da igualdade e como forma de pluralizar a realidade social.  

  Ainda, sob a perspectiva a que se remetem as posições da Corte norte-

americana, em análise ao chamado affirmative actions, por alguns entendidos como 

discriminações positivas. 
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O autor Pedro Lenza em sua obra, analisando os direitos fundamentais, 

identifica e referencia os doutrinadores David Araujo e Nunes Júnior que assim se 

pronunciam:  

 

[...] o constituinte tratou de proteger certos grupos que, a seu 
entender, mereceriam tratamento diverso. Enfocando-os a 
partir de uma realidade histórica de marginalização social ou de 
hipossuficiência decorrente de outros fatores, cuidou de 
estabelecer medidas de compensação, buscando concretizar, 
ao menos em parte, uma igualdade de oportunidades com os 
demais indivíduos, que não sofreram as mesmas espécies de 
restrições (LENZA, 2014, p. 1074). 

 

É mister saber que a ação afirmativa é uma das formas possíveis de se 

estabelecer igualdade material e que a desequiparação não é interesse restrito 

a um indivíduo. Assim, proporciona-se, como sabença, a proposta original a ser 

difundida, que é a dignidade plena do ser humano. Contudo, essa propositura 

delineada desencadeia um novo instituto, que ainda carece de conceituação, e 

que se chama tutela dos desiguais. A tentativa é atingir ao máximo a plenitude 

de sua proposta; dessa forma, para que seja possível fazê-lo, antes é 

indispensável entender o que seja tutela. 

 Na tutela, verifica-se uma depreciação da aptidão daqueles considerados 

desiguais, suprimindo seu exercício autônomo de escolhas de pensamento e de 

liberdades, considerando assim a tutela como um escalão do clientelismo, do 

corporativismo e até mesmo do assistencialismo. É parte integrante da estrutura do 

poder e de sua ideologia. 

 O adágio de que as políticas estatais são incorporadas de caracteres de tutela 

faz-se presente na realidade brasileira; por vezes, observa-se nos programas de 

governo a assistência social quanto à saúde e à pobreza. Aqui, interessam os 

programas decorrentes de atividades educacionais, a ponto de transferir a ideia de 

capacidade alimentar por transferência pecuniária. E uma das ideologias hoje 

presentes, inclusive na educação, são as bolsas de assistência educacional. Na 

verdade, não proveem somente pesquisa; mais possuem raiz no nível mais 

fundamental de educação: têm cunho alimentar. Percebe-se que os valores 

presentes na qualidade de tais assistências permanecem os mesmos. São 

beneficiados indivíduos menos favorecidos financeiramente com um serviço pobre e 

sem qualidade. Essa mazela, de uma tutela meramente populista, empobrece e 
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enfraquece o desejo de uma ação com afirmação de atender a requisitos de 

desigualdade, pois as condições continuam sendo miseráveis. 

 Nesse mesmo nível de compreensão tem-se a passagem do Nobel da Paz, 

em 2000. Amartya Sem ponderou sobre a situação social de base como sendo 

inviável exercer liberdades substantivas sem termos uma capacidade substantiva 

desenvolvida. Nesse sentido, lembra-se que a sociedade brasileira encontra-se em 

dados alarmantes de condição educacional. Embora muitos índices estejam 

apresentando melhora, sabe-se que os mecanismos utilizados para serem 

computados tais dados, em verdade, escondem muitas mazelas, em especial no 

tocante aos níveis mais importantes: fundamental e médio. 

 O Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (INAF) – construído pelo 

Instituto Paulo Montenegro, ONG Ação Educativa e Ibope – realiza constantemente 

estudos sobre a porcentagem educacional do brasileiro. No início do século XXI, 

quando começou a ser estabelecido o sistema de cotas nas universidades públicas, 

vivia-se no Brasil a seguinte realidade educacional: 9% de analfabetos absolutos; 

31,3% de pessoas de pouca utilização da leitura e escrita, demonstrando 

compreensão textual pífia; somente 26,2% com nível mais alto, em condição de usar 

uma linguagem escrita mais sortida, com a leitura de um periódico ou revista regular. 

Os índices são contagiados pela baixa expectativa de um aluno da zona rural que 

termina o ensino fundamental na média de 22%, e da realidade de programas como 

Bolsa Família, com falhas em sua condicionante, a assiduidade -  manter o filho na 

escola.  

 Esse é o modelo de tutela à qual se submete a realidade do Estado brasileiro. 

É uma ferramenta autoritária e de caráter compensatório, identificada por muitas 

doutrinas; não é um ideal porque traz dependência e se constitui pueril. É a rota de 

inserção do indivíduo diretamente na estrutura de ensino superior sem lhe dar 

qualificação e condição de acompanhamento. Essa é a tutela a que se dedicam os 

programas brasileiros: uma tutela de inclusão às avessas, de cima para baixo, sem 

critérios e sem análise de qualidade. Sob essa ótica, vale a quantificação para atingir 

números e metas, não nacionais, mas internacionais. 

 Com isso, absortos no entendimento do que é tutela, passa-se à 

compreensão da chamada tutela dos desiguais, a forma de aquinhoar os indivíduos 

em situação desigual de condições no seio social. Não interessa que seja por 

discriminação. Na falta de oportunidade, apetrechos possibilitadores fazem com que 
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uma parcela de excluídos atinja um nível social de igualdade. Procura-se capacitá-la 

dando-lhe qualificação para que se torne igual em condições, emancipando-a da 

qualidade de vitimados em uma sociedade indomada por natureza.  

Em contrapartida ao modelo brasileiro, a verdadeira educação é a maior 

ferramenta de inserção social, seguida da saúde de qualidade. 

 

2.3 Legitimidade da política de cotas no Brasil e EUA – breve análise das 

Decisões das Cortes 

 

Os Estados Unidos da América é fonte constante de inspiração, não somente 

em caráter social, como também dentro do direito para o Brasil. A estrutura que 

diagnostica situações contrárias ao texto constitucional, na realidade brasileira, em 

parte se sustenta por um procedimento que foi proporcionado no Estado norte-

americano, em um caso emblemático chamado Marbury vs. Madison, interpretado 

por Zeno Veloso: 

 

Ressalte-se que a controvérsia da inconstitucionalidade tem 
cabimento e pertinência, no controle difuso, se tiver conexão 
com o objeto da demanda, quando tal exame é 
imprescindivelmente necessário ao julgamento do pleito, 
adverte Ruy Barbosa, informando que tal era a regra assentada 
na Suprema Corte, desde Marshall, ‘quando aquele oráculo da 
Constituição americana, no caso Marbury vs. Madison, 
proclamou, pela primeira vez, a revisão judiciária das leis 
constitucionais’ (VELOSO, 2000, p. 43-44). 

 

 O citado juiz Marshall (capítulo 1), que sentenciou o emblemático caso acima 

descrito no ano de 1803, possibilitou, naquela oportunidade, a discussão de 

questões inconstitucionais que afligiam o cidadão comum, não sendo ele autoridade 

e nem fazendo parte de nenhum grupo ou órgão de classe. A referida decisão abre 

um precedente histórico inconteste, não só ao Estado norte-americano, mas a toda a 

estrutura. E em seu célebre pronunciamento, o então juiz a denominou de judicial 

control e assim a analisou:  

 

Ou havemos de admitir que a Constituição anula qualquer 
medida legislativa, que a contrarie, ou anuir que a legislatura 
possa alterar a Constituição por medidas ordinárias. Não há 
por onde se contestar o dilema. Entre as duas alternativas não 
se descobre meio-termo. Ou a Constituição é uma lei superior, 
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soberana, irreformável mediante processos comuns, ou se 
nivela com os atos da legislação usual, e, como estes, é 
reformável à vontade da legislatura. Se a primeira é verdadeira, 
então o ato legislativo contrário à Constituição não será lei; se 
é verdadeira a segunda, então as Constituições escritas são 
esforços inúteis do povo para limitar um poder pela sua própria 
natureza ilimitável. Ora, com certeza, todos os que têm 
formulado Constituições escritas, sempre o fizeram no objetivo 
de determinar a lei fundamental e suprema da nação; e 
conseguintemente, a teoria de tais governos deve ser a da 
nulidade de qualquer ato da legislatura ofensivo da 
Constituição. Esta doutrina está essencialmente ligada às 
Constituições escritas, e, assim, deve-se observar como um 
dos princípios fundamentais da nossa sociedade (VELOSO, 
2000, p. 37-38). 

  

No Brasil, o sistema de controle da constitucionalidade é visto em dois 

aspectos: o primeiro, aquele proveniente do chamado controle difuso, nos moldes 

norte-americanos; o segundo, dentro de um sistema identificado como abstrato, ou 

por via de ação, que tem fundamento na doutrina alemã. Assim, o controle de 

normas inconstitucionais tem, na realidade brasileira, duas vias de sustentação. As 

normas são mistas. A primeira, pronunciada por qualquer juiz em um caso concreto, 

de forma que qualquer cidadão lesado pode vir a reclamar; já na segunda, o 

procedimento detém um caráter público e somente poderão dele participar órgãos 

previamente selecionados pela Constituição; por sua vez, a competência será dada 

somente ao Supremo Tribunal Federal, como determina o artigo 102, in verbis: 

 

Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I – Processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal. 

 

 Mas a evolução do sistema de controle dos atos do poder público, em relação 

ao texto e às vontades constitucionais, não para por aí. Existe na estrutura da 

própria Constituição uma medida, muito peculiar por seu objeto, que é a ação de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, mais conhecida por sua 

abreviação ADPF, conforme se depreende do texto do artigo 102, §1º da 

Constituição Federal: “A arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal”.  
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 Nesse diapasão, ainda Zeno Veloso, explica que o texto da Constituição não 

pode ficar imóvel e à mercê da vontade de um poder para fazer valer preceitos 

fundamentais ao indivíduo. Importante ressaltar, também, que a própria norma 

constitucional estabelece expressamente, em seu conteúdo nos artigos 1º ao 4º, os 

princípios fundamentais, os elementos de sustentação do Estado, no artigo 5º –   

exemplos de algumas das garantias e direitos imprescindíveis. 

E, mais à frente, fomenta os princípios norteadores das atividades públicas, 

como no artigo 37, nos nomeados princípios sensíveis (artigo 34, IV) e, finalmente, 

do que se pode chamar cláusulas pétreas, no artigo 60, §4º, I ao IV. Explica o autor:  

 

Não nos parecia que o legislador ordinário pudesse indicar os 
preceitos fundamentais decorrentes da Constituição, cujo 
descumprimento possibilitaria a arguição. Significaria dar 
prerrogativa ao Congresso Nacional de eleger, dentre os 
princípios, quais os que são fundamentais, vale dizer, 
essenciais, preponderantes, superiores. Ora, isto é atribuição 
do constituinte originário, ou do Supremo Tribunal Federal, 
guardião principal e intérprete máximo do Texto Magno. Além 
do mais, não poderia o legislador apresentar um elenco 
definitivo, um painel pronto e acabado dos preceitos 
fundamentais, pois a Constituição, apesar do ideal da 
estabilidade, é um documento histórico-cultural do povo. 
Embora lentas, as transformações são inevitáveis, ditando, 
como disse Krüger, uma mudança de natureza das normas 
constitucionais. O que hoje se pode considerar preceito 
fundamental, dada à dinamicidade do ordenamento jurídico, 
pode ter a sua densidade normativa diminuída no decorrer do 
tempo. O texto do dispositivo está inserido num certo contexto 
fático-político-social que, variando, determina a moderação do 
conteúdo do preceito. Inversamente, o fenômeno pode 
transformar, futuramente, em preceito fundamental o que não 
tem este status atualmente. Como já alertamos outras vezes, o 
texto constitucional não pode ficar entorpecido, imóvel, parado, 
se a realidade subjacente caminhou, evoluiu, mudou 
(VELOSO, 2000, p. 295-296). 

  

Consoante o entendimento doutrinário, a chamada ADPF do sistema 

brasileiro, estabelecida anos depois da promulgação constitucional de 1988, 

assemelha-se à construção alemã do Verfassungsbeschwerde e do recurso de 

amparo estabelecido no processo espanhol, por se tratar de defesa de preceito 

fundamental. 
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Celso Ribeiro Bastos foi um dos precursores da lei que regulamentou esta 

ação, hoje de extrema importância na busca de direitos fundamentais violados. Suas 

palavras são transcritas por Dirley da Cunha Júnior:  

 

Com isso, permite-se antecipar o deslinde de uma questão 
jurídica que percorreria a via crucis do sistema difuso até 
chegar ao Supremo Tribunal Federal, para então, após decisão 
definitiva, ser comunicado o Senado Federal, que poderá 
suspender a eficácia da lei impugnada, podendo sanar 
definitivamente a inconstitucionalidade. Porém, a novel ação 
serve somente aos preceitos fundamentais, e nesse caso não 
se admite controvérsia ou demora. Há que se decidir 
univocamente sobre o tema magno, sob pena de ser 
atropelada a segurança jurídica e o Estado de Direito, que 
ficam seriamente prejudicados diante do dissenso acerca dos 
seus pilares de sustentação, que são os preceitos 
fundamentais da Lei Maior (CUNHA JÚNIOR apud BASTOS, 
2011, p. 580). 

  

A trajetória da política de cotas em sua adesão de compatibilidade com a 

norma constitucional, no Estado brasileiro e norte-americano, passou por diferentes 

sistemas. Nos Estados Unidos da América, a discussão era levantada dentro de 

casos concretos. A Suprema Corte foi afirmando a necessidade de tal política de 

inserção de cidadãos negros segregados. Já no Estado brasileiro o sistema aplicado 

foi o abstrato, por via de ação. Houve um embate dentro do STF sobre qual seria o 

procedimento adequado para se analisar a Ação direta de Inconstitucionalidade, 

(conhecida ADI ou a ADPF). Em verdade, as duas ações foram impetradas: uma 

ADI, pedindo a inconstitucionalidade do sistema de cotas no Brasil, e uma ADPF, 

identificando que esse sistema feria outros direitos equivalentes. 

  O julgamento da ADPF 186 se realizou na data de 26 de Abril de 2012. A 

ação foi proposta pelo DEM contra o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade de Brasília (CEPE) e o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos 

da Universidade de Brasília (CESPE/UNB), que estabeleceram o sistema de cotas 

desde o ano de 2004, alegando ofensa aos artigos 1º, caput e inciso III; 3º, inciso IV; 

4º, inciso VIII; 5º, incisos I, II, XXXIII, XLII, LIV; 37, caput; 205; 207, caput; e 208, 

inciso V, da Constituição de 1988. Em face do art. 2º, I, a e b, a Lei estadual nº 

3.524, de 28/12/00, “dispõe sobre os critérios de seleção e admissão de estudantes 

da rede pública estadual de ensino em universidades públicas estaduais e dá outras 

providencias”. Através da autorização expressa dada pela Constituição Federal de 
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1988, em seu artigo 103, VIII, possibilita-se assim a discussão que se travava no 

interior da Corte Suprema brasileira, no intuito de resolução da demanda decorrente 

do questionamento sobre preceitos fundamentais constitucionais. 

 Nesse contexto, o doutrinador Dirley da Cunha Júnior assim leciona sobre a 

ADPF:  

 

A Constituição atual, trilhando o mesmo caminho, consagrou a 
arguição de descumprimento como uma ação constitucional 
especialmente vocacionada à defesa exclusiva de 
determinadas normas constitucionais compreendidas entre os 
preceitos fundamentais decorrentes da Constituição. A 
princípio, tal desígnio pode causar estranheza, haja vista que, 
por ser a Constituição uma Lei Fundamental, ela é composta, 
inquestionavelmente, por normas fundamentais, devendo todas 
as suas normas, em consequência, ser consideradas preceitos 
fundamentais. A isso se acrescenta a ideia de que o sistema 
jurídico-constitucional se assenta sobre o princípio da unidade 
da Constituição, não sendo cogitável uma espécie de 
hierarquia entre os preceitos constitucionais a ponto de 
considerar uns como fundamentais e outros como não 
fundamentais. A controvérsia pode girar em torno da seguinte 
indagação: há preceito previsto na Constituição que não seja 
fundamental? (CUNHA JÚNIOR, 2011, p. 573). 

  

Assim, as propostas passadas pelo julgamento de ações, que trazem valor 

diferente a direitos de igual grandeza, proporcionam um desequilíbrio na estrutura 

das ações. No entanto, o Ministro do STF, Lewandowski, no julgamento da ADPF 

186 expõe: 

 

As experiências submetidas ao crivo desta Suprema Corte têm 
como propósito a correção de desigualdades sociais, 
historicamente determinadas, bem como a promoção da 
diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. No 
caso da Universidade de Brasília, a reserva de 20% de suas 
vagas para estudantes negros e de “um pequeno número” 
delas para “índios de todos os Estados brasileiros”, pelo prazo 
de 10 anos, constitui providência adequada e proporcional ao 
atingimento dos mencionados desideratos. Dito de outro modo, 
a política de ação afirmativa adotada pela UnB não se mostra 
desproporcional ou irrazoável, afigurando-se, também sob esse 
ângulo, compatível com os valores e princípios da Constituição 
(BRASIL, 2012, p. 46-47). 

  

A questão é complexa e a doutrina e jurisprudência pátria não têm 

entendimento pacífico sobre tal equilíbrio. Na verdade, as decisões que se formam 
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ao longo da compreensão do que seja proporcional e eficaz ao interesse do Estado 

e da sociedade se tornam, em si, valores supremos para a sua caracterização. 

 

Vale dizer, sem embargo da irrepreensível constatação 
dogmática de que todas as normas de uma Constituição 
encerram um mesmo imperativo e, em consequência disto, 
situam-se num mesmo plano hierárquico-normativo, as normas 
constitucionais distinguem-se quanto aos valores que 
carregam, sendo admissível falar, na hipótese, em hierarquia 
axiológica entre as normas de uma mesma Constituição. 
Assim, impõe-se reconhecer a existência de preceitos 
normativos da Constituição que, em razão dos valores 
superiores que consagram, são mais fundamentais que outros. 
Por conseguinte, dada a fundamentalidade destes preceitos, o 
constituinte optou por lhes conferir proteção especial com a 
criação de um mecanismo próprio (CUNHA JÚNIOR, 2011, p. 
573). 
 

 
O acórdão estabelecido na decisão da ADPF 186 teve como Ministro relator 

Ricardo Lewandowski. Inicialmente, ele debateu em seu voto o conflito de ações que 

foram propostas. Entende-se, assim, como acima registrado, que a ação compatível 

com o pedido feito era a Arguição de Descumprimento. Na verdade, o debate da 

demanda se dava sobre o cumprimento ou não de um preceito fundamental: a 

igualdade e a educação. Ele citou em seu voto o entendimento do Procurador Geral 

da República sobre a referida discussão:  

 

A presente ADPF é cabível, pois se trata de arguição de 
natureza autônoma, e, no âmbito do controle abstrato de 
constitucionalidade, não haveria qualquer outro meio apto para 
sanar as supostas lesões a preceitos fundamentais apontados 
na inicial. Com efeito, diante da natureza infra legal dos atos 
normativos e administrativos impugnados, a ADIn não seria o 
instrumento idôneo para o enfrentamento da questão, ou 
tampouco qualquer das ações que compõe o sistema brasileiro 
de jurisdição constitucional abstrata. Assim, está satisfeito o 
pressuposto da subsidiariedade da arguição (BRASIL, 2012, p. 
2). 

 

 Sobre o tema em debate, o Ministro expressa, em seu voto de 47 páginas, a 

importância da discussão e da solução sobre a referida temática. Quando inicia sua 

análise sobre a abrangência do assunto, ele já formaliza a indispensabilidade de se 

entender e se sustentar a igualdade formal e material; já aqui arrazoada, elencando 

em seus extensos argumentos o princípio da igualdade, tratando da máxima 
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concreção deste postulado, fala também sobre a política de cotas como utensílio 

indispensável de concretude da isonomia e, sobremaneira, o debate necessário 

sobre a ação afirmativa e a justiça distributiva, dentro da estrutura universitária 

pública brasileira. Em uma de suas importantes citações, está a do autor Dalmo de 

Abreu Dallari, descrita na decisão do douto jurista: 

 

O que não se admite é a desigualdade no ponto de partida, que 
assegura tudo a alguns, desde a melhor condição econômica 
até o melhor preparo intelectual, negando tudo a outros, 
mantendo os primeiros em situação de privilégio, mesmo que 
sejam socialmente inúteis ou negativos (BRASIL, 2012, p.6). 

 

Ainda em seu voto, o Ministro Lewandowski salienta a importância da justiça 

distributiva à luz das teorias de John Rawls, entendendo que as desigualdades 

somente serão superadas através da intervenção estatal com objetivo de corrigi-las 

e aperfeiçoá-las; tece, assim, oportunidades sociais sob benefício de uma 

coletividade e cita o filósofo Rawls: 

 
As desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas 
de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas 
como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e 
(b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos 
(BRASIL, 2012, p.7). 

 
 

 O ministro também referencia uma passagem do autor americano Michel 

Rosenfeld, sobre a justiça distributiva, que teria em sua eficácia um caminho de 

barreiras a serem vencidas. Por ser um discurso a respeito de interesses básicos da 

pessoa humana, ele registra estas palavras do autor: “[...] a adoção de um novo 

princípio de justiça distributiva possivelmente criará conflitos entre reivindicações 

baseadas nos velhos e nos novos princípios” (BRASIL, 2012, p.8).  

No entanto, não poderia ser diferente, se houvesse uma pacífica aceitação de 

tais elementos diferenciadores, pois não haveria senso crítico e nem inovações 

responsáveis no direito e na justiça. São verdadeiros os debates que engrandecem 

novas tendências, normas e direitos. Entende-se, portanto, ser infeliz a colocação do 

Ministro em dizer que são “meros discursos” (aqueles que debatem essas novas 

formas de distribuir direitos). Se assim o são para o eminente jurista, não houve por 

ele imparcialidade. E os debates a serem conscritos de nada valeram na construção 

de uma estrutura de justiça distributiva aquinhoada das realidades sociais 
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brasileiras, sendo sua decisão apenas uma cópia irrestrita, e até um pouco 

irresponsável em relação aos interesses lecionados pela doutrina norte-americana. 

 Nesse mesmo fundamento, o doutrinador Cruz assevera que o que se deve 

enfatizar é a dignidade humana como justificativa de atividades discriminatórias, 

mesmo que sejam de caráter positivo. Entende o doutrinador que a diversidade 

social deve ser observada nos critérios a serem aplicados. Assim ele é citado por 

Piscitelli: 

 

Todavia, também as teorias compensatórias sofreram duras 
críticas, uma vez que constitui regra basilar de qualquer 
legislação sobre indenizações, em casos de responsabilidade 
civil por atos ilícitos, de que apenas aquele agente que de fato 
os praticou pode ser acionado judicialmente. Dizer que toda a 
sociedade é culpada pela discriminação é, a nosso sentir, um 
argumento de conteúdo exclusivamente moral, sem qualquer 
pretensão jurídica. Dessa maneira, as ações afirmativas não se 
sustentam com base na teoria de compensação, e, por 
conseguinte, não podem ser vistas como mero mecanismo de 
redistribuição de bens e oportunidades, sob pena de 
chegarmos a conclusões absurdas acima mencionadas. 
Sendo assim, rejeitadas as teorias compensatórias e 
(re)distributivistas (utilitarismo), fixamos finalmente posição 
favorável à tese pela qual as ações afirmativas se legitimam 
com base nos princípios do pluralismo jurídico e da dignidade 
humana, estruturadas no paradigma do Estado Democrático de 
Direito, como afirma Habermas: 
‘O paradigma procedimental do direito orienta o olhar do 
legislador para as condições de mobilização do direito. Quando 
a diferenciação social é grande e há ruptura entre o nível de 
conhecimento e a consciência de grupos virtualmente 
ameaçados, impõem-se medidas que podem capacitar os 
indivíduos a formar interesses, a tematizá-los na comunidade e 
a introduzi-los no processo de divisão do Estado’ (PISCITELLI, 
2009, p. 66, grifos desta autora). 

  

Ocorre que o acervo de fundamentações utilizadas no voto da ADPF 186 é 

um cotejo de entendimentos de doutrinadores e juristas norte-americanos em nossa 

realidade. Mas, como já aqui analisado reiteradas vezes, o Brasil se difere não só 

geográfica e economicamente dos Estados Unidos da América, mas, sobretudo, das 

condições sociais e educacionais na história de realização da segregação e da 

escravatura, das normatividades que existiam em relação a negros aqui, e lá, na 

realidade norte-americana. 

 No entanto, o estudo do Ministro leva a um interessante dado: que a ação 

afirmativa na verdade não é uma construção norte-americana. Embora tenha sido 
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por ela realmente influenciada para ser efetivada e aperfeiçoada, é uma construção 

indiana - de um Estado marcado por enormes diferenças. Tais medidas foram 

impulsionadas por Mahatma Gandhi, logrando aprovação em 1935, o conhecido 

Government of India Act. Sobre esse particular, o ministro cita Partha Gosh:  

 

A necessidade de discriminar positivamente em favor dos 
socialmente desprivilegiados foi sentida pela primeira vez 
durante o movimento nacionalista. Foi Mahatma Gandhi [...] o 
primeiro líder a se dar conta da importância do tema e a 
chamar a atenção das castas mais altas para esse antiquado 
sistema social que relega comunidades inteiras à degradante 
posição de ‘intocáveis’. 
[...] 
A Constituição de Independência da Índia, que de modo geral 
seguiu o modelo do ‘Government of India Act’, de 1935, dispôs 
sobre discriminações positivas em favor das Scheduled Castes 
e das Scheduled Tribes (Scs & STs) que constituíam cerca de 
23% da população estratificada da Índia. Além disso, reservou, 
a eles, vagas no Parlamento, foram dadas vantagens em 
termos de admissão nas escolas, faculdades e empregos no 
setor público, vários benefícios para atingir seu total 
desenvolvimento e assim por diante. A Constituição, em 
verdade, garantiu o direito fundamental à igualdade entre todos 
os cidadãos perante a lei, mas categoricamente também 
estabeleceu que nada na Constituição ‘impediria o Estado de 
adotar qualquer disposição especial para promover o avanço 
social e educativo de qualquer classe desfavorecida, das 
Scheduled Castes ou das Scheduled Tribes (BRASIL, 2012, p. 
10). 
 
Algumas dessas disposições constitucionais que objetivam as 
discriminações positivas são: 
Artigo 17: Abolição da “intocabilidade” e fazer desse tipo de 
discriminação uma prática punível por lei. 
Artigo 46: Promoção da educação e do interesse econômico. 
Artigos 16 e 335: Tratamento preferencial na questão do 
emprego no setor público. 
Artigos 330 e 332: Reserva de vagas no “Lok Sabha” 
(Parlamento da Índia) e nas Assembleias Estaduais (BRASIL, 
2012, p.10). 

  

Uma importante argumentação trazida no voto é a demonstração de que a 

elevação educacional trabalha com critérios como igualdade, mesmo que material, 

para acesso à universidade. Assim também como a meritocracia, o pluralismo de 

ideias e a gestão democrática, para preenchimento das vagas no sistema de ensino 

superior (em especial o público) são o foco das políticas de cotas. O Ministro trilha 

por essa ótica linear que o indivíduo em desvantagem tem que ter, em 



69 

 

descumprimento dos critérios e princípios delineados acima e para corroborar seus 

argumentos cita Katherine Smits: 

 

Os argumentos a favor da ação afirmativa podem ser divididos 
em argumentos deontológicos, ação afirmativa é equitativa e 
justa como um remédio para um passado injusto. Seus 
defensores argumentam que preferências de grupos não 
equivalem à discriminação de grupos, e isso deve ser levado 
em consideração no vasto contexto em que as preferências 
raciais e de gênero são aplicadas. Ademais, as preferências de 
grupos não comprometem a equidade, pois os indivíduos não 
têm direitos automáticos a quaisquer benefícios em 
decorrência de seus talentos naturais e habilidades. É tarefa da 
sociedade distribuir benefícios de acordo com critérios 
razoáveis e publicamente justificados conforme objetivos 
sociais mais amplos. De acordo com os consequencialistas ou 
utilitaristas, a ação afirmativa enseja um número considerável 
de resultados positivos – a qual ou fortalece a justiça dessa 
política ou supera quaisquer injustiças que possa envolver 
(BRASIL, 2012, p.14). 

 

 O jurista declara a necessidade de avaliar as consequências de aplicabilidade 

deste sistema de cotas, identificando em sua atividade como se dará e que prejuízos 

esse virá causar, mas declara pontualmente que o sistema é imprescindível na 

estrutura brasileira, por esta ser parte de uma realidade social “tradicionalmente 

marcadas por desigualdades interpessoais profundas”, que proporcionam sérias 

diferenças (Idem). 

 Indubitavelmente, o alegado procede embora não pronuncie se os critérios 

deslocados para a aceitação de alunos em unidades educacionais superiores de 

caráter público são o que realmente vem atender às necessidades sociais, e que 

proporcionam um efetivo reequilíbrio. Nessa perspectiva, o Ministro interpõe a 

posição de Ronald Dworkin para efetivar seu entendimento:  

 

[...] qualquer critério adotado colocará alguns candidatos em 
desvantagem diante dos outros, mas uma política de admissão 
pode, não obstante isso, justificar-se, caso pareça razoável 
esperar que o ganho geral da comunidade ultrapasse a perda 
global e caso não exista uma outra política que, não contendo 
uma desvantagem comparável, produza, ainda que 
aproximadamente, o mesmo ganho (BRASIL, 2012, p.15-16). 

 
 

 Contudo, uma importante temática debatida no voto do Ministro foi com 

relação ao racismo e à existência ou não de diferenças genéticas relativas à raça, no 
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que concerne ao ser humano racional e seu impedimento na construção de seleções 

que deixem de aplicar a prática deste crime. Ele citou importantes passagens a 

respeito do assunto (de outro julgamento proferido pela Corte, em 2003) a respeito 

de discriminação e racismo, como este do Ministro Maurício Corrêa: 

 
Embora hoje não se reconheça mais, sob o prisma científico, 
qualquer subdivisão da raça humana, o racismo persiste 
enquanto fenômeno social, o que quer dizer que a existência 
das diversas raças decorre da mera concepção histórica, 
política e social e é ela que deve ser considerada na aplicação 
do direito (BRASIL, 2012, p.19). 

 

 O Ministro Lewandowski citou também, na mesma oportunidade, o 

posicionamento do Ministro Gilmar Mendes, que igualmente sustentou: 

 

Parece ser pacífico hoje o entendimento segundo o qual a 
concepção a respeito da existência de raças assentava-se em 
reflexões pseudo-científicas [...]. É certo, por outro lado, que, 
historicamente, o racismo prescindiu até mesmo daquele 
conceito pseudo-científico para estabelecer suas bases, 
desenvolvendo uma ideologia lastreada em critérios outros 
(BRASIL, 2012, p.19). 

  

Houve com isso uma importante conclusão: a de que não se tem como falar 

biologicamente em diferença racial, uma vez que ela não existe. O ser humano faz 

parte de um mesmo contexto racial: a raça humana. Embora, mais à frente, sejam 

tecidos detalhes sobre o assunto, adianta-se que, conforme declara o eminente 

jurista Lewandowski (2002, p.4) , a raça é utilizada como mecanismo “para enfrentar 

a discriminação social”. Interessante também é ilustrar a passagem discriminatória e 

de diferenciação da análise feita pelo doutrinador Amorim:  

 

Perceba-se que o indivíduo é discriminado não pela 
porcentagem de genes característicos da raça negra que está 
presente em seu corpo, mas sim pela aparência física que 
ostenta. Ou seja, para discriminar o negro, qualquer pessoa de 
senso mínimo sabe apontar um indivíduo da raça negra, mas 
para beneficiar, com o pouco que seja, a identificação de um 
negro torna-se extremamente difícil e causa celeuma nacional 
(PISTELLI, 2009, p. 25).  

  

 A decisão ainda ultrapassa o caráter de efetivação de direito para formalizar o 

entendimento sobre tais políticas destinadas a um maior ativismo de grupos sociais 
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engajados na conquista de novos direitos para as minorias marginalizadas. 

Também, conforme estabelecido na decisão, serve para que o negro se sinta mais 

inserido, sem acanhamento de se declarar, socialmente, ser negro. Alguns estudos 

são apontados durante a decisão, e se justifica dizendo: “Tais espaços não são 

apenas ambientes de formação profissional, mas constituem também locais 

privilegiados de criação dos futuros líderes e dirigentes sociais” (BRASIL, 2012, p. 

26). 

 A constatação do julgador ainda passa por uma busca sob a compreensão da 

importância do papel da Universidade como forma de integrar a sociedade e os 

indivíduos nela inseridos. Lewandowski cita em seu voto a passagem de Habermas 

(1997) e relembra as importantes decisões que foram tomadas pela Suprema Corte 

dos Estados Unidos da América. Lembra ainda o estabelecimento das ações 

afirmativas nesse país. Por isso julga-se interessante realizar aqui uma análise entre 

as duas estruturas: a daqui e a dos Estados Unidos. 

 Com o fim da doutrina dos “separados mas iguais” nos EUA – enfraquecida 

por movimentos sociais e corroborada pela atividade estatal e decisões judiciais, 

sobre a necessidade de se estabelecerem medidas que viessem enfraquecer as 

diferenças separatistas ocasionadas pelas legislações –, uma nova era se forma. Há 

uma forte cultura segregacionista existente por décadas no Estado norte-americano 

no limiar das decisões e que efetivou medidas isoladas inicialmente, mas que atingiu 

em poucos anos toda a federação. 

 Como já mencionado, o mecanismo utilizado pelo direito norte-americano na 

averiguação dos casos de ação afirmativa e políticas de cotas foi feito através do 

que chamamos sistema difuso de decisões. O jurista se utiliza de um caso concreto 

para verificar se está havendo lesão ou ameaça a direito constitucionalmente 

resguardado. Por esse motivo, várias são as decisões e os casos, diferente da 

realidade brasileira, em que há uma única ação que a formaliza ou institucionaliza. 

Ilustra essa posição o doutrinador Lúcio Bittencourt, conforme referencia Zeno 

Veloso: 

 

Ela é consectária da função jurisdicional e, por consequência, 
cabe a quem quer que legitimamente exerça esta última. Todos 
os tribunais e juízes, federais ou locais, ordinários ou especiais, 
dela dispõem, embora a última palavra sobre o assunto possa, 
em qualquer caso, ser deferida ao mais alto tribunal da 
República (VELOSO, 2000, p. 31). 



72 

 

  

Assim, as decisões da Corte Suprema norte-americana, que vieram confirmar 

a inconstitucionalidade da citada doutrina “separados mas iguais”, teve no primeiro 

momento, em 1954, um importante caso na ação Brown vs. Board of Education of 

Topeka, 347 U.S. 483. 

Foi um marco nas discussões de questões relativas ao sistema de cotas 

naquele país. Outra decisão, o caso Norwood vs. Harrison 413 U.S. 455, de 1973, 

que estabeleceu a oportunidade dos estabelecimentos de ensino para a realização 

de atividades agregacionistas, fortaleceu a state action doctrine, uma vez que 

“firmou-se [...] a ideia de que subvenções a estabelecimentos de ensino racistas 

poderiam incentivar/promover condutas que mesmo indiretamente levassem à 

exclusão de minorias” (CRUZ, 2005, p. 148). Na decisão da ADPF 186, o Ministro 

Lewandowsky declara que:  

 

Foi exatamente a percepção de que a diversidade é 
componente essencial da formação universitária que pautou as 
decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos da América 
nos casos em que ela examinou a constitucionalidade das 
políticas de ação afirmativa, a exemplo de Bakke v. Regents of 
the University of Califórnia (1978), Gratz v. Bollinger (2003) e 
Grutter v. Bollinger (2003) (BRASIL, 2012, p. 32). 

  

Desta feita, não se tem como considerar um único momento e muito menos 

um parâmetro só para as posições judiciais nos EUA. Ao longo desse processo, foi 

possível adaptar as diferenças e corrigir as discrepâncias do sistema e de sua 

prática. Firmaram-se, assim, determinadas posições. Algumas menos efetivas foram 

deixando de ser aplicadas, por comprovarem sua ineficaz utilização, ou por 

carecerem de critérios durante a sua utilização. 

  A forma de demonstrar a cadência aplicada pela realidade norte-americana 

exemplifica como as atitudes foram se adaptando, seja de forma forçada seja 

autônoma. 

Rodrigues (2011) faz uma importante análise de uma instituição de ensino 

norte americana, a Bob Jones University, considerada uma entidade cristã, mas não 

vinculada a nenhuma entidade religiosa, justificando em regras internas entre seus 

alunos a proibição de relação de pessoas de cor diferente; utiliza-se, por seu caráter 
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cristão, de isenção de tributos de Imposto de Renda, conforme disposição da Seção 

501(c)(3) do Código Interno de Imposto de Renda. 

 
Os mantenedores da universidade acreditam, genuinamente, 
que a Bíblia proíbe o namoro e o casamento entre as raças. 
Para efetivar estas perspectivas, os negros foram 
completamente excluídos até 1971. De 1971 a maio de 1975, a 
universidade não aceitou pedidos de negros solteiros, mas 
concordou com requerimentos de negros casados com 
pessoas de sua própria raça (ESTADOS UNIDOS, 1983). 
A Suprema Corte assegurou, através do Chief Justice Warren 
Burger, a “decisão drástica da Receita Federal americana que 
recusou a uma instituição universitária de fins não lucrativos 
acusada de prática discriminatória o status de entidade de 
utilidade pública” (GOMES, 2001, p. 103). 
O Governo tem um interesse fundamental em vencer e 
erradicar a discriminação racial na educação – discriminação 
que prevaleceu, com aprovação legal, nos primeiros 165 anos 
da história constitucional da nação. Substancialmente, aquele 
interesse governamental supera qualquer recusa de 
responsabilidade de locais beneficiados por tributos sobre o 
exercício de crenças religiosas dos requerentes. Os interesses 
afirmados pelos requerentes não podem ser harmonizados 
com aquele interesse governamental imperativo (ESTADOS 
UNIDOS, 1983; RODRIGUES, 2010, p. 103-104; Traduções do 
autor). 

  

É interessante como o governo norte-americano foi verificando as falhas do 

sistema e aperfeiçoando sua ação, sem retirar a autonomia, e sem a imposição 

desmedida. Manteve a responsabilidade de um órgão que precisa agir sem ferir; 

precisa atuar, mas não como protagonista e sim como um coadjuvante que 

reconhece seus erros e sua inexperiência em um cenário nunca vivido antes. É um 

governo que sabe, sobretudo, que seu papel é fundamental para o desfecho de 

sucesso desse novo capítulo da história. Assim, Rodrigues traz uma passagem 

fundamental sobre a consciência estatal na realização de atividades que viessem a 

tornar, com efeito, as suas medidas.  

 

O empenho do Poder Executivo Federal para a promoção e 
inclusão dos negros através das ações afirmativas na 
educação foi um sucesso nos Estados Unidos, visto que era 
uma necessidade urgente ante as desigualdades alarmantes. 
Por exemplo, ‘em 1965, apenas 48% de todos os alunos 
universitários dos Estados Unidos eram africano-americanos’. 
(BOWEN; BOK, 2004, p. 36). Ainda no mesmo ano de ‘1965, 
dentre todos os estudantes de direito dos Estados Unidos, mal 
chegava a 1% o número de negros, e destes, mais de um terço 



74 

 

estavam matriculados em escolas exclusivamente negras’ 
(BOWEN; BOK, 2004, p. 38 citado por RODRIGUES, 2010, 
p.105). 

  

 Ainda na decisão da ADPF 186, o ministro cita casos que se iniciam neste 

século sobre a continuidade do sistema de cotas. Alunos não negros questionam a 

continuidade do sistema que dura, naquele país, mais de vinte anos. E isso tudo se 

inicia, por decisões da Suprema Corte, em questões trabalhistas (que foram as 

primeiras manifestações do sistema de cotas e ações afirmativas). Foi estabelecido 

desnecessário e infundado o sistema de cotas, pois se retiram vagas de pessoas em 

idênticas condições, como no caso City of Richmond vs. J.A. Crason Co., 488 U.S. 

469, em 1989, não havendo assim justificativa para uma equiparação de algo que já 

se encontra em condições idênticas de formação. Assim analisa Dworkin sobre a 

decisão da Suprema Corte:  

 

Decidiu em favor de um construtor branco a quem se negara 
um contrato; estabeleceu que o programa de reserva negava 
os direitos do construtor segundo o dispositivo da igualdade de 
proteção, pois Richmond não conseguira provar que o fato de 
poucos empresários negros terem pleiteado ou assinado 
contratos de construção no passado fosse o resultado de uma 
discriminação racial exercida pela prefeitura ou por outros, 
senão somente das condições econômicas e da discriminação 
‘social’ geral (DWORKIN, 2006, p. 252). 

  

 A doutrina norte-americana estabelece essa diferença de posicionamento ao 

governo Reagan, que começa a trazer uma nova visão de interferência do Estado 

nas ações das instituições, devendo haver uma diminuição do ativismo estatal. Mas, 

tais circunstâncias não se limitaram a esse governo. Começa-se uma nova etapa 

desse sistema nos EUA. Um debate não só dos cidadãos que se sentiam 

discriminados por serem não negros, mas das próprias instituições que começam a 

questionar a necessidade de continuidade das mesmas.  

 

Em 1995, por 14 a 10, a direção da Universidade da Califórnia 
declarou que não se poderia mais contemplar a raça nas 
admissões em qualquer departamento da universidade. Em 
1996, os eleitores da Califórnia aprovaram o projeto 209, que 
ratifica e amplia tal proibição, estipulando que nenhuma 
instituição do estado pode ‘discriminar nem oferecer tratamento 
preferencial a qualquer indivíduo ou grupo com base na raça, 
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sexo, cor, etnia ou nacionalidade no serviço público, educação 
pública ou contratações públicas’ (DWORKIN, 2005, p. 543). 

 

Muitos debates calorosos ainda são dispensados no Estado norte-americano 

sobre o sistema de cotas. Várias decisões já negam a sua efetividade, pois ela tem 

que ser um critério flexível e temporal. A ADPF 186 também cita essa condição no 

estado brasileiro, declarando não poder se perpetuar no tempo senão “tais políticas 

poderiam converter-se em benesses permanentes, instituídas em prol de 

determinado grupo social, e em detrimento da coletividade como um todo” (BRASIL, 

2012, p. 45). 

 A ADPF 186 teve decisão final favorável ao sistema de cotas com votação 

unânime de todos os ministros, acompanhando o entendimento do relator e das 

mais diversas ponderações feitas pelos eminentes julgadores em seus votos. 

Contudo, o sistema de cotas foi declarado constitucional pelo prazo de 10 anos. 

Como se atém aqui, à analise do relator, faz-se interessante reproduzir a parte 

dispositiva final da decisão: 

 

[...] considerando, em especial, que as políticas de ação 
afirmativa adotadas pela Universidade de Brasília (i) têm como 
objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e 
diversificado, superando distorções sociais historicamente 
consolidadas, (ii) revelam proporcionalidade e a razoabilidade 
no concernente aos meios empregados e aos fins perseguidos, 
(iii) são transitórias e preveem a revisão periódica de seus 
resultados, e (iv) empregam métodos seletivos eficazes e 
compatíveis com o princípio da dignidade humana, julgo 
improcedente esta ADPF (BRASIL, 2012, p. 47; grifos desta 
autora). 

 

 É imprescindível, para a efetividade e a continuidade do sistema de cota, uma 

constante vigilância em seus aspectos de realização, o que não se vê praticado no 

Estado brasileiro. Diante de vários escândalos e discrepâncias na aplicação das 

cotas em várias universidades públicas, não se encontra tomada de posições fortes 

e imperiosas, para moralização de uma ação que afirma diferença como forma de 

trazer igualdade. 

 Oportunamente serão comentados outros dois apontamentos do voto do 

relator Ricardo Lewandowsky, na ADPF 186, quanto ao estabelecimento desse 

sistema e a reserva das vagas. Discute-se a proporção em que elas devem ser 

distribuídas, bem como o quesito hetero e autoidentificação (conforme definido pelo 



76 

 

Ministro em seu voto) – requisitos considerados, neste trabalho, de grandes falhas 

na aplicabilidade do sistema. Acrescenta-se ainda outro forte problema: a falta de 

base, de uma educação que proporciona ao cidadão a condição de estar em um 

nível de verdadeira igualdade, dando-lhe a chance de estar em um sistema de 

ensino superior de qualidade. Inserido dessa forma, o cotista não tem a 

oportunidade de aproveitar o curso e nele se integrar sem que se sinta excluído ou 

diferente.  

Isto posto, dá-se por encerrado este capítulo, que se fecha com uma 

passagem do artigo de César Benjamin, 2002, que bem expressa a necessidade de 

se estabelecer o sistema em um caráter responsável, e não somente estruturante: 

 

Assim, quando usamos a cor da pele como critério de 
classificação, estamos afirmando que as pessoas devem ser 
agrupadas e separadas conforme a quantidade de melanina 
que produzem. Mas a melanina é apenas uma das 80 mil ou 
100mil diferentes proteínas que compõem nosso corpo. Surge 
a questão: por que ela, e não outra proteína qualquer, deve ser 
usada como referência? (FRY apud BENJAMIN, 2007,p. 31) 
 

  
 Eis aqui a lógica a partir da qual deveriam ser deduzidas todas as relações 

jurídico-sociais, não por cor, nem por diferença, mas na proporção de todas as 

igualdades possíveis, deveria haver um tratamento dos motivadores de sua 

igualdade e não das incertezas de suas diferenças. 
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3 DADOS INSTITUCIONAIS: DEBATES SOBRE A EFETIVIDADE DAS COTAS E 

A JUSTIÇA 

  

 Corroborado por decisões importantes e fortalecido por elementos 

estruturantes, o sistema de cotas no Estado brasileiro está pacificamente instituído 

em lei. É obrigatória a sua aplicabilidade em todas as instituições de ensino superior 

público do país, com propósito do governo brasileiro de ampliação até 2015, quando 

deve atingir um índice de 50% de todas as vagas a serem destinadas a alunos 

cotistas. 

Dessa forma, instaura-se a seguinte situação: o governo estabelece 

ditatorialmente, mas não procura rever as ineficiências do sistema em seus critérios 

de aplicação; traz paliativos para integrar os cotistas, instituindo agora o “matemática 

zero” e o “português zero”, ou seja, esses alunos têm que se matricular em aulas 

(que deveriam ser dadas no ensino fundamental e médio) de matemática e 

português, que vão lhes ensinar equações básicas de matemática e construções 

fundamentais de português. Então, ao contrário de se qualificá-los na base, com um 

diagnóstico prévio de seus problemas, o governo se interessa mais em trazer 

solução às situações conflituosas que já existem. Ao tentar sanar um problema, 

além de não resolvê-lo, criam-se outros: até que ponto esses alunos se sentem 

incluídos? Em que medida esse sistema está funcionando? Os cotistas conseguem 

acompanhar as aulas e se sentirem valorizados?  

Na verdade, nada a eles foi perguntado, nem se questionou se havia 

interesse da comunidade na instauração de tais requisitos. Houve uma violação à 

sua liberdade de escolha, sob o fundamento de estar estabelecendo direitos. 

Entretanto, em que sentido uns direitos se sobrepõem a outros sem violá-los?  

  Nos Estados Unidos da América, desde a década de 90, começaram a serem 

revistas todas as metodologias e os sistemas aplicados para a efetividade das ações 

afirmativas. Decisões emblemáticas serviram para demonstrar que os critérios 

absolutos de raça utilizados não poderiam continuar prosperando. Assim, verificou-

se, em decisões diferenciadas, dando e retirando crédito de ações afirmativas, um 

mesmo argumento: “Cláusula de igual proteção”, instituto proveniente da décima 

quarta emenda. 

 Já nos EUA, há um teste padronizado, de nome Admission Test Law School 

(LAST), feito em todo o país. Ele demonstra que, muito embora por décadas seja 
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aplicado o sistema de cotas, os negros e hispânicos não atingem a média de outros 

candidatos, estando sempre abaixo com níveis pífios em sua maioria. Esse fator de 

diferenciação ainda é a motivação de até hoje em algumas instituições se aplicarem 

mecanismos de inserção, porque as cotas em algumas instituições já não são mais 

utilizadas. 

 Alguns estudos realizados constataram que não houve uma queda ou 

ascensão de negros para as classes econômico-sociais mais elevadas, durante todo 

o período de realização das ações afirmativas. Os negros de classe elevada se 

mantiveram, e aqueles provenientes de classe pobre pouco conseguiram em 

conquistas e elevações. 

 Assim, finalmente, os comentários são tecidos no entorno da realidade 

existente no sistema educacional da Universidade Estadual do Norte Fluminense – 

Darcy Ribeiro. Vera Deps, professora do programa de Cognição e Linguagem, 

investigou, através de questionário, dados sobre alunos cotistas e suas atividades 

nessa instituição. A proposta é entender, dentro dos quesitos e princípios já 

apresentados, como efetivamente, ou seja, na prática, vem sendo tratada a ação 

afirmativa proporcionada pelo sistema de cotas. Na realidade brasileira, o sistema se 

estende a negros, índios e alunos provenientes de cotas sociais que, em verdade, 

pela natureza da instituição, seriam naturalmente os únicos que teriam direitos 

efetivos à continuidade de um ensino público. 

 

3.1 Dados fornecidos pela Uenf sobre pesquisa em relação a cotista 

 

 O estudo proporcionado pelos questionários apresentados pela professora 

Vera Lucia Deps, sob a nomenclatura de “Desempenho acadêmico dos alunos 

ingressos em 2004 pelo sistema de reservas de vagas, nos cursos de bacharelado 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)”, durante 

quatro anos é descritiva as impressões encontradas pela professora e pesquisadora, 

das diversidades apresentadas pelo estabelecimento das cotas, tendo objetivos de 

questionamento e reflexão em sua concretude. 

 A autora levanta importantes questões, especialmente quanto ao 

desempenho e à integração dos alunos cotistas na realidade universitária, se a 

proposta tem realmente efetividade.  
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A pesquisa direciona seus objetivos, como seguem abaixo alguns 

devidamente descritos pela autora: 

 

[...] conhecer o desempenho acadêmico dos alunos cotistas, 
bem como em variáveis relacionadas ao mesmo (auto 
percepção ou autoconceito como estudante, autoestima e 
integração na turma), comparando os resultados com o dos 
alunos não cotistas. Buscou-se observar como os sujeitos, ao 
longo de sua permanência na universidade, se comportavam 
em relação a essas variáveis, isto é, se essas características 
permaneciam inalteradas, ou se eram acentuadas ou 
diminuídas em decorrência do convívio universitário, 
procurando resposta às seguintes perguntas: 
– Os alunos cotistas e não cotistas se diferenciam em relação à 
percepção de suas possibilidades de desempenho acadêmico? 
– O desempenho acadêmico dos alunos, avaliado através do 
coeficiente de rendimento, reflete a percepção de rendimento 
dos grupos que ingressaram ou não pelo sistema de cotas? 
– Ha diferença significativa entre os grupos relacionada à auto 
percepção como pessoa ou à autoestima? Essa diferença, se 
constatada, está relacionada ao desempenho acadêmico e à 
forma de ingresso dos grupos na universidade? 
– Há diferença na percepção dos grupos, a respeito da 
expectativa que professores e colegas têm em relação aos 
seus desempenhos? 
– Em relação à integração na turma, há evidência de 
isolamento ou de menor aceitação dos alunos cotistas com 
relação aos não cotistas, ou vice-versa? (DEPS, 2009, p.4). 

 

 A pesquisa se justifica para que seja possível uma verdadeira reflexão sobre 

a realidade prática do sistema de cotas, na vida dos alunos cotistas e não cotistas. A 

autora justifica o foco de sua pesquisa evidenciando a necessidade de autoconceito 

e autoestima. Para tanto, cita importante passagem: 

  

A importância atribuída pela literatura especializada ao papel 
do autoconceito na aprendizagem reforça a necessidade de 
atenção aos alunos cotistas, considerando serem oriundos de 
famílias de baixo nível socioeconômico, por conseguinte 
propensos a apresentar sentimento de inadequação ou de 
inferioridade (PATTO, 1991). Além disso, estudos também têm 
demonstrado que o baixo nível socioeconômico e desfavorável 
à aprendizagem em decorrência das limitações que impõe 
(PUNGELOO, KUPERSMIDT, BURCHINAL e PATTERSON, 
1996). Parafraseando Parrenoud (2000, 18), as desigualdades 
culturais existem tanto nas sociedades sem escola como 
naquelas altamente escolarizadas, mas a emergência da forma 
escolar modifica o estatuto, a natureza e a visibilidade das 
desigualdades sociais (DEPS, 2009, p.6). 
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 Acima se encontra descrito os reflexos provenientes de tais políticas. Outro 

fator relevante, trazido pela pesquisadora, foi com relação ao trato entre os alunos e 

seus professores. Devido a um sistema pouco discutido e trabalhado na comunidade 

acadêmica, muitos professores acabam influenciando alunos com a crença de que 

os estudantes cotistas são despreparados e não terão condições de acompanhar o 

desempenho e ritmo escolar, que será defasado nas atividade em sala de aula. A 

propósito, 

 

A literatura especializada menciona também a influência da 
família e dos professores na formação do autoconceito 
(PAPALIA, 2006). A forma como o aluno percebe as 
expectativas dos professores pode refletir em seus 
desempenhos; a expectativa mais alta e associada a melhor 
desempenho. Tais concepções levaram a questionar como os 
estudantes avaliavam a expectativa de seus pais e professores 
a respeito de seus desempenhos, principalmente considerando 
que alguns professores demonstraram, entre seus pares, 
desconforto com o novo critério de classificação dos alunos no 
vestibular, acreditando que o mesmo resultaria no ingresso na 
de estudantes despreparados ou com dificuldade de 
acompanhar o ritmo dos demais alunos (DEPS, 2009, p. 9). 

 

 Também, na perspectiva desse mesmo estudo, é citada pela professora-

pesquisadora a existência de outros estudos que foram feitos por professores na 

própria UENF, com objetivos diversos de verificar a aceitação e a adequação desse 

sistema. Nesse intuito, a professora buscou um grupo e estabeleceu um critério 

preciso para a aferição dos dados. Estabeleceu, então, seu estudo pelo período de 

quatro anos a partir de 2004. Embora extenso, imprescindível se faz a citação 

integral da autora sobre os aspectos dos pesquisados: a precisão de seu público-

alvo, a quantidade de desistentes, a continuidade e o reflexo final da pesquisa sobre 

tais indivíduos: 

 

Os alunos observados ingressaram na UENF em 2004, após 
aprovação no vestibular Estadual, e estavam matriculados nos 
cursos de bacharelado diurno oferecidos à época. O 
acompanhamento dos grupos foi pelo período consecutivo de 
quatro anos, por conseguinte aqueles alunos matriculados em 
cursos de cinco anos (seis cursos do total de dez) ainda 
permaneceram por mais um ano na (alunos de Agronomia, 
Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Exploração e 
Produção de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais). Os alunos que finalizaram o curso 
ao final do quarto ano foram os de Ciências Sociais, Ciência da 
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Educação, Ciências Biológicas e Engenharia Civil. Os cursos 
mencionados são distribuídos pelos quatro centros da 
universidade, de acordo com a área de conhecimento. A 
análise que faremos será geral, isto é, comparar-se-ão alunos 
cotistas com não cotistas, independentemente do Curso ou do 
Centro a que pertenciam; as análises também não levarão em 
conta os diversos segmentos que compõem o grupo dos 
cotistas – provenientes de escola pública, negros e minorias, 
dentre outros. 
Os grupos (cotistas e não cotistas) foram constituídos de 
acordo com critérios estabelecidos pela lei 4151, mencionados 
anteriormente. Optou-se por trabalhar com todos os ingressos; 
inicialmente o grupo total foi constituído por trezentos e 
sessenta e seis (366) alunos; ao término do quarto ano, ou 
seja, em 2007, o grupo estava reduzido a duzentos e doze 
alunos (212), isto é, cento e cinquenta e quatro alunos (154), 
ou seja, 42,08% dos alunos, por razões diversas (repetência, 
transferência, evasão) não acompanharam o grupo inicial. 
Ultrapassa o objetivo deste estudo analisar a causa 
predominante de um percentual tão alto de alunos, cotistas ou 
não, não terem chegado ao 8º período no final do quarto anos 
(cada período tem a duração de um semestre), mas este 
aspecto merece atenção da universidade. O percentual de 
alunos cotistas que não concluiu o 8º período em quatro anos 
foi ligeiramente maior (em torno de 2.55% a mais) em 
comparação aos alunos não cotistas. 
As análises deste estudo serão em torno dos duzentos e doze 
alunos (noventa cotistas e cento e vinte e dois não cotistas, ou 
42,5% e 57,5% respectivamente do grupo total) que concluíram 
o 8º período em quatro anos após ingresso. Buscou-se 
conhecer um pouco as características dos grupos observados, 
acreditando-se que esse perfil possa auxiliar na melhor 
compreensão desses sujeitos: No que diz respeito às variáveis 
gênero, faixa etária, estado civil, religião, proximidade física da 
família, qualidade do relacionamento familiar e local adequado 
para estudo, cotistas e não cotistas apresentam características 
similares ou próximas; a exceção e o nível de escolaridade dos 
pais, que tende a ser mais favorável aos alunos não cotistas. A 
literatura especializada tem mencionado relação entre 
desempenho escolar e nível de escolaridade dos pais, 
apontando que o nível escolar mais alto e fator favorável ao 
rendimento escolar do aluno (BOURDIER, 1999, 42). Além 
disso, a literatura especializada menciona também relação 
desfavorável entre pobreza e desempenho escolar, conforme já 
descrito. Considerando que os cotistas são estudantes vindos 
da escola pública, ou pertencentes à raça negra, é provável 
que suas famílias tenham menor renda financeira em 
comparação à família dos não cotistas, percepção esta 
reforçada por pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE (2005), que comprova menor 
poder aquisitivo dos negros brasileiros em comparação aos 
brancos (DEPS, 2009, p. 7-8). 
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 A pesquisadora, ao explicar a metodologia empregada, declara que, antes de 

serem empregados de forma definitiva o teste e as perguntas aos alunos, foi feito 

um teste com outros alunos para verificar a viabilidade do instrumento. Foi solicitada 

pelos cotistas a retirada de uma das questões relativas à rejeição pelos colegas não 

cotistas. Embora os aparatos técnicos da pesquisa sejam relevantes para a 

compreensão da mesma, este trabalho não tem como interesse se ater na 

metodologia, mas na proporção dos resultados trazidos. 

 No decorrer dos resultados, importantes fatores foram identificados, 

especialmente no tocante à pouca variedade das análises no decorrer dos quatro 

anos de pesquisa. Tal variação esteve em baixo percentual, embora não se tenha 

como identificar com precisão a que grupo pertença a categoria de alunos cotistas, 

ou até mesmo sobre quais cursos de bacharelado eles estejam agregados ou 

incluídos. Isso seria interessante identificar, porque os conteúdos de maior exigência 

de base, como na área da engenharia, seria precisamente um identificador 

importante, no entanto, este não é cerne da pesquisa. 

 Importante lembrar que a primeira identificação estabelecida pela 

pesquisadora foi em relação ao autoconhecimento, ao nível em que os alunos se 

colocam diante do grau de conhecimento sobre as temáticas apresentadas por cada 

curso em que está inserido. 

 Na primeira tabela identificada do trabalho, verificou-se um parâmetro no qual 

os alunos cotistas e não cotistas se qualificavam em grau de desenvolvimento. A 

pesquisa percebeu que o número de alunos não cotistas que obtiveram um 

desempenho melhor ao longo do curso foi maior do que o de cotistas. Apesar disso, 

a autora identifica uma evolução destes e um autoconhecimento positivo, pois 

muitos acabaram se identificando capazes em sua proposição. Assim a autora 

conclui: 

 

Foi maior o número de cotistas que mencionaram ter mudado o 
autoconceito como estudante apos ingresso na universidade 
(em torno de 60% dos respondentes cotista e de 45% a 50% 
dos não cotistas, no decorrer de quatro anos). 
Independentemente do grupo, aqueles que mencionaram que 
mudaram o autoconceito, atribuíram a mudança, quando 
positiva, principalmente aos aspectos seguintes: terem 
assumido maior compromisso com os estudos em decorrência 
de maior amadurecimento; estarem sentindo maior afinidade 
ou identificação com o curso escolhido; terem alcançado maior 
percepção social; e a alta qualificação dos professores da 
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UENF. Aqueles que mencionaram que as mudanças foram 
para pior, alegaram principalmente: falta de tempo para estudar 
ou pouca dedicação aos estudos; dificuldade de adaptação aos 
estudos; falta de identificação com o curso escolhido; falta de 
base decorrente do ensino médio. Essas respostas negativas 
reforçam a necessidade de orientação acadêmica, bem como 
de uma maior articulação do currículo do ensino médio com o 
da universidade. 
Também foi maior a quantidade de alunos cotistas que 
mencionaram que seu desempenho como estudante, até 
mesmo antes do ingresso na universidade, não correspondia 
aos resultados que gostariam de obter; entretanto a diferença 
no percentual de respostas entre os grupos foi diminuindo no 
decorrer do curso (em torno de 8% a mais de cotistas no inicio 
do curso e 3% a mais no final). Isto reforça mais uma vez a 
evolução positiva da percepção do cotista como estudante, ou 
a diminuição entre os autoconceitos real e ideal (DEPS, 2009, 
p.12). 

 

 A perspectiva da pesquisa ainda passa pela classificação dos colegas sobre a 

capacidade de desempenho acadêmico, segundo a forma de ingresso na 

universidade. Há um aumento do desempenho, mas a pesquisadora alerta ser difícil 

identificar suas motivações. A tabela dois descreve a elevação de tal perspectiva 

seja pelos cotistas seja pelos não cotistas. Embora o desempenho ocorra, ele não 

foi muito expressivo. Como em toda a investigação de Deps, as primeiras 

impressões formadas pelos alunos não tiveram uma considerável modificação ao 

longo dos 4 anos de pesquisa. Assim explica a pesquisadora: 

 

Houve maior percentual de alunos não cotistas acreditando que 
os colegas os percebiam de desempenho acadêmico alto, 
entretanto a diferença no percentual de respostas dos dois 
grupos foi também diminuindo no decorrer do tempo, talvez 
refletindo a própria percepção de desempenho dos alunos, ou 
seja: não sabemos se de fato os alunos tinham preconceito a 
respeito dos colegas cotistas, e esse preconceito foi diminuindo 
no decorrer do curso, ou se os alunos cotistas, adquirindo no 
decorrer do tempo maior confiança em seus próprios 
desempenhos, mudaram a percepção que tinham dos colegas 
a seu respeito, considerando que a necessidade de 
consistência interna pode levar a interpretar o comportamento 
dos outros pelas mesmas razões que interpretamos o nosso. 
Na avaliação dos alunos de ambos os grupos, a respeito da 
opinião dos colegas sobre seus desempenhos, prevaleceu a 
classificação média. 
As respostas dos alunos tendem a confirmar que há relação 
entre desempenho acadêmico e aceitação na turma: variou em 
torno de 66,7% a 80%, no decorrer dos anos, o número de 
alunos de ambos os grupos que atribuíram que seus 
desempenhos influenciam na atitude de aceitação pelos 
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colegas. No decorrer dos anos o número de alunos não 
cotistas que deram essa resposta foi ligeiramente maior. A 
resposta seguinte ou de maior número de respondentes, foi a 
de que é indiferente para os colegas o desempenho acadêmico 
como fator de sua aceitação, e recebeu percentual bem menor 
de respostas, em torno de 20% a 30% dos respondentes no 
decorrer dos anos. Os resultados parecem demonstrar que o 
alto desempenho facilita a aceitação ou torna sua presença 
indiferente pelos colegas, mas quase não influencia em sua 
rejeição (apenas 1% dos alunos deram esta resposta) (DEPS, 
2009, p. 13). 

 

 Os dados foram todos estabelecidos em planilha, meticulosamente 

distribuídos, de forma que se possa ter um parâmetro geral empregado no decorrer 

da qualificação dos entrevistados. Ainda na análise referente à autoestima e ao 

autoconhecimento, a autora estabelece uma pesquisa em relação aos professores, 

onde os alunos pesquisados devem identificar como o professor os via em relação 

aos não cotistas, quanto a seu desempenho, assinalando o que pode ocorrer com 

um trabalho sem preparo. Assim conclui a pesquisadora: 

 

A respeito da percepção dos alunos acerca do conceito que os 
professores da UENF têm sobre suas capacidades de 
desempenho acadêmico, a avaliação foi mais favorável a maior 
número de alunos não cotistas, principalmente nos dois anos 
iniciais; a partir do terceiro ano a diferença foi diminuindo, de 
acordo com as percentagens seguintes: nos dois primeiros 
anos, 24,8% a mais dos alunos não cotistas em comparação 
aos cotistas acreditavam que seus professores os percebiam 
como estudantes de desempenho alto; a partir do 3º ano até o 
final do 4º ano, embora o número de alunos não cotistas ainda 
fosse maior, essa diferença caiu para 7,3% a favor dos não 
cotistas. Similarmente, enquanto nos dois primeiros anos da 
universidade 9,0% a mais dos cotistas, em comparação aos 
não cotistas, percebiam que a expectativa de seus professores 
a respeito de seus desempenhos acadêmicos era de 
estudantes fracos, a partir do terceiro ano a diferença de 
percepção entre cotista e não cotista diminuiu, se igualando em 
termos percentuais. Desse modo, confirma-se mais uma vez 
que, à medida em que os alunos cotistas aumentaram seu 
tempo de permanência na universidade, além de manifestarem 
auto avaliações mais positivas como estudantes, foram 
avaliando mais favoravelmente a percepção de seus colegas e 
professores a respeito de suas possibilidades em desempenho 
acadêmico (Ibidem, p. 14). 

 

 Relativamente ao desempenho dos alunos, a pesquisadora se utilizou das 

notas que foram fornecidas pela coordenação de cada curso, e pôde assim, em 
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comparação com os dados da primeira tabela, relativa ao autoconhecimento, 

identificar que os alunos não cotistas realmente têm sempre desempenho melhor e 

homogêneo, enquanto os não cotistas têm sempre desempenho menor, mas 

obtiveram em sua jornada ligeira melhora, ainda não superando e nem se 

aproximando dos não cotistas. A pesquisadora apresenta estas considerações: 

 

Comparando os resultados apresentados na figura 1 com os 
resultados apresentados na tabela 1 (autoclassificação dos 
estudantes em relação às possibilidades de desempenho ou 
sucesso acadêmico), entendemos que a percepção dos alunos 
cotistas em relação às suas possibilidades de desempenho 
evoluiu mais positivamente no decorrer do tempo do que seus 
resultados acadêmicos propriamente ditos, isto é, os 
estudantes cotistas demonstraram uma evolução positiva maior 
em seus autoconceitos como estudantes ou na confiança em 
suas possibilidades de desempenho do que no desempenho 
acadêmico conforme aferido através do coeficiente de 
rendimento. Isto talvez decorra do grupo dos não cotistas terem 
também apresentado evolução em coeficiente de rendimento 
relativamente estável, não aumentando a diferença entre os 
grupos no decorrer do tempo, e, de certa forma, os resultados 
das notas privilegiaram os cotistas que apresentaram 
resultados ligeiramente maiores, o que pode ter levado este 
grupo a reavaliar suas performances em comparação aos não 
cotistas, percebendo-se mais favoravelmente ou com melhores 
possibilidades de desempenho (DEPS, 2009, p. 15). 

 

 Outro importante dado trazido pela pesquisadora foi em relação à expectativa 

dos pais desses alunos, cotistas e não cotista, fazendo importante observação que 

todos os pais depositam em seus filhos as melhores confianças sobre a sua 

evolução e estudos. Mas, ainda assim, os alunos cotistas, desde o primeiro ano, 

embora com nível baixo e variável de desempenho entre 0,8% a 2,5%, tinham 

expectativas de seu insucesso, enquanto os não cotistas não apresentaram tal 

resposta até o último ano quando apenas 1,1% revelou baixa expectativa. 

 Quanto à liderança, ela sempre foi presente em ambos os grupos durante a 

pesquisa. Houve sempre a constatação de sua presença, que, inclusive, aumentou 

com o tempo. A pesquisadora considera que o seu aumento decorre, possivelmente, 

da melhora do desempenho do aluno, tornando-o mais confiante diante do grupo, 

“considerando que os próprios alunos vêm relação entre desempenho acadêmico e 

aceitação pelos colegas, conforme apresentado anteriormente” (DEPS, 2009, p.16). 
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 Contudo, um fator que chamou muita atenção na referida pesquisa, durante 

todo o seu processo de formação e que pouco destaque teve exatamente por não 

ser o objetivo central, é relativo à aceitação dos não cotistas durante o curso. É o 

que Deps declara no excerto abaixo: 

 

No início do curso o percentual de alunos não cotistas isolados 
na turma foi maior em comparação aos cotistas (7,5% a mais), 
entretanto, no final do curso, a situação se alterou, com 3,9% a 
mais de cotistas. Talvez isto decorra de uma maior proximidade 
do final do curso ou da proximidade no ingresso do mercado de 
trabalho, que se torna cada vez mais competitivo e pouco 
favorável, principalmente àqueles que dispõem de menos 
recursos financeiros, levando os cotistas a maior retraimento 
ou autorreflexão (DEPS, 2009, p. 16). 

 

 Aliás, essa perspectiva é recorrente durante a pesquisa apresentada. A todo 

momento, a pesquisadora sublinha que são sempre mais baixos e mais contrastante 

o nivelamento dos alunos não cotistas. Em determinada oportunidade, a pesquisa 

levanta um dado fruto de uma análise comparativa, que parece contraditória na 

concepção da própria autora. Ela explica que, embora se destaque o aumento de 

cotistas isolados, existe em contrapartida uma análise de autoestima positiva, que 

“possivelmente seja explicado em decorrência dos cotistas terem conseguido chegar 

ao final do curso, apesar das dificuldades econômicas”. A própria autora identifica a 

todo instante que um dos grandes problemas de tais alunos é a própria condição 

financeira e social. E ainda explica: 

 

Indagados se as expectativas em relação à universidade 
estavam sendo correspondidas, a maioria dos alunos de 
ambos os grupos respondeu que sim. Nos dois primeiros anos 
o percentual de respostas dos dois grupos foi praticamente o 
mesmo, em torno de 73%; nos dois últimos anos houve 
pequeno decréscimo na quantidade de alunos que se diziam 
satisfeitos com a universidade, principalmente no grupo dos 
cotistas. Os motivos apresentados e que justificavam sua 
satisfação com a UENF relacionaram-se principalmente à 
competência dos professores ou alto nível do ensino, e à 
adequação dos alunos ao curso escolhido. A minoria que 
respondeu que a universidade não correspondia às suas 
expectativas mencionou com destaque: falta de didática de 
alguns professores; excesso de conteúdo e de carga horária, 
dificultando o estudo em casa; falta de infraestrutura ou de 
melhor horário para o funcionamento de alguns serviços 
(Ibidem, p. 18). 
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 Com isso, a autora conclui seu trabalho de pesquisa explicando que houve 

impossibilidade de aprofundar o trabalho em alguns quesitos, e que estes deveriam 

ser melhor estudados e ampliados para uma compreensão mais ampla das 

vertentes existentes nesse segmento. Mas foi dada uma esperança: tais alunos não 

sofrem discriminação por raça, cor, ou circunstâncias as quais os levaram a ser 

inseridos no sistema de ensino superior público. Embora tais alunos cotistas estejam 

com seus índices sempre abaixo, eles são integralizados ao sistema. Enfim, a 

pesquisadora alerta que não se pode “subestimar a importância de uma escola 

pública fundamental de qualidade para diminuir diferenças de aprendizagem entre 

grupos de maior e menor poder aquisitivo, ou de diferentes segmentos sociais” 

(DEPS, 2009, p. 19). 

 

3.2 A Justiça e os princípios diante da prática 

 

 Nesta etapa, a busca é por uma tentativa conclusiva de interpretação de 

todos os dados aqui apresentados. No entanto, em se tratado de assuntos 

decorrentes de questões raciais e dos mais diversos debates com passagens de 

personalidades, pensadores, doutrinadores e jornalistas sobre o tema, a maior parte 

deste conteúdo foi extraído do livro “Divisões perigosas: Políticas raciais no Brasil 

contemporâneo”, tendo como organizadores Peter Fry, Yvonne Maggie, Marcos 

Chor Maio, Simone Monteiro e Ricardo Ventura Santos - uma obra reflexiva das 

vivências apresentadas no histórico brasileiro e seu cotidiano, um debate sério e 

criterioso sobre as possibilidades, crises e vivencias de uma política expropriatória. 

Mas antes de iniciar essa análise é importante agregar a este trabalho um 

dado que até o momento não foi debatido: a raça, o que é? E até que ponto seu 

pertencimento em nosso sistema faz dela um fator relevante? 

 E, para início deste debate, que desde já se posiciona não pela necessidade 

das ações afirmativas, mas pela enorme falha e lacuna que o sistema de cotas para 

negros proporciona ao sistema de ensino e à sociedade brasileira, e imprescindível 

que se remeta às palavras do ex-Ministro Joaquim Barbosa, na oportunidade de sua 

sabatina6 diante de Senadores, na Comissão de Constituição e Justiça, para 

ingressar oportunamente no Supremo Tribunal Federal: 

                                                           
6
 Sabatina do Doutor Joaquim Benedito Barbosa Gomes - CCJ-Senado, realizada em 25/5/2003. 

Disponível em: 
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Passo agora, portanto, a responder brevemente, como é do 
meu estilo, às questões que me foram formuladas. 
Primeiramente, a do Senador Demóstenes Torres. Concordo, 
Senador, com V. Exa  que o debate da ação afirmativa 
no Brasil começou de forma errada. Disse, no livro que V. 
Exa tem em mãos, em palestras e em outros artigos, que ação 
afirmativa não se confunde com cotas.  
COTAS são uma das modalidades de ação afirmativa, mas há 
várias outras. As cotas são a modalidade mais extrema de 
ação afirmativa. São, por essência, por natureza, algo bastante 
heterodoxo, pois fogem ao esquema normal de observância do 
princípio da igualdade. São, sim, admissíveis naqueles casos 
em que a desigualdade seja extrema, patente, flagrante. Para 
corrigir esse tipo de desigualdade patente, flagrante, para a 
qual não haja solução imediata, o Direito tem instrumentos 
suscetíveis de acolher esse tipo de medida.  
Digamos que, por exemplo, no setor educacional brasileiro, 
onde constatamos uma situação de bloqueio quase total em 
certas áreas, as profissões de prestígio, como Direito 
e Medicina, não há negros. Nesses casos excepcionais, o 
Estado deve, sim, tomar medidas corretivas que solucionem o 
problema imediatamente, e não postergar o problema e 
aguardar que as soluções de mercado venham a solucioná-
lo. Mas como medidas genéricas – cotas cegas, como V. 
Exa  mesmo falou –, creio que o debate começou 
realmente errado, deveria ter havido um pouco mais de 
discussão dessa questão, que foi introduzida de maneira 
abrupta, sem que o próprio Congresso Nacional, que é a 
Casa por excelência para debates dessas matérias, tenha 
sobre elas meditado. Elas nasceram e estão nascendo 
inicialmente na esfera dos Estados-membros, e, a meu ver, o 
foro adequado para esse tipo de discussão é o 
Congresso Nacional. 
De maneira que, realmente, como já disse no livro, iniciar 
programas de ações afirmativas fazendo cotas não é a 
melhor maneira. Devem se buscar maneiras mais sutis, 
mais inteligentes, como aquelas que envolvam a utilização 
pelo Estado dos trunfos institucionais que ele tem. 
Um deles é o poder, a bolsa, o orçamento. Se o Estado 
utiliza os mecanismos orçamentários para incentivar 
instituições públicas, e até mesmo instituições privadas, a 
tomarem iniciativas de integrar as pessoas 
marginalizadas, isso não é cota. E está atendido o objetivo. 
Ainda nessa seara, o que noto é que, apesar de essas ações 
afirmativas terem começado de uma maneira, a meu ver, 
errônea, elas estão desencadeando um processo fantástico de 
iniciativas individuais, privadas. Basta olharmos o setor 
publicitário brasileiro. A televisão brasileira, que até há alguns 
anos, era inteiramente caucasiana, está mudando, 
paulatinamente. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.senadorpaim.com.br/uploads/downloads/arquivos/9a3b748ac4a8748f47c6f645dc5d710d.p
df - publicação Ed.do Senado. Acesso em: 06/01/2015 

http://www.senadorpaim.com.br/uploads/downloads/arquivos/9a3b748ac4a8748f47c6f645dc5d710d.pdf
http://www.senadorpaim.com.br/uploads/downloads/arquivos/9a3b748ac4a8748f47c6f645dc5d710d.pdf
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E a cada dia esse processo vai se acelerando e iniciativas 
privadas de empresas poderosas aqui neste País começam a 
indagar: por que até hoje não tomamos medidas? Vamos 
recuperar o tempo perdido. E começam a tomar. Este é um 
tópico-chave da ação afirmativa: o poder de 
desencadear processos de integração que, a priori, caberiam 
ao Estado, mas que levam o setor privado, vários setores da 
sociedade, a assumir essas medidas.  
Com relação ao caso do Rio de Janeiro, trata-se de uma 
questão subjudice. Há uma ação direta de inconstitucionalidade 
em curso no Supremo Tribunal Federal e, como eu gostaria de 
contar com a aprovação de V. Exas para o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, entendo que não seria apropriado 
neste momento eu abordar uma questão como essa, que deve 
estar na pauta de julgamento do Tribunal para os 
próximos meses. Espero que V. Exas compreendam. 
(BARBOSA, 2003, p.24/25; grifos desta autora). 

 
 

 Embora longa e inconclusiva, a partir da análise do douto jurista, que redigiu 

um livro só sobre ações afirmativas, torna-se fácil entender o questionamento que 

inicialmente se traz neste capítulo, sobre a lacuna produza por mais um programa 

de governo jogado aos auspícios dos governados deste país: nenhum trabalho 

encorajado pelo desejo de trazer igualdade deve ser menosprezado ou 

ridicularizado, mas hoje torna-se difícil questionar e identificar as mazelas do sistema 

de cotas, pois o primeiro questionamento que se levanta é de discriminação ao 

questionador e, o segundo, é a bandeira da burguesia, casta branca, ou ainda, 

interesses individualistas. 

Sendo certo que, não há como se negar a existência de uma dívida a ser 

quitada, como ocorre em outros países como, na Alemanha com os judeus, ou nos 

EUA com os negros segregados, aqui reiteradas vezes citados e comparados, que 

foram importantes na influência proporcionada por este sistema. Contudo, a 

consequência de se copiar um aparato desencontrado com nossa realidade pode 

ser sentida nos resultados e naqueles que se beneficiam dele. Isto porque, por mais 

promissores que pareçam os resultados da pesquisa apresentada acima pela 

professora Vera Lucia Deps, o que ela efetivamente mostra é: os cotistas estão 

fadados a um desnivelamento em relação aos demais alunos; o problema não é só 

como entram na instituição de ensino, mas como lá ficam e depois como serão suas 

vidas após a universidade. 

Identificado que não é a raça ou a cor a origem dos problemas, e sim, em 

especial, a condição social deste aluno, o jornalista Pena, citado por Fry (2007, p. 
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45) relata que “sabemos, porém, que raças continuam a existir como construções 

sociais”, sendo que muitos sociólogos e antropólogos defendem a inexistência de 

raças, pois sua construção somente veio para segregar, dividir e diferenciar; a 

norma vem formalizá-la como um constituto de formação e origem própria. Sobre a 

temática de raças e genoma humano, Pena escreve:  

 

Em uma conferência proferida em 2004 na Universidade de 
Berkeley (Estados Unidos), o brilhante geneticista norte-
americano Richard Lewontim fez uma importante observação a 
respeito dos níveis de diversidade humana. Uma marca de 
preconceito é ver a humanidade em termos apenas 
interpopulacionais, ou seja, a inabilidade de reconhecer em 
outros grupos ‘raciais’ a individualidade de cada pessoa. Isto é 
frequentemente expresso na frase: ‘Eles parecem todos iguais, 
mas nós somos todos diferente uns dos outros’. Ao ser negada 
a individualidade dos membros de outros grupos, eles são 
objetivados, desumanizados. É como dizer: Eu sei a ‘raça’ a 
que ele(a) pertence, portanto já sei tudo que é possível saber a 
respeito dele(a). 
(...) 
O fato assim cientificamente comprovado da inexistência das 
‘raças’ deve ser absorvido pela sociedade e incorporado às 
suas convicções e atitudes morais. Uma postura coerente e 
desejável seria a construção de uma sociedade desracializada, 
na qual a singularidade do indivíduo seja valorizada e 
celebrada. Temos de assimilar a noção de que a única divisão 
biologicamente coerente da espécie humana é em bilhões de 
indivíduos, e não em um punhado de ‘raças’ (FRY apud PENA, 
2007, p. 40-41).  

 
 

A temática gera polêmica e desenvolve diversos entendimentos que 

proporcionam mais conflito ao invés de deslindar a celeuma, como declara o artista 

Caetano Veloso: 

 

Assinei um manifesto para retardar uma possível aprovação 
apressada do projeto do Estado da Igualdade Racial, que torna 
a proposta das cotas mais recusável. Eu acho que definir os 
cidadãos brasileiros pela raça em lei não é uma boa ideia. 
Quanto às cotas, não sou muito favorável, mas acho que algum 
movimento de ação afirmativa deve ser feito. Parece-me 
evidente demais que, uma vez que os pobres são 
majoritariamente negros, se você fizer um programa de 
educação e de emprego com vistas a uma reparação da 
enorme distorção produzida pela má distribuição de renda no 
Brasil, os negros estarão automaticamente sendo beneficiados, 
sem que haja critério racial e discriminação dos não negros. 
(FRY apud VELOSO, 2007, p. 252). 
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 A sociedade brasileira se divide, e não foi convocada a falar ou se manifestar. 

Talvez esse tenha sido o grande equívoco desta medida - somente os interesses 

dentro dos auspícios de suas vontades foram ouvidos realmente e puderam dialogar 

na elaboração de uma estrutura, tão destacadamente diferenciadora. Burlou-se por 

meio de interpretações a vasta análise constitucional sobre o princípio da igualdade 

e foi dado a ele a dialética mais interessante para atingir o que se objetivava. 

 Não difícil encontrar pensadores, estudiosos e formadores de opinião que se 

sentem violados e duvidosos sobre os efeitos e as atitudes proporcionadas pelo 

sistema de cotas e as ações afirmativas aplicadas. Como pontuara Caetano Veloso, 

há receio em se declarar contrário a um mecanismo que viabilize uma reparação aos 

erros do passado, mas deve-se ter em mente que o que se busca é uma verdadeira 

justiça social que integre os indivíduos e não os segregue de forma alguma, 

contabilizando uma verdadeira sociedade de desiguais.  

 Este assunto se torna mais latente a cada dia; vê-se que o cuidado deve ser 

redobrado e as ações devem ser revistas. Vários casos no Brasil e nos EUA estão 

sendo relatados de revolta e de ações racistas, discriminatórias, por parte, em 

especial, daqueles que agora se sentem justamente discriminados, os “não negros”. 

 Os Estados Unidos vivem um dilema racial, embora desde a década de 60 

sejam aplicadas ações de caráter afirmativo, tanto no direito trabalhista quanto na 

educação. O que se vê é que tais conflitos se acirraram, ao invés de serem 

dirimidos. No dia 25 de Novembro de 2014, foi decidido no estado Missouri, na 

cidade de Ferguson, que um policial branco não seria sequer julgado pelo 

assassinato de um jovem negro desarmado, que não reagiu a uma intervenção, e foi 

morto com cinco disparos de arma de fogo. A revolta forma-se tão violentamente, 

que os manifestantes, negros e brancos de todas as áreas do país, depredaram e 

atearam fogo em prédios, carros da polícia e gritavam “mãos para cima, não atire”. 

Muitos declararam que o “o racismo mata”, mas “não permaneceremos calados”. 

 No Brasil, semelhante cena se repete em estádios e, no dia a dia, não é 

possível conviver com ações agressivas e diminuidoras. É imprescindível que se 

faça justiça, que julgue e penalize. Entende-se que o que Estado não pode é trazer 

mais conflito ao invés de solução, como interventor deveria buscar um termo de 

equilíbrio, possibilitando uma ação organizada, mediadora e de formação justa. 

 No entanto, percebe-se são as políticas públicas que desnivelam tais 

equilíbrios. No capítulo em que foi feita uma análise do julgamento da ADPF 186, foi 
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propositalmente excluído um dos tópicos tratados pelo relator Ministro Lewandowski 

(2012, p.37), que abordava o quesito heteroidentificação (feita por terceiros) e 

autoidentificação.  No entanto, é no mínimo decepcionante a constatação do 

eminente jurista em seu voto, pois pouco aborda sobre um tema tão relevante do 

sistema, apenas declarando que desde que “os critérios acima explicitados jamais 

deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, 

plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional.”. O ministro cita o 

posicionamento de uma doutrinadora para ratificar seu entendimento, ou seja, nada 

foi trazido no voto, ele simplesmente informou que concorda com o sistema aplicado, 

mas não explica o porquê. 

O critério de aplicação do sistema de cotas deve ser visto como um alvo 

constante de reflexão, haja vista que são eles, no entendimento daqueles que não 

acreditam na prática deste sistema de cotas, um dos principais motivos de violações 

aos direitos básicos fundamentais e à efetividade de uma sociedade igualitária, 

considerando que a partir deles pode se construir ou destruir a existência de 

equidade na aplicação da justiça. 

 A visão desta perspectiva estruturante declara existencialmente uma 

dualidade social; vê-se de forma corriqueira que a sociedade é colocada de maneira 

a se sentir dividida por dois grupos rivais: as maiorias e minorias. Mas, enfim, quem 

são elas? A minoria, no Direito, é qualificada como aquele grupo excluído, que nem 

sempre é entendido como menor na estrutura social; podem ser os negros como no 

caso deste estudo, os índios, as mulheres, as crianças, os idosos, os homossexuais, 

enfim, qualquer grupo socialmente formado, por tendência, idade, cor, sexo que se 

sinta excluído ou venha ser diminuído na realidade da sociedade a qual constitui. 

  E as maiorias, na mesma linha de entendimento, acabaram restando aos 

homens brancos, maiores de 18 e menores de 60 anos, em qualquer condição, seja 

de miserabilidade ou extremamente rico. Tais indivíduos não carecem de maiores 

proteções e, podem ter seus direitos cerceados na contrapartida de quais ações 

políticas ou de direito como as ações afirmativas. 

 O autor Simon Schwartzman, em uma palestra realizada no Centro Brasileiro 

de Análise e Planejamento – Cebrap - em São Paulo, sobre o sistema de cotas, vem 

constatar que, a partir das pesquisas feitas pelo IBGE e pela análise dos candidatos 

declarados no Enem, o acesso à educação vem se alterando rapidamente se 
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contabilizado pela cor e que a expansão do ensino de base pressiona o ensino 

superior, declarando assim:  

 

Esses dados mostram, primeiramente, que as diferenças de 
renda e educação familiar, e não a cor, são os principais 
correlatos dos resultados do Enem, que, por sua vez, são uma 
indicação razoável da chance de a pessoa entrar em uma 
universidade mais competitiva. Segundo, que existem 
diferenças entre os grupos de cor que persistem nos diferentes 
grupos de renda e educação familiar. E, terceiro, que essas 
diferenças aumentam à medida que aumenta a renda e a 
educação das famílias, como se os ganhos em educação e 
renda das famílias pretas (e, em menor grau, pardas) não 
fossem suficientes para que os filhos obtivessem ganhos 
equivalentes em seu desempenho escolar (FRY apud 
SCHWARTZMAN, 2007, p. 193). 

 

 No entanto, o autor não se detém neste diagnóstico; ele ainda depreende 

que, interpretando da realidade social, na verdade, uma ação afirmativa como a do 

sistema de cotas esconde para baixo do tapete questões ainda mais latentes, 

profundas e importantes, a discriminação: 

 

É possível, no entanto, que as crianças pretas e pardas sofram 
formas de discriminação que não aparecem nas estatísticas, e 
que possam estar afetando seu desempenho? É claro que é 
possível, e até mesmo provável. Mas o que as estatísticas 
mostram é que, com ou sem discriminação, o que mais 
determina as diferenças de resultado e de oportunidades 
educacionais são a renda das famílias, a educação dos pais e 
outras variáveis, como o tipo de escola que o jovem 
frequentou. É importante conhecer mais profundamente, 
enfrentar e corrigir os problemas de discriminação, assim como 
os fatores que levam muitas famílias, mesmo educadas e ricas, 
a não proporcionar a seus filhos as condições adequadas para 
que estudem e se desenvolvam. Mudar tudo isso é difícil, caro 
e complicado. Criar cotas raciais nas universidades por decreto 
é simples e barato. Mas não resolve, e acaba desviando a 
atenção de onde estão os verdadeiros problemas (FRY apud 
SCHWARTZMAN, 2007, p. 194). 

   

  

 As palavras do autor resumem de maneira brilhante a retórica vista na 

realidade de muitos países. O direito como princípio basilar da dignidade humana, 

pode até estar sendo defendido e exposto pelas cotas, mas esqueceram de protegê-

los aos auspícios daqueles que estão na rua, ou os que não conseguem sequer 

terminar o ensino fundamental, sob uma condição social sub-humana. Uma recente 
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pesquisa7 realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgada 

em novembro de 2014 constatou que, no Brasil, o número de miseráveis volta a 

crescer desde a ultima constatação em 2004, aumentando 3,7%, totalizando a 

quantidade de pessoas na extrema pobreza em 10,45 milhões, constatando-se 

assim, que o fator ações afirmativas pode não estar produzindo o efeito dignidade 

humana a que se pretende. A justiça se mostra míope a este contexto de dignidade 

na realidade social brasileira. 

 A pesquisa é uma importante ferramenta para se sopesar a necessidade ou 

não de mudança. Com seriedade e responsabilidade é possível conhecer das 

verdadeiras dificuldades inseridas no cotidiano social. Assim, com a professora Vera 

Deps, o Ipea, e outros importantes colaboradores da percepção real de cada 

sociedade, é propicio o entendimento de que a realidade precisa ser reanalisada. 

Como aqui já aventado, estudos norte-americanos demonstraram que o 

sistema de cotas, desde sua instauração, não mudou significativamente a condição 

dos negros socialmente: negros ricos permaneceram ricos e os pobres 

permaneceram pobres - legado de um sistema segregacionista que, para modificar 

segregou novamente, impondo a comunidade uma lógica estabelecida por um direito 

à igualdade diferenciado, nomeado de direito a igualdade material, atendendo 

interesses práticos, como já analisado no capitulo dois, mas para entender melhor 

essa perspectiva, muito importante a análise de Paul Gilroy. 

 

Se você é negro no Brasil, são maiores as chances de que 
você seja pobre, iletrado. Não sei as estatísticas sobre saúde, 
mas imagino que seja a mesma coisa. Eu diria que se devem 
fazer políticas contra a pobreza, contra o analfabetismo, na 
área de saúde e também contra o racismo. Não se podem 
fazer políticas para os outros tópicos e dizer bom, não temos 
que pensar em racismo. Você tem que fazer tudo isso se quiser 
melhorar a sua sociedade e criar uma democracia racial (FRY 
apud PAUL GILROY, 2007, p. 202). 

 
 

 Uma escritora, Krystie Yandoli, que foi rejeitada em uma universidade dos 

Estados Unidos em decorrência do sistema de cotas, mas aceita em outra mais 

tarde, escreveu uma carta aberta a aluna Abigail Fisher, que entrou com uma ação 

                                                           
7
 Pesquisa do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, atualizada em 30 e 31 de Outubro de 

2014. Disponível em: 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/apos-10-anos-de-queda-numero-de-miseraveis-volta-
subir-no-brasil.html. Publicada por G1. Acesso em: 21/03/2015 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/apos-10-anos-de-queda-numero-de-miseraveis-volta-subir-no-brasil.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/apos-10-anos-de-queda-numero-de-miseraveis-volta-subir-no-brasil.html
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judicial contra a Universidade do Texas por não ter conseguido, também, ser aceita 

na instituição motivada pelo sistema de cotas, dizendo:  

 
 

Veja, existe uma coisa chamada privilégio branco. Você tem. 
Eu tenho. Nossos pais têm. E isso reduz consideravelmente a 
probabilidade de passarmos por qualquer tipo de discriminação 
ou desigualdade profunda 8. 

 
 

 A reflexão proposta pela escritora vai além de um sistema paliativo e 

repressivo, seu questionamento relata um problema maior e mais contundente, que 

não é privilégio apenas da comunidade norte-americana. A proposta neste momento 

do trabalho era trazer uma reflexão sobre as possíveis soluções, atendendo este 

sistema como ferramenta que realmente propusesse uma interação maior da 

sociedade e uma responsabilização que não trouxesse tamanha discrepância em 

sua aplicação. 

No entanto, a frustação é não poder dar efetividade a tal asserção, pois é 

sabido que o problema não se encontra nas instituições e nem nas ações 

afirmativas, sua proposta é nobre, louvável e importante, a forma como se dá é que 

contradiz seu interesse de integrar, pois segrega. O caminho não é o ensino 

superior, mas o de base. A política do Estado brasileiro, portanto, precisa deixar de 

ser paternalista, ao pensar que o indivíduo não caminha com seus próprios pés, e 

sim, dar a ele maior autonomia de pensamento e vontade, dando asas para que se 

possam tornar críticos e não alienados. Talvez, um importante passo seria rever as 

cotas e identificar, com seriedade, suas mazelas e avanços, pois, como bem 

declarou o STF, as mesmas têm que ser temporárias, e o prazo dado foi de 10 anos 

para sua atividade, já expirado se contar desde o início de sua utilização em 2002 na 

Universidade Nacional de Brasília. No entanto, só a publicação da acórdão onde se 

deu o julgamento da ação que declarou a constitucionalidade do sistema de cotas, 

durou mais de dois anos para se realizar.  

Assim, no ano de 2014 deveria ter sido feita uma reavaliação do sistema de 

cotas, mas agora qual será a providência tomada pelos poderes estatais brasileiros? 

Qual será o próximo passo? Onde serão alocados os excluídos dessa vez? O que 

                                                           
8
 Disponível em: http://papodehomem.com.br/carta-aberta-a-uma-estudante-que-perdeu-a-vaga-por-

causa-das-cotas/ Acesso em: dia 26/11/2014. 

http://papodehomem.com.br/carta-aberta-a-uma-estudante-que-perdeu-a-vaga-por-causa-das-cotas/
http://papodehomem.com.br/carta-aberta-a-uma-estudante-que-perdeu-a-vaga-por-causa-das-cotas/
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se vê é uma enxurrada indiscriminada de normas que produzem mais cotas, e no 

mercado de trabalho, como nos concursos públicos. Vale lembrar que, em âmbito 

acadêmico, as cotas recentemente foram efetivadas pelo governador do Estado do 

Rio de Janeiro para a pós-graduação. 

Pode-se finalizar com a passagem de Sérgio Pena que, poeticamente, cita o 

romano Virgílio para justificar suas próprias compreensões e, que em verdade 

refletem o desejo quando assumido pelo desafio deste trabalho: 

 

Há um poema atribuído ao romano Virgílio (70 a.C.-19 a.C.) no 
qual ele descreve a feitura do moretum, uma massa não 
fermentada, assada, recheada com vinagre e azeite, coberta 
com fatias de alho e cebola crua (há quem acredite que o 
moretum é um dos precursores da pizza). Na receita, Virgílio 
descreve como as várias cores dos diferentes ingredientes vão 
se mesclando e se unindo: It manus in gyrum: paulatim singula 
vires deperdunt próprias; color est e pluribus unus (minha 
tradução: “Sua mão se move em círculos, até que um por um 
eles perdem seus próprios poderes e, entre tantas cores, uma 
única emerge”). 
Nesta época de conflitos de civilizações e recrudescimento de 
ódio étnico e racismo, precisamos esquecer as diferenças 
superficiais de cor entre os grupos continentais (vulgos “raças”) 
e por trás da enorme diversidade humana distinguir uma 
espécie única composta de indivíduos igualmente diferentes e 
irmãos. Color est e pluribus unus. (FRY apud PENA, 2007, p. 
41-42). 

 

 A visão do referido poema demonstra a necessidade de relação estreita entre 

os indivíduos na igualdade de seu trato. É imperioso para a efetividade das 

realidades morais e jurídicas que, seja possível resgatar princípios básicos que 

caracterizam as normas, como a generalidade e a abstratividade. Não comum, em 

debates o constrangimento em se falar em raça (critério de exclusão) por todos os 

lados e por diversas personalidades é comum, tudo isso é limitativo e não inclui 

apenas afasta. Se, tais regras fossem obedecidas pelo simples fato de serem regras 

justas e comuns a todos, seria simples identificar que uma norma não pode em 

momento algum deixar de velar um princípio básico e descaracterizar sua própria 

natureza. 

 A Justiça em forma de poder Judiciário e de funções que o circundam, 

demonstram a fraqueza da aplicação da lei ao auspício do que é mais interessante 

naquele momento, fazendo com que a incerteza de um julgamento se torne cada 
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vez mais presente, adaptando sempre a regra a cada caso, e criando critérios de 

manejo cada vez mais frequentes. 

 A igualdade é um princípio tão básico e elementar quanto o direito à vida, 

retirando esse critério do universo social e jurídico, abre-se caminho para uma 

realidade desconexa com o advento do direito que aplica-se já no ano de 2015, 

voltando a era do direito natural que salvaguardava a vontade do cosmos, mudando 

a cada dia conforme o interesse sustentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito deste trabalho foi analisar a política de cotas no Brasil, em 

especial as situações concretas no estado do Rio de Janeiro e os 

desdobramentos dos diferentes conceitos de justiça, contextualizando com a 

realidade de tais políticas adotadas no Brasil.  

Optando por trabalhar com a pesquisa bibliográfica sob a inspiração 

doutrinaria de Michael Sandel, a partir de suas visões filosóficas, decisões 

judiciais, diversos autores da área do direito, bem como artigos com pesquisas 

concretas realizadas, objetivou-se ampliar o olhar crítico sobre esse sistema e 

não se concentrar somente nestes documentos, onde alguns oficiais reduziam o 

campo de visão sobre sua fragilidade e questionamento. 

Ponto importante também foi verificar a realidade dos debates que se 

acirram entorno da temática que proporciona mais que questionamentos: 

reflexões que não se sustentam apenas dentro das perspectivas conceituais 

filosóficas, mas também no debate moral de sua aplicação. 

Sendo um tema polêmico, o trabalho se iniciou com uma perspectiva 

histórica da discriminação racial nos Estados Unidos, por ter sido, relativamente, 

as ações afirmativas no Brasil o fomentador e a base de onde se tirou 

conceitos, ideologias e formas de aplicação. Além disso, foi feita uma análise 

filosófica de conceitos morais que, abordados por Michael J. Sandel, serviram 

de inspiração, desde a construção do projeto, para compreender a importância 

de um debate sem demagogias e sem medo de discutir, sobre as cotas para 

negros em Universidades Públicas. 

Ao tomar como eixo da celeuma o princípio da igualdade, foi 

imprescindível abordar a temática na semântica do direito, o que foi feito no 

segundo capítulo, oportunizado ainda pela análise da decisão do STF, que 

proporcionou a comunidade brasileira, jurídica e social, a certeza de que o 

sistema de cotas deveria e poderia ser aplicado. 

Neste contexto, foi evidente a necessidade ainda de expor uma pesquisa 

produzida dentro da UENF, com o intuito de avaliar e qualificar, de forma 

subjetiva, os alunos que foram beneficiados pelo sistema de cotas em 

comparação a alunos não cotista, e ainda, levando em consideração visão dos 

próprios docentes nesta perspectiva. Aproveitando este trabalho, foi feito um 
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ensaio sobre princípios e sua contraposição com a realidade, trazendo no bojo 

deste certamente uma grande obra, produzida por vários intelectuais, cientistas 

e pesquisadores, sobre o malefício de ações que enfatizam as diferenças dentro 

de uma sociedade e a fragmentam, nomeada de “Divisões Perigosas”, 2007. 

Considerando a necessidade do debate sobre questões emergentes e 

cotidianas, as pesquisas, de forma geral, envolvem reflexões de novas visões, e 

buscam efetivamente encontrar um novo olhar sobre uma temática que vem sendo 

encharcada de tendências positivas e incontestes. Vislumbra-se, com esta pesquisa 

sobre sistema de cotas, um entendimento crítico relativamente ao que seria um novo 

ideal sobre tais políticas, que sem discussão fazem da ação afirmativa um 

mecanismo indispensável de correção das mazelas sociais. 

 É inevitável reconhecer que algo precisa ser feito, e que de tudo as ações 

afirmativas puderam trazer à sociedade, não somente em âmbito nacional, mas na 

comunidade mundial, enquanto novas perspectivas sobre direitos individuais e 

sociais, proporcionando aos cidadãos esquecidos e excluídos a capacidade de se 

reintegrarem socialmente e terem com isso novos horizontes. 

 As políticas afirmativas não devem ser vistas como muletas e sim como um 

novo degrau, que capacita e proporciona novos rumos, dignos, à sociedade de 

maneira geral, uma das grandes justificativas encontradas, sob todas as demais, 

relativas ao sistema de cotas. É a necessidade de uma comunidade acadêmica 

diferente, com diferentes pessoas, tendo com isso uma troca de realidades 

antagônicas que enriqueçam, assim, a pesquisa, a compreensão do mundo e a 

visão que se deve ter de todo o grupo. Assim, ao verificar todas as motivações a 

favor das cotas para negros, nenhuma, seja sobre dignidade, igualdade, ou sobre 

compensação foi tão reveladora quando a da necessidade de se ter a mistura de 

indivíduos em um grupo. 

 No entanto, o que chama a atenção é porque um sistema tão importante e 

necessário não pode ser criterioso, planejado e ter debates claros e abertos sobre 

sua efetividade e promoção? O que não foi possível compreender é como algo pode 

ser justo, se tantas críticas científicas ainda são feitas de maneira tão fervorosa e 

sob argumentos fortes, como da rascialização e da discriminação. Se o objeto maior 

é proporcionar dignidade, igualdade e pluralizar, porque nem todo mundo é 

chamado a participar? Porque parece ser uma simples imposição que, ao final, 

mostra uma escandalosa quantidade de vícios e problemas em sua consecução? 
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 As ações afirmativas para produzirem toda a gama de possibilidades a que se 

propõem devem ter um caráter sério e não simplesmente estabelecer uma lei a ser 

cumprida, como se fosse uma ação de Pôncio Pilatos, um “lavar de mãos”, e sem 

programar o futuro e cuidar do presente. 

 O que se vê, na realidade brasileira, é um sistema empobrecido pela falta de 

preparo em sua estruturação, com a inidoneidade das instituições em receber tais 

alunos, com mecanismos probatórios falhos e principalmente falíveis, com alunos 

despreparados para a continuidade, saída e integração ao sistema de trabalho.  

Interessante que os contrários ao sistema de cotas são nominados de 

hipócritas ou pior, como racistas, mas muito espanta tanto empenho para uma 

efetiva educação superior e tão pouco para a solução de um sistema de base 

qualificado. 

É irrefutável que algo deva ser produzido para proporcionar a uma 

sociedade tão desigual, quanto a do Estado brasileiro, perspectivas de 

igualdade efetivas, mas sob que promessa de carga aos excluídos? E, nesse 

bolo (de excluídos) não estão incluídas as elites, mas aqueles que 

improvavelmente terão oportunidade de acesso a uma educação aristocrática 

como do ensino superior público. 

As políticas de acesso ao ensino superior que existem no Estado brasileiro 

desde o ano de 2002 foram efetivamente declaradas constitucionais a pouco mais 

de dois anos pelo Supremo Tribunal Federal, e deveriam, conforme decisão do 

próprio tribunal, serem aplicadas por prazo limitado, para depois terem seu acesso e 

sua formalidade rediscutida no seio da sociedade acadêmica, bem como um amplo 

acesso social de debates. No entanto, até o momento, nada foi dito, falado ou 

comentado sobre o tema, guardando assim características antidemocráticas e 

indiscutivelmente inconstitucionais para sua continuidade, haja vista que, o guardião 

da própria Constituição entendeu a necessidade de sua nova análise como forma de 

sustentação deste sistema. 

 Finalmente, no decorrer deste debate, o que se pode entender é que o 

sistema de cotas nas Universidades Públicas vem tomando grandes proporções, e, 

inspiradas neles, outras oportunidades estabelecidas como o intuito de distribuir 

vagas para concurso público, pós-graduação, entre outros. Contudo, o debate dá 

continuidade à certeza de um instituto contrário a interesses sólidos, de grande parte 

da sociedade, permanecendo a insegurança sob a efetividade do direito fundamental 
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a igualdade, tal direito que durante séculos foi violado e agredido, mas que sob 

oportunidades diversas vem sendo discutido como uma regra de compensação. 

 Os questionamentos que se faz sobre tal sistema é: resolve dar 

oportunidades a um cidadão sem lhe proporcionar base para aproveitá-las? O 

Estado brasileiro não avança na igualdade, tem sim regredido sobre a mesma, 

retroagindo ao tempo em que se buscava base de direitos elementares, como 

podemos ver desde o início do século XXI com a implantação deste sistema. 

Porque o sistema de cotas está se sobrepondo ao direito, enquanto o objetivo 

é o emparelhamento dos mesmos? Oportunizando entre cidadãos que tem 

características diferentes (conforme constatação das ações afirmativas) intolerância 

e revolta, ocasionando um abismo de distanciamento e de diferenciação. 

 O próprio relator LEVANDOWSKY declara a necessidade de ser vigilante a 

ação afirmativa (citado por esta autora p. 56) devendo ser produzida em caráter 

temporário, pois se assim não o fizer estará frontalmente ferindo o princípio 

democrático, depreende seu caráter difícil e um liame muito estreito entre o exagero 

e a medida certa. 

 Por que não investir na educação de base? Por que é tão difícil a um país 

como Brasil entender que a melhor qualificação possível é o ensino fundamental? 

Sendo tão importante entender que, não deve ser dirigida a responsabilidade 

educacional a um só ente, mas todos conjuntamente devem fazê-lo, podendo com 

isso proporcionar uma maior federalização e consequente, possibilidade de 

ampliação de um ensino de qualidade, pois financeiramente quem detém poder 

aquisitivo é a União e, a ela, deveria ser dada a responsabilidade educacional de 

seus cidadãos. 

 Entende-se, por fim, que o mais difícil de se sustentar não é o sistema em si, 

nem sua proposta, nem a quem ele atinge, mas especialmente como algo tão 

soberano como um direito de primeira geração pode ser relativizado, nenhum direito 

existe sem efetividade, todos somente se concretizaram a partir do momento que a 

sociedade tem a oportunidade de torná-lo eficaz socialmente. Assim, caracterizar a 

igualdade como uma dicotomia entre o moral e a prática, pode ser em verdade uma 

grande armadilha ao prazer de oportunistas, pois os direitos humanos e direitos 

fundamentais de primeira geração são muito mais que conceitos, sua prática é o que 

os torna vivos e, em tal vivencia é possível proporcionar sua adequação a cada 

realidade, no entanto, a sabedoria da proporção e razoabilidade de sua aplicação 
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são a verdadeira medida de sua existência. Constitucionalmente, todo direito precisa 

de efetividade para se tornar direito, mas se a aplicação dos mesmos não guardar 

rígidos requisitos de proporcionalidade não poderão se tornar sustentáculo da ordem 

jurídica, pois a mudança ao prazer de cada situação produzirá neles uma 

transformação tamanha que ao final nem a Justiça nem a sociedade os reconhecerá 

mais. 
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ANEXO A 
 

Foto 1 - Segregação racial norte americana 
Fotos do Museu Henry Ford, situado na cidade de Dearborn, no Estado de 

Michigan, EUA. Fonte: Júlio Cesar Ramos Esteves 
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Foto 2 - Segregação racial norte americana 
Fotos do Museu Henry Ford, situado na cidade de Dearborn, no Estado de 

Michigan, EUA. Fonte: Julio Cesar Ramos Esteves 
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Foto 3, 4 e 5 - Segregação racial norte americana. 
Fotos do Museu Henry Ford, situado na cidade de Dearborn, no Estado de 

Michigan, EUA. Fotos do ônibus onde Rosa Parks foi retirada. Fonte: Julio 

Cesar Ramos Esteves 
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Foto 6 - Segregação racial norte americana 
Fotos do Museu Henry Ford, situado na cidade de Dearborn, no Estado de 

Michigan, EUA. Fonte: Julio Cesar Ramos Esteves 
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ANEXO B 
Voto ADPF 
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ANEXO C 

Artigo professora Vera Deps 


