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RESUMO 

O presente trabalho acadêmico tem por escopo o estudo das cotas raciais como método de 

ação afirmativa (afirmativeactions), demonstrando sua finalidade de integrar classes menos 

favorecidas, apresentando seu conteúdo histórico, críticas e aspectos que devem ser 

trabalhados para alcançar uma melhor aplicabilidade. Será destacado no trabalho o princípio 

constitucional da igualdade ou como comumente chamado isonomia, que guarda íntima 

relação com as ações afirmativas, podendo aquela ser dividida em igualdade formal e 

igualdade material, sendo esta última, corolário dos métodos integrativos. Sabe-se que 

hodiernamente existem calorosos debates a respeito da legalidade de cotas que diferenciam 

brancos e negros ao acesso de escolas públicas e concursos públicos. Há quem implique esta 

necessidade a fatores históricos e sociais, como, por exemplo, o fato do branco ter escravizado 

o negro durante décadas. Entretanto, em que pese ser respeitável a opinião de ambos os lados, 

devemos lembrar que é de suma importância proceder a integração de qualquer tipo de classes 

menos favorecida, independentemente da falibilidade do sistema, devendo o Estado, nesses 

casos, buscar meios que preencham as lacunas deixadas para a melhor eficácia dessas ações 

afirmativas. Neste artigo, foi escolhido como meio de pesquisa a análise qualitativa e, a 

metodologia é a de revisão bibliográfica. 
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INTRODUÇÃO  

 

Um dos temas mais polêmicos e debatidos na atualidade diz respeito ao oferecimento 

de cotas raciais para a integração de negros e pardos em escolas públicas e concursos públicos 

federais, considerando a história brasileira, que foi um dos últimos países a abolir a 

escravidão, bem como fatores sociais em razão do constante preconceito em que essas classes 

sofrem. 

Sabe-se que vige no nosso direito brasileiro o Princípio da Igualdade, seja ela em seu 

sentido formal, proclamando que todas as pessoas são iguais perante a lei, independentemente 
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de raça, cor, sexo, religião, e em sua essência material, determinando o tratamento desigual 

das pessoas que se encontram em situações de desigualdades, para que se igualem no plano 

fático. 

Como corolário do princípio da igualdade as ações afirmativas se tornam políticas 

públicas com a finalidade de alocar recursos para beneficiar determinados grupos 

discriminados e vítimas da exclusão sócio-econômico. Desta forma, visão combater a 

discriminação ética, racial, religiosa e de gênero, proporcionando a estes grupos acesso a 

educação, saúde e outras garantias fundamentais. 

Lado outro, sabemos que existem calorosas discussões acerca da legalidade das cotas 

raciais, seja em concurso público ou em universidades públicas. Aos que são a favor 

fundamentam-se que ela oferece oportunidades para parcela da sociedade que sofre com o 

ingresso nessas instituições. Por sua vez, os que são contra defendem que esta institucionaliza 

mais preconceito ao dar maiores oportunidades a certa parcela de população. 

Contudo, em que pese as respeitosas teses lançadas, devemos lembrar que é de suma 

importância proceder a integração daquelas classes menos privilegiadas, devendo o Poder 

Público buscar meios de solucionar as eventuais falhas no sistema.   

 

AÇÕES AFIRMATIVAS E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Dentre os inúmeros princípios fundamentais constitucionais insculpidos em nossa 

Carta Maior de 1988, podemos observar o princípio da igualdade, que se encontra, dentre 

outros dispositivos, no artigo 5° caput, momento em que se proclama que: “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. 

O supracitado princípio, antes de atingir seu ápice, passou por diversas 

transformações no decorrer da história, o que ocasionou várias formas de interpretar seu 

conteúdo. 

Antes de analisar-se o sentido que lhe é dado hodiernamente, deve-se buscar pela sua 

construção história, a fim de melhor assimilação. Diversos doutrinadores imputam o âmago 

da igualdade na Revolução Francesa, ocasião em que a burguesia buscou arduamente derrubar 

os privilégios do clero e da nobreza, ocasionando uma sociedade sem discriminação com base 

no nascimento. 
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Lado outro, infere-se que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

proclamava que os homens nasciam iguais em direito, sendo nítido, portanto, que o princípio 

tinha uma função de abstenção, impedindo a atribuição de privilégios a determinadas classes. 

O princípio da isonomia (igualdade), possui duas vertentes, a saber a igualdade 

substancial (material) e igualdade formal. 

Com o nascimento do Estado Social, a igualdade substancial foi responsável pela 

uniformidade de todos os homens, não se preocupando com um tratamento igualitário pelo 

direito, mas sim efetiva perante os bens da vida. Nos dizeres de Pedro Lenza (2016, p.1172) 

 

Essa busca por uma igualdade substancial, muitas vezes idealista, reconheça-se, 

eterniza-se na sempre lembrada, com emoção, Oração aos Moços, de Rui Barbosa, 

inspirada na lição secular de Aristóteles, devendo-se tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. 

 

Denota-se que a supracitada isonomia tem como função básica corrigir desigualdades 

existentes na sociedade, uma vez que os indivíduos são desiguais em diversos aspectos. Há 

em nossa sociedade, grupos mais vulneráveis e que consequentemente necessitam de 

tratamento diferenciado pelo legislador para se colocarem em pé de igualdade com os demais 

grupos. 

O ilustríssimo doutrinador Celso Ribeiro Bastos, nos informa que essa igualdade 

nunca se realizou de forma plena em qualquer sociedade devido diversos fatores, como a 

natureza do homem seja física ou psicológica (1999, p.151), in verbis 

 

Essa igualdade, contudo, a despeito da carga humanitária e idealista que traz 

consigo, até hoje nunca se realizou em qualquer sociedade humana. São muitos os 

fatores que obstaculizam a sua implementação: a natureza física do homem, ora 

débil, ora forte; a diversidade da estrutura psicológica humana, ora voltada para a 

dominação, ora para submissão, sem falar nas próprias estruturas políticas e sociais, 

que na maior parte das vezes tendem a consolidar e até mesmo a exacerbar essa 

distinção, em vez de atenuá-la. 

 

De outro norte, a igualdade formal que, diga-se de passagem, consagrada pelo 

liberalismo clássico e reconhecida na democracia ocidental, visa o tratamento equânime 

conferido pela lei a todos os indivíduos, subordinando-os a legislação independentemente de 

sua raça, cor, sexo. 

Esta igualdade, em especifico, advém da Revolução Francesa, conforme já 

explicitado, uma vez que a lei naquela época foi criada com uma perspectiva puramente 
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negativa, subordinando os indivíduos a abstratividade da norma, independentemente da 

desigualdade no plano fático. 

Afere-se a existência de críticas à igualdade formal, na medida em que desconsidera 

as peculiaridades dos indivíduos, de tal forma que, ao tratar os desiguais de forma igual, 

apenas eleva mais ainda suas diferenças, não havendo, portanto, garantia de oportunidades. 

Ilustrando o tema, o doutrinador Pedro Lenza (2016, p.1172) manifesta nos seguintes 

termos: 

 

Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade formal (consagrada 

no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade material.Isso porque, no 

Estado social ativo, efetivador dos direitos humanos, imagina-se uma igualdade mais 

real perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada em face da lei. 

 

Em nossa Constituição Federal é possível observar a simultaneidade da igualdade 

formal e material. Um grande exemplo disto é o próprio constituindo estabelecendo que 

homens e mulheres são iguais perante a lei, mas destacando diferenças, como condições das 

presidiárias em permanecer com seus filhos (art.5º, L), licença maternidade (Art. 7º, XVIII), 

serviço militar obrigatório para os homens (art. 143, §§ 1.º e 2.º), regras de aposentadoria 

próprios, dentre outros. 

 

DAS AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

Sabe-se que as ações afirmativas são políticas públicas com a finalidade de alocar 

recursos a fim de beneficiar determinados grupos discriminados e vítimas da exclusão sócio-

econômico criado pelo passado ou presente. Desta forma, visamo combater a discriminação 

ética, racial, religiosa e de gênero, proporcionando a estes grupos acesso a educação, saúde e 

outras garantias fundamentais. 

Dentre diversas medidas que possam ser tomadas, podemos salientar algumas que 

possuem mais destaque atualmente, como, por exemplo, inclusão desses membros 

discriminados no trabalho e educação através de metas, cotas, bônus ou até mesmo bolsa de 

estudos, dentre outros. 

Conforme destacado pelo GEMMA (Grupo de Estudo Multidisciplinares da Ação 

Afirmativas), este tipo de ação diferencia-se das políticas públicas anti-discriminatórias, uma 
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vez que sua atuação é feita de forma preventiva a indivíduos que eventualmente poderiam 

sofrer algum tipo de discriminação. Ao ponto que as políticas puramente públicas atuam de 

forma repressiva à prática de discriminação. 

Em referência ao tema das ações positivas, ou afirmativeactions, o doutrinador Luiz 

Alberto David Araújo (2006, p.134) elucida o seguinte: 

 

[...] 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. 

 

No âmbito de nossa jurisprudência pátria, podemos constar a existência de grandes 

decisões a respeito do tema ações afirmativas, sendo elas da cota racial, Lei 12.990/2014, 

dentre outras. 

Para nossos estudos, abster-te-emos à análise dos julgamentos referentes a cota racial 

em universidades públicas e da Lei 12.990/2014 que diz respeito a reserva de vagas para 

negros em concursos públicos no âmbito da administração federal, autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela união. 

No que diz respeito às cotas raciais, sabidamente pela ADPF 186, o Supremo 

Tribunal Federal considerou constitucional a reserva de vagas pela Universidade de Brasília 

em razão de critérios étnicos-raciais. 

No referido julgamento, manifestou o Ministro relator Ricardo Lewandowski (2012, 

p.46-47) que: 

 

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. 

 

A partir deste importante julgamento, seguiu-se com a aprovação da Lei nº 

12.990/2014 em que foram reservados 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos 

federais. Sabidamente, neste mesmo sentido, o até então presidente do STF Ricardo 
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Lewandowski, assinou ato normativo instituindo reserva de vagas aos concursos de 

provimento de cargos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de 

Justiça. 

 

SISTEMA DE COTAS RACIAIS  

 

Há grandes indicações de que o sistema de cotas raciais tenha se iniciado nos Estados 

Unidos da América, no ano de 1961, pelo presidente John F. Kennedy em razão das leis 

segregacionistas que vigoravam nos anos de 1896 à 1954, impedindo negros de frequentarem 

escolas dos brancos. 

Esse sistema não foi muito bem aceito pela Corte Americana e o case 

RegentsoftheUniversityofCalifornia x Bakkefoi o marco inicial para a inconstitucionalidade do 

sistema de cotas. O presente caso, tratou-se sobre o candidato Allan Bakke que não foi aceita 

na faculdade devido a políticas de cotas raciais, mesmo tendo alcançado notas superiores a 

média dos aprovados por meio das cotas. 

No ano de 2003 a Corte foi instada a se manifestar novamente sobre o tema, com 

ações propostas contra a Universidade de Michigan, e com base no art. 601 do Civil RightsAct 

de 1964, ficou decidido que “para cultivar um grupo de líderes com legitimidade aos olhos da 

cidadania é necessário que o caminho à liderança seja visivelmente aberto aos indivíduos 

talentosos e qualificados, de todas as raças e etnias”. 

Por sua vez, no Brasil foi adotado em 2000 o sistema de cotas em universidades, 

sendo que, o estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro na adoção, por meio da Lei n° 3.524/00, 

que garantia 50% (cinquenta por cento) das vagas para os estudantes de redes públicas 

municipais e estaduais de ensino.  

O mesmo estado, no ano posterior, inovando sua legislação aprovou a Lei n° 

3.708/01 garantindo 40% das vagas da Lei n° 3.524/00 aos estudantes que se auto 

declarassem negros ou partos. Em 2003 foi sancionada a Lei 4.151 estabelecendo os seguintes 

termos: 

 

Art. 1º - Com vistas a redução das desigualdades étnicas, sociais e 

econômicas, deverão as universidades públicas estaduais estabelecer cotas 

para ingresso nos seus cursos de graduação aos seguintes estudantes 

carentes: 
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I – oriundos da rede pública de ensino; 

II – negros; 
III – O edital do processo de seleção, atendido o princípio da igualdade, estabelecerá 

as minorias étnicas e as pessoas com deficiência beneficiadas pelo sistema de cotas, 

admitida a adoção do sistema de auto-declaração para negros e pessoas integrantes 

de minorias étnicas, e da certidão de óbito, juntamente com a decisão administrativa 

que reconheceu a morte em razão do serviço, para filhos dos policiais civis, 

militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração 

penitenciária, cabendo à universidade criar mecanismos de combate à fraude. 

 

Diversos outros estados do Brasil aderiram ao sistema, sendo a UNB (Universidade 

de Brasília) a primeira instituição federal a aderir ao sistema de cotas, por meio de seu Plano 

de metas para Integração Social, Étnica e Racial. 

Por óbvio, existem vários argumentos favoráveis e contra ao sistema de cotas raciais, 

sendo que, podemos destacar como favoráveis a reparação histórica e a inclusão social. 

Em um primeiro momento o argumento histórico foi usado na Índia em que se 

queriam compensar determinados grupos denominados de dalitis por barbaridades ocorridas 

no passado. Lado outro, no Brasil defende-se que os brancos teriam escravizados os negros, e 

em consequência disto, esta raça é merecedora de reparação.   

Este entendimento vem sendo utilizados até mesmo em julgados dos tribunais 

pátrios, como pode ser denotado a seguinte: 

 

Não resta dúvida de que a relação que se preconiza com a reserva serve como 

medida, ainda que provisória, para resolver um problema moral da sociedade 

brasileira. Trata-se de resgatar uma imensa dívida da sociedade em face da 

população negra brasileira. Negros sequestrados na África, famílias inteiras 

separadas, o sofrimento e a dor dos navios negreiros, privações físicas, humilhações, 

dor moral (TJ/RJ, AI 2005.017.00015, ReI. Des. Silvio Teixeira, J. 17.04.2006) 

 

Há quem refute essa argumentação sob o fundamento de que em decorrência do 

elevado grau de miscigenação, não é possível inferir a ancestralidade de um indivíduo. Sob 

este ponto o médico Sérgio Pena afirma (2005, p.336) que: 

 

No Brasil, a cor, avaliada fenotipicamente, tem uma correlação muito fraca com o 

grau de ancestralidade africana. No nível individual qualquer tentativa de previsão 

torna-se impossível, ou seja, pela inspeção da aparência física de um brasileiro não 

podemos chegar a nenhuma conclusão confiável sobre seu grau de ancestralidade 

africana.  

 

Dessa forma, não se saberia ao certo se o candidato negro seria descendente de 

escravo e merecedor de uma reparação por via de cotas em universidades públicas ou 

concursos públicos. 
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Temos também o fator da inclusão social, levando-se em consideração que os negros 

se encontram em uma situação de inferioridade para disputar vagas em universidades, por 

serem excluídos em função do racismo. Sendo, as cotas meio legítimo para fundamentar a 

inclusão considerando a igualdade fática no processo de seleção para a graduação em cursos 

superiores. 

Sobre este ponto, as críticas pairam no fato de que as cotas raciais pecam ao se 

justificar com argumentos extremamente genéricos, esquivando-se da concretude das 

injustiças que diariamente são cometidas com todos os brasileiros, independentemente de sua 

raça. Tem-se como exemplo, brancos e negros em uma mesma situação de miséria, com 

condições sociais e educacionais precárias, onde o negro se beneficiaria em prol do branco em 

razão de sua raça. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Denota-se de todo o exposto, que o princípio da igualdade em seu conceito material, 

revela-se de grande importância para coibir injustiças sociais, na medida em que, através dele 

os desiguais serão tratados de forma desigual na medida de suas desigualdades, momento em 

que se tornarão iguais, mesmo que no plano fático. 

Lado outro, observa-se que as ações afirmativas estão constantemente sofrendo 

melhorias, sendo que o Brasil, malgrado aplica-la a pouco tempo, faz com que ela ganhe 

grande importância com a implementação de cotas nas universidades públicas e concursos 

públicos federais. 

Existem várias críticas ao sistema de cotas hoje, como por exemplo, o fato do 

elevado grau de miscigenação, momento em que não seria possível inferir a ancestralidade de 

um indivíduo, ou até mesmo em relação a sua justificativa extremamente genérica, 

esquivando-se da concretude das injustiças que diariamente são cometidas com todos os 

brasileiros, independentemente de sua raça. 

Contudo, independentemente se o sistema possui falhas, devemos lembrar que é de 

suma importância proceder a integração daquelas classes menos privilegiadas, devendo o 
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poder público buscar meios de solucionar as lacunas existentes, podendo até mesmo mesclar o 

sistema de costas ao de hipossuficiente.   
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