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AÇÕES AFIRMATIVAS: EFETIVANDO O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E 

FORTALECENDO O ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

 

 

“a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar 

desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 

desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se 

acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do 

orgulho, da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais 

com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”.  

Rui Barbosa   

 

 

 

RESUMO 

O presente artigo cientifico visa discorrer analítica e teoricamente sobre os efeitos positivos do 

sistema de cotas como forma imediata de garantir a isonomia de oportunidades a grupos 

excluídos historicamente. Evidenciando que ações afirmativas são um instrumento 

constitucional para efetivar o princípio igualdade entre os iguais formalmente, mas desiguais 

na realidade fática e histórica brasileira. Servindo, portanto, como meio de solidificar o Estado 

Democrático de Direito, visto que sem uma igualdade real, ou seja, de acesso a recursos básicos 

de desenvolvimento humano entre os cidadãos de um mesmo Estado, somente igualdade no 

plano formal não garantirá uma democracia plena. Para alcançar tal objetivo, analisar os efeitos 

da igualdade na democracia, esse artigo recorreu há diversos autores que refletiram sobre o 

tema além de pesquisas sobre a matéria.  

Palavras-chave: Ações Afirmativas; Igualdade social; Discriminação; Estado Democrático de 

Direito; Controle de Constitucionalidade.  
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TITLE: AFFIRMATIVE ACTION: ENFORCING THE PRINCIPLE OF EQUALITY 

AND STENGTHENING THE DEMOCRATIC STATE 

 

ABSTRACT: This scientific article aims to analytically and theoretically examine the positive 

effects of quota systems as a way of ensuring equal opportunities to minority groups who have 

historically been excluded and discriminated against in society. The article will give evidence 

of affirmative action acting as a constitutional tool to implement real equality between those 

who may be officially equal, but who in reality remain unequal throughout history and to this 

day in Brazil. Affirmative action serves as a means of solidifying the Democratic Rule of Law, 

being that without true equality, that is; equal access to basic human development resources 

among all citizens of the same state, and only “formal” equality, there is no real democracy. In 

order to successfully analyze the effects of equality on democracy, this article will consider 

various authors who reflect on this issue in their own research.  

 

Keywords: Equality, Affirmative Action, Discrimination, Democratic Rule of Law, 

Constitutionality. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O sistema de cotas para negros oxigenou com diversidade espaços majoritariamente 

elitistas, resultado de uma discriminação racial, social e de gênero de origem histórica no Brasil. 

A desconsideração pela existência da discriminação e, por consequência, seus efeitos, 

caracteriza-se pela constante violação dos direitos básicos dos cidadãos marginalizados, 

excluídos da igualdade de acesso de bens e serviços públicos. O presente artigo terá como foco 

a discriminação racial e social.  

Essa discriminação, por vezes velada, gerou uma estigmatização dos grupos sociais 

“minoritários” de maneira a vedar-lhes o acesso aos meios públicos e privados de 

desenvolvimento humano, causando uma segregação racial e social permanente. Deste modo, 

há o confinamento dessas minorias sociais a um espaço de vulnerabilidade, subordinação e 
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miserabilidade, que se reproduz geração após geração. O custo dessa segregação é altíssimo 

para uma República que tem a pretensão de se chamar de “democrática”.  

Através dessa premissa, defender as ações afirmativas como forma de combate à 

discriminação e desigualdade, o presente texto primeiramente irá explicar o conceito do 

princípio da igualdade sobre o enfoque de diversos autores contemporâneos e clássicos. 

Posteriormente se buscará esclarecer como as ações afirmativas1 se relacionam com a 

efetivação do princípio da igualdade em sua vertente mais atual segundo a doutrina.  

Em seguida será feita uma reflexão sobre como o mito da democracia racial2 e o 

embranquecimento da população brasileira vedaram o desenvolvimento da população 

afrodescendente. Além de se tornar um entrave para o reconhecimento da desigualdade racial 

no Brasil e, portanto, da aplicação de políticas que busquem eliminar essa desigualdade.  

Posteriormente será feita uma análise sobre a constitucionalidade das ações 

afirmativas no Brasil, através do estudo de renomados constitucionalistas, normas 

constitucionais e decisões do Supremo Tribunal Federal.  

O presente texto também observará a partir de dados coletados por órgãos nacionais e 

internacionais, a influência da desigualdade social no comportamento político e democrático de 

um país. Estabelecendo um paralelo de como as ações afirmativas podem ajudar na solução da 

desigualdade social e consequentemente fortalecendo a democracia.   

Por fim, o artigo terminará refletindo sobre dados coletados durante uma pesquisa que 

tinha como objeto as ações afirmativas na Universidade Federal Fluminense, mais 

especificamente as impressões dessas medidas na Faculdade de Direito de Niterói.    

 

2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Igualdade é um termo com múltiplas interpretações e por essa razão entendimentos 

variados. Uma das noções do conceito de “igualdade” mais conhecida, surgiu com a teologia, 

na qual o cristianismo forneceu a força para igualdade entre os homens. (VILAS-BOAS, 2003). 

                                                 
1 Conjunto de medidas públicas e privadas voltadas a grupos discriminados e vitimados pela exclusão social 

ocorridos no passado ou no presente. 
2 Tese baseada no imaginário de que o Brasil não é um país racista que dificulte o prejudique o desenvolvimento 

do homem por razões de cor, como ocorreu nos Estados Unidos e África do Sul no século passado.  
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No entanto, a Era das Revoluções fundamentada filosoficamente pelo iluminismo impulsionou 

diversas mudanças de matrizes sociais, políticas e filosóficas que influenciaram na alteração 

desse conceito.  

Nesse momento, foi através das convulsões revolucionárias dos EUA e da França que 

se definiu o conceito de igualdade perante a lei, passando a “igualdade” a ser uma:  

 

construção jurídico-formal segundo a qual a lei, genérica e abstrata, deve ser igual 

para todos, sem qualquer distinção ou privilégio, devendo o aplicador fazê-la incidir 

de forma neutra sobre as situações jurídicas concretas e sobre os conflitos 

interindividuais. 

 

 

Como afirma o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim B. Barbosa Gomes 

(2001, p. 131).  

Essa alteração no conceito de “igualdade” está na própria Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, esse documento, assim como outros da época, impôs limitações 

ao exercício de poder, além de trazer o conceito de igualdade do plano teológico para o jurídico 

(COMPARATO, 1993, p.76). O art. 1° da Declaração dos Direitos do Homem expõem esses 

valores ao prescrever que “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. ”  

Deste modo é possível entender que a isonomia foi recepcionada como um princípio, 

mas antes, deve-se fazer uma breve diferenciação entre princípio e regra. Nessa função 

buscamos a ajuda do ilustre doutrinador Paulo de Barros Carvalho, que define os princípios 

como “núcleos significativos de grande magnitude influenciando visivelmente a orientação de 

cadeias normativas ...” (CARVALHO, 2009, p.76).  

No Brasil, a teoria sobre o que é um “principio” coube a Alexandre Vitorino Silva, no 

entanto é Dworkin quem recebeu os louros da diferença entre regras e princípios a partir de um 

critério qualitativo. Segundo R. Dworkin (2002, p. 39.) “diferença entre princípios jurídicos e 

regras jurídicas é de natureza lógica. [...] As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada”. 

Nesse entendimento não existe gradação na validade de uma regra, ou ela é válida ou não é, 

portanto, diante de um conflito de regras, uma deverá ser declarada não-válida ou invalida. 

Diferente dos princípios, que comportam uma gradação, não de validade, mas de aplicação. 

Assim, R. Alexy (2008, p. 90), indo mais afundo que Dworkin, afirma que um 

princípio é um mandamento de otimização, ou seja, deve ser implementado na maior medida 



5 

 

 

do possível dentro realidade fática e jurídica a qual está inserido. Sendo essa a crucial diferença 

entre princípios e regras, o primeiro dificilmente conseguirá uma aplicação plena, enquanto que 

a validade do segundo necessita de uma aplicação plena, ressalvado os casos de exceção 

previstos na própria regra.  

Por essa razão o conflito entre princípios não gera uma invalidade de um deles, como 

Alexy nos elucida logo abaixo:  

 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 

proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido –, um dos 

princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio deva ser 

declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na 

verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob 

determinadas condições. (ALEXY, 2008, p. 93) 

 

 

Superada sucintamente distinção entre “princípio e “regra”, passamos ao objeto do 

tópico deste artigo, o princípio da igualdade.  

Nos sistemas constitucionais do mundo todo, principalmente após os acontecimentos 

da 2ª Guerra Mundial, o princípio da igualdade foi majoritariamente adotado como um direito 

fundamental, afim de evitar os horrores do holocausto e do genocídio. No entanto, não é em 

todos eles que ele é promovido em sua plenitude. Visto que na prática, o que se tem nesses 

modelos constitucionais é “tão somente o princípio da vedação da desigualdade, ou da 

invalidade do comportamento motivado por preconceito manifesto ou comprovado, o que não 

pode ser considerado o mesmo que garantir a igualdade jurídica” (ROCHA, 1996, p.284). 

O princípio da igualdade impõe que não haja um tratamento jurídico discriminatório 

entre aqueles que não possuem diferenças entre si (onde chamaremos de discriminação 

negativa), mas também impõem um dever de tratamento discriminante entre aqueles que por 

razões sociais, históricas ou físicas haja uma diferença de condição, onde há uma vantagem 

sobre o outro. Essa distinção para favorecer aqueles que estão em desigualdade em relação a 

outros é a “discriminação positiva”.  

Nesse diapasão, entendemos que há uma dimensão negativa e outra positiva no 

conceito de igualdade. A primeira surge por meio de uma proibição de agir, vedando-se uma 

discriminação indevida, por isso chamada de “discriminação negativa”. Enquanto que a 

segundo é uma discriminação devida, assim intitulada de “discriminação positiva” ou “ação 
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afirmativa”, onde a diferenciação de tratamento busca igualar dois grupos desiguais. Em suma, 

a discriminação negativa visa impedir uma situação de vantagem de um grupo sobre outro 

através de um “não fazer”, enquanto que na positiva através de uma diferenciação, busca-se 

neutralizar desigualdades fáticas.  

Nesse sentido diz Sidney Pessoa Madruga da Silva (2005, p.50), “igualdade tanto é 

não-discriminar, como discriminar em busca de uma maior igualização (discriminar 

positivamente)”. Por essa razão insurge um dever do Direito de defender a igualdade com 

distinções, além de defende-la contra violações.  

Entre essa distinção da discriminação positiva com negativa, surge duas faces do 

princípio da igualdade que se completam, a igualdade formal e a material. A primeira traduz se 

como princípio da igualdade perante a lei, sendo a segunda o princípio da redução das 

desigualdades. (VERUCCI, 1999, p.57). 

No mesmo sentido expõem Rui Portanova: 

 

não é difícil de constatar: o princípio jurídico da igualdade ou da isonomia é um 

princípio dinâmico. Melhor se diria ao denominá-lo princípio igualizador. Ou seja, 

não se trata de uma determinação constitucional estática que se acomoda na fórmula 

abstrata "todos iguais perante a lei". Pelo contrário, a razão de existir de tal princípio 

é propiciar condições para que se busque realizar a igualização de condições 

desiguais. É que, havendo indiscutivelmente desigualdades, a lei abstrata e impessoal 

que incida em todos igualmente, levando em conta apenas a igualdade dos indivíduos 

e não a igualdade dos grupos, acaba por gerar mais desigualdades e propiciar 

injustiça.” (1997, p.39)  

 

 

Essa clássica distinção sustenta que a igualdade de direito se refere a uma enunciação 

abstrata. A igualdade de fato, por outro lado, refere-se à realização efetiva da igualdade, 

igualdade em concreto. 

Essa dicotomia entre igualdade formal e material reproduz a distância entre o esperado 

(na esfera normativa) e o acontecido (na esfera da realidade) e a distinção corresponde a uma 

suposta diferença entre teoria (igualdade formal) e prática (igualdade material). Podemos ver 

claramente que essa diferença se traduz em duas faces de um mesmo princípio, visto que ambos 

os conceitos se complementam afim de dar ao princípio da igualdade sua plenitude e 

efetividade.  



7 

 

 

Ana Lúcia Sabadell (2005, p.38), que adota a divisão entre igualdade formal e material, 

afirma:  

 

As ações afirmativas são medidas de caráter político que tutelam os interesses de 

grupos sociais considerados marginalizados no intuito de produzir a igualdade 

material (quotas para o acesso a cargos eletivos, incentivos econômicos para 

empregador, favorecimento de candidatos em concursos etc) (...) 

 

Esse conceito de “ações afirmativas” para dar efetividade a igualdade material pode 

ser traduzido como o uso de políticas públicas implementadas com objetivo de garantir direitos 

a populações marginalizadas, deixadas de fora do Estado Democrático de Direito por razões 

históricas e sociais. Esse conceito urge pela primeira vez nos Estados Unidos em 1965, 

conforme explica a Ministra Carmen Lúcia (1996, p.286), atual Presidente do Supremo 

Tribunal Federal:  

  

(...) Coube, então, a partir daquele momento àquela autoridade3 norte-americana 

inflamar o movimento que ficou conhecido e foi, posteriormente, adotado, 

especialmente pela Suprema Corte norte-americana, como a affirmative action, que 

comprometeu organizações públicas e privadas numa nova prática do princípio 

constitucional da igualdade no Direito. A expressão ação afirmativa, utilizada pela 

primeira vez numa ordem executiva federal norte-americana do mesmo ano de 1965, 

passou a significar, desde então, a exigência de favorecimento de algumas minorias 

socialmente inferiorizadas, vale dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos 

arraigados culturalmente e que precisavam ser superados para que se atingisse a 

eficácia da igualdade preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia 

dos direitos fundamentais. Naquela ordem se determinava que as empresas 

empreiteiras contratadas pelas entidades públicas ficavam obrigadas a uma “ação 

afirmativa” para aumentar a contratação dos grupos ditos das minorias, desigualados 

social e, por extensão, juridicamente. 

 

 

Passando assim, como já explicado acima, ao princípio da igualdade abarcar não 

somente um conceito negativo de condutas discriminatórias vedadas, mais também a um 

conceito positivo de condutas promotoras da igualação jurídica. Desta forma entende a douta 

magistrada da corte constitucional brasileira: 

  

O conteúdo, de origem bíblica, de tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam – sempre lembrado como 

sendo a essência do princípio da igualdade jurídica – encontrou uma nova 

                                                 
3 A ministra estava se referindo ao presidente norte-americano na época, Presidente Lyndon B. Johnson. 
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interpretação no acolhimento jurisprudencial concernente à ação afirmativa. 

(ROCHA, 1996, p. 288). 

 

 

Portanto, concluímos que conceito do princípio de igualdade é bem mais abrangente 

do que a simples “igualdade de tratamento perante a lei”, visto que essa definição é limitada e 

limitante perante a realidade social existente, onde a simples igualdade formal muitas vezes 

serve apenas para garantir uma desigualdade material. Nesse sentido as ações afirmativas 

surgem como medida de equiparação para aqueles que estão em desvantagem, sendo um modo 

efetivo de garantir a “igualdade” no mundo concreto.  

 

3 DEMOCRACIA RACIAL: UMA FALÁCIA INIMIGA DA IGUALDADE 

MATERIAL E PERPETUADORA DO RACISMO ESTRUTURAL 

 

A solidificação do Brasil como Estado-Nação ocorreu incrustada de um pensamento 

político-ideológico e social de que o Brasil não possuía racismo ou tensões raciais como nos 

Estados Unidos e África do Sul, essa crença foi intitulada de “democracia racial”. Segundo esse 

pensamento nunca houve no Brasil qualquer barreira que impedisse um cidadão de ascender 

socialmente devido a sua cor, como as Leis Jim Crow nos Estados Unidos e Apartheid na África 

do Sul.  

O mito da democracia racial encontrou seu apogeu na década de 1933, quando autor 

Gilberto Freire escreveu “Casa Grande e Senzala”. Nos anos seguintes a expressão passou a ser 

amplamente utilizada, como evidencia Maria José Campos (2002 e 2006) em seus estudos, 

demonstrando que em entre 1937 e 1944 o termo “democracia racial” foi largamente 

disseminado. Essa disseminação não ocorreu por acaso, com o fim da 2° Guerra havia um 

fulcral interesse nas elites políticas e econômicas de que o Brasil ingresse na política 

internacional como um país democrático e livre de preconceitos, como explica Guimarães 

(2006):  

 

(...) a expressão surge disseminadamente entre os intelectuais brasileiros na 

conjuntura de 1937-1944, ou seja, durante o Estado Novo, diante do enorme desafio 

de inserir o Brasil no mundo livre e democrático, por oposição ao racismo e ao 

totalitarismo nazi-fascistas, que acabaram vencidos na Segunda Grande Guerra. 
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Gilberto Freyre acreditava que o regime social brasileiro não imporia qualquer 

empecilho a ascensão social do negro por ser um país miscigenado, podendo este galgar 

posições mais altas na sociedade brasileira como o homem branco, sem sofrer embargos por 

razões de cor. Expõem Freyre em sua obra “não se pode acusar de rígido, nem de falta de 

mobilidade vertical o regime brasileiro, em vários sentidos sociais um dos mais democráticos, 

flexíveis e plásticos” (1992, p.52).  

A independência do Brasil e a abolição da escravatura foram as condições legais 

indispensáveis para se sustentar o mito da democracia racial, pois não há que se falar em 

igualdade dentro de uma sociedade escravocrata, como afirma Florestan Fernandes (1965, 

p.199) “tal mito não possuiria sentido na sociedade escravocrata e senhorial [...]. Que igualdade 

poderia haver entre o ‘senhor’, o ‘escravo’ e o ‘liberto’?” O diálogo estabelecido entre os 

abolicionistas brasileiros e os americanos no século XIX e XX também foi importante na 

construção do ideário de paraíso racial que seria o Brasil:  

 

Duvido que tenha jamais existido um povo mais tiranizado, mais 

desavergonhamente pisado e impiedosamente usado, do que as pessoas livres de cor 

destes Estados Unidos. Mesmo um pais católico como o Brasil [...] não trata as suas 

pessoas de cor, livres ou escravas, do modo injusto, bárbaro e escandaloso como nós 

as tratamos [...]. A América democrática e protestante faria bem em aprender a lição 

de justiça e liberdade vinda do Brasil católico despótico. (AZEVEDO, 1996, p.155) 

 

 

Bernardino (2002, p. 253) evidencia que ao lado do mito da democracia racial 

propagou-se o projeto de branqueamento da população brasileira no final do século XIX e início 

do XX. O projeto de branqueamento buscava incentivar a imigração de europeus para o Brasil, 

proporcionando uma miscigenação que segundo a elite nacional e governo da época, iria 

“clarear” a população brasileira.  

Desse projeto de embranquecimento da população brasileira surgira o miscigenado, 

pessoas com características brancas e negras. O mito da democracia racial estava pautado na 

ascensão social do miscigenado, a prova de que o Brasil não era racista. No entanto, para o 

miscigenado ascender era necessário negar sua ancestralidade negra, pois o negro ainda estava 

vinculado a imagem de algo inferior, herança da nossa Era escravocrata.  
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A democracia racial foi nada mais do que um sistema político ideológico que, ao 

termino da escravidão, buscava manter os privilégios das elites econômicas no regime 

democrático. Esse novo pensar de sociedade visava garantir a “paz social”, evitando assim 

qualquer debate que questionasse a situação de marginalização do negro no Brasil republicano, 

explica Florestan Fernandes (2008, p. 304-326). 

Nossa República então foi fundada com essas duas balizes ideológicas, o mito 

democracia racial e o projeto de embranquecimento da população. O resultado foi a manutenção 

do negro em uma situação social inferior ao branco, no sentido de acesso a bens básicos. Visto 

que após a abolição nada foi feito afim de integrar aquela camada de gente super-explorada e 

violentada aos benefícios do Estado Republicano que surgiu.  

Sendo o mito da democracia racial uma ideologia que defendia a ausência de 

discriminação racial no Brasil, ela relegava as mazelas sociais sofridas pelos negros a sua 

própria sorte, desconsiderando os mais de 300 anos de escravidão ocorridos no nosso país. 

Florestan Fernandes (1972, p.25) explica que o projeto era de “‘esquecer o passado’ e ‘deixar 

que as coisas se resolvam por si mesmas” 

Desta forma, seguindo a lógica falaciosa da democracia racial, qualquer tentativa de 

falar em divisão da população por critérios raciais, ainda que objetivo fosse o benéfico para o 

país, como redução da desigualdade social gerada pelo preconceito racial velado, era logo visto 

como uma forma de discriminação pelos defensores da democracia racial.   

Assim, não cabia falar em medidas públicas e privadas voltadas a população negra, 

pois não havia preconceito institucionalizado ou discriminação contra esta a ser combatido. A 

consequência natural desse raciocínio hipócrita é a manutenção da marginalização do negro no 

Brasil, culpabilizando ele próprio por seu desafortunado destino.  

O racismo então foi estruturado, o negro mesmo após a abolição da escravatura 

continuou relegado a marginalização, sem qualquer programa ou auxílio para sua real 

integração a sociedade brasileira. A elite econômica, intelectual e política, majoritariamente 

branca, não só negou o espaço ao negro aos recursos sociais através de sua omissão, mas 

qualificou tudo que se identificava como caraterística afrodescendente como de menor valor 

frente as tradições, costumes e fenótipos europeus.   

A democracia racial, portanto, se torna um obstáculo cultural e social a ser combatido 

para que a igualdade material se faça presente em nosso país. Um dos primeiros passos para a 
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desmistificação desse mito é a consciência populacional não só da presença do racismo, mas de 

como ele surge e se manifesta, além da apropriação da cultura negra como parte da brasileira, 

reduzindo gradualmente ódio a tudo que é negro disfarçado de preferência cultural ou estética.  

Nesse sentido, o professor Carlos Moore (2009, p.28) relata que a política de ações 

afirmativas voltadas para integração da população negra no seio da nossa sociedade é a quebra 

do mito da democracia racial. É uma forma do Estado saldar sua dívida com a comunidade 

afrodescendente, como por exemplo: reservando vagas para negros nas universidades, espaço 

onde o negro é minoria, e através do ensino básico escolar demonstrar a importância do povo 

negro na construção do Brasil.  

 

4 AÇÃO AFIRMATIVA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Como foi objetivamente exposto no capítulo 24 deste artigo, o princípio da igualdade 

possui uma semântica formal e outra material. A sua face formal foi defendida pelos teóricos 

do iluminismo ainda nos séculos XVII e XVIII, no nascedouro das revoluções modernas como 

forma de coibir os privilégios da alta nobreza. Como preceitua o ex-Ministro e Presidente da 

Corte Constitucional do Brasil, Joaquim B. Barbosa Gomes (2001, p. 131), o princípio da 

igualdade nesse período tinha uma concepção: 

 

(...) abstrata por natureza e levada a extremos por força do postulado da neutralidade 

estatal (uma outra noção cara ao ideário liberal), o princípio da igualdade perante a lei 

foi tido, durante muito tempo, como a garantia da concretização da liberdade. Para os 

pensadores e teóricos da escola liberal, bastaria a simples inclusão da igualdade no rol 

dos direitos fundamentais para se ter esta como efetivamente assegurada no sistema 

constitucional. 

 

 

Porém, a versão por assim dizer crua de somente “igualdade perante a lei” deixa de 

lado diversos outros fatores históricos sociais dos indivíduos. Guilherme Machado Dray (1999) 

expõem com clareza a ideia de como a igualdade formal é conceito incompleto de igualdade: 

 

                                                 
4 Princípio da igualdade  
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(...) a concepção de uma igualdade puramente formal, assente no princípio geral da 

igualdade perante a lei, começou a ser questionada, quando se constatou que a 

igualdade de direitos não era, por si só, suficiente para tornar acessíveis a quem era 

socialmente desfavorecido as oportunidades de que gozavam os indivíduos 

socialmente privilegiados. Importaria, pois, colocar os primeiros ao mesmo nível de 

partida. Em vez de igualdade de oportunidades, importava falar em igualdade de 

condições (...) 

 

 

Para que o princípio da igualdade seja efetivamente aplicado ele deve levar em conta 

fatores históricos e a realidade socioeconômica por ela gerada, não se limitando a prescrever 

medidas antidiscriminatórias, mas buscando efetivar uma igualdade material, substancial e real 

entre os indivíduos. Deste modo, se faz necessária uma imperiosa aplicação do princípio 

supracitado pelo aplicador do direito, tanto o legislador como o magistrado, afim de não 

permitir que uma interpretação fria do conceito de igualdade pelo viés formalista, os impeçam 

de analisar situações de grupo e individuas mais fragilizados e vulneráveis que necessitam de 

um amparo estatal (GOMES, 2001, p. 130). Assim corrobora a Ministra Carmen Lucia:  

 

(...) a definição jurídica objetiva e racional da desigualdade dos desiguais, histórica e 

culturalmente discriminados, é concebida como uma forma para se promover a 

igualdade daqueles que foram e são marginalizados por preconceitos encravados na 

cultura dominante na sociedade. Por esta desigualação positiva promove-se a 

igualação jurídica efetiva; por ela afirma-se uma fórmula jurídica para se provocar 

uma efetiva igualação social, política, econômica no e segundo o Direito, tal como 

assegurado formal e materialmente no sistema constitucional democrático. A ação 

afirmativa é, então, uma forma jurídica para se superar o isolamento ou a diminuição 

social a que se acham sujeitas as minorias. (ROCHA, 1996, p. 286) 

 

 

 Diante da concepção material de igualdade surge um novo individuo nas palavras da 

professora Flávia Piovesan (1998, p.130): 

 

do ente abstrato, genérico, destituído de cor, sexo, idade, classe social, dentre outros 

critérios, emerge o sujeito de direito concreto, historicamente situado, com 

especificidades e particularidades. Daí apontar-se não mais ao indivíduo genérica e 

abstratamente considerado, mas ao indivíduo especificado, considerando-se 

categorizações relativas ao gênero, idade, etnia, raça, etc. 

 

 

Nesse sentido podemos definir as ações afirmativas como políticas públicas e privadas 

de caráter compulsório que buscam concretizar o princípio da igualdade, objetivando a 



13 

 

 

eliminação dos efeitos da discriminação de gênero, cor, deficiência física ou origem nacional, 

como explicado no segundo capítulo. No dizer do ex-Ministro Joaquim B. Barbosa Gomes 

(2001, p. 132) “Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio 

jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo 

Estado e pela sociedade”.  

Deixando para o passado a noção liberal de igualdade com raízes nas revoluções dos 

séculos XVIII, XIX, nossa constituição adotou o preceito de igualdade material que surgiu nos 

Estados Unidos na segunda metade do século XX. O Constituinte de 1988 em diversas partes 

da constituição demonstra sua vontade de agir, uma vontade de ação, não de mera proibição 

omissiva, como explica a Excelentíssima Ministra Carmen Lucia Rocha (1996, p. 289) 

 

 Verifica-se que todos os verbos utilizados na expressão normativa – construir, 

erradicar, reduzir, promover5 – são de ação, vale dizer, designam um 

comportamento ativo. O que se tem, pois, é que os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil são definidos em termos de obrigações 

transformadoras do quadro social e político retratado pelo constituinte quando da 

elaboração do texto constitucional.  

 

 

 Os verbos em grifo da fala da excelentíssima ministra são os empregados pela 

constituinte originário de 1988 no artigo terceiro da Magna Carta da nossa República, que trata 

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil6. Como exemplo de outros 

momentos onde a igualdade material é protegida na Constituição Federal de 1988 há os artigos 

3º, inciso III 7; 5º, incisos XLI e XLII 8; 7º, incisos XXX e XXXI 9, e 170, VII10, dentre outros.  

                                                 
5 Grifo nosso.  
6 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 
7Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) III - erradicar a pobreza e 

a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
8 Art. 5º (...) XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais; 

XLII - a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 

da lei. 
9 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição 

social: (...) XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo 

de sexo, idade, cor ou estado civil;  XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e critérios 

de admissão do trabalhador portador de deficiência 
10 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 
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A professora Flávia Piovesan (1998, p.130), nos lembra também que ao consagrar o 

princípio da igualdade como direito fundamental, o constituinte originário a colocou como 

clausula pétrea (art. 60, § 4º, IV)11, não podendo o constituinte derivado através do poder de 

reforma, limitar ou eliminar esses direitos.  

Conforme se evidencia do artigo 5° caput12 da Constituição Federal de 1988, o 

princípio da igualdade surge resplandecente como edifício normativo fundamental do nosso 

Estado. Ele serve de guia não somente das regras, mas também de outros princípios, sendo 

assecla apenas de um, o princípio da dignidade da pessoa humana (ROCHA, 1996, p. 289), 

valor e princípio básico e base de praticamente todas as constituições modernas pelo mundo. 

Como demonstrado acima, a Constituição de 1988 traz em seu amago as duas faces do 

princípio da igualdade (material e formal), nesse entender Sarmento (2006, p.161-162) afirma 

que a constituição brasileira “baseia-se numa concepção substantiva de isonomia ” e conclui 

que “ igualdade, na ordem constitucional brasileira, não se resume à proibição de exclusão. 

Igualdade é também a obrigação de inclusão ”. O atual Ministro do STF, Luiz Edson Fachin 

(2000, p. 294), segue no mesmo raciocínio “À igualdade também não corresponde a ausência 

de diferenciação. O seu primado também deve sugerir reconhecimento de certas diferenças ”.  

 As ações afirmativas para proteção das pessoas com deficiência física já são previstas 

expressamente na nossa Constituição, conforme o artigo 37, VIII13.  

Afim de materializar ação prevista expressamente na nossa Carta Republicana, o 

legislador editou a lei infraconstitucional 8.112/90. A lei 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos Civis da União) regulamentou o respectivo direito constitucional em seu 

artigo 5°, § 2° que diz:  

 

(...) às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em 

concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com 

a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte 

por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

                                                 
11 Art. 60 (...): § 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...); IV - os direitos 

e garantias individuais. 
12 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, (...) 
13 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (...) 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão; 
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Analisando a respectiva norma supracitada, nos explica a Mestre em Direito pela USP, 

Monica Melo (1998, p.79-101):  

 

Desta forma, qualquer concurso público que se destine a preenchimento de vagas para 

o serviço público federal deverá conter em seu edital a previsão das vagas reservadas 

para os portadores de deficiência. Note-se que o artigo fala em até 20% (vinte por 

cento) das vagas, o que possibilita uma reserva menor e o outro requisito legal é que 

as atribuições a serem desempenhadas sejam compatíveis com a deficiência 

apresentada. Há entendimentos no sentido de que 10% (dez por cento) das vagas 

seriam um percentual razoável, à medida que no Brasil haveria 10% de pessoas 

portadoras de deficiência, segundo dados da Organização Mundial de Saúde.  

 

 

Com o mesmo objetivo de reserva de vagas para concurso público, a Ordem dos 

Advogados do Brasil propôs uma Ação de Direta de Constitucionalidade14 tendo por objeto a 

Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos 

no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Visto que a 

norma estava tendo sua constitucionalidade questionada por diversas jurisdições pelo país.  

No primeiro caso, reservas para deficientes físicos, a medida de reserva de vagas fere 

em nada o princípio da igualdade. Visto que a reserva de vagas está condicionada a aprovação 

no concurso nos mesmos termos do edital que qualquer outro candidato, e porque essa 

deficiência coloca seus portadores em nítida desvantagem, situação que precisa ser avaliada 

pelo Estado no seu dever de cumprir a igualdade material. Nesse sentido, a reserva de vagas é 

apenas uma das técnicas de ações afirmativas que podem ser implementadas.   

No segundo caso, reserva de vagas para negros, também não há qualquer violação ao 

princípio da igualdade. A população negra sofre um preconceito histórico e cultural de séculos 

na nossa sociedade, sendo minoria em todos os espaços de poder do nosso país, embora mais 

da metade da população seja negra ou parda, segundo o último censo do o Instituto Brasileiro 

                                                 
14 Ação Direta de Constitucionalidade n° 41. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.       

Relator: Ministro Roberto Barroso, Interessados: Congresso Nacional e Presidência da República. Proposta no 

Supremo Tribunal Federal em: 26/01/2016.   
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de Geografia e Estatística (IBGE).15 Como o ingresso no cargo ou emprego está condicionada 

à aprovação em concurso público nos termos do edital, não há que se falar em violação a 

Constituição. 

Nesse sentido, explica o douto ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim 

Barbosa:  

 

Se esse princípio é plenamente aceitável (inclusive na esfera jurisdicional, 

como vimos) como mecanismo de combate a uma das múltiplas formas de 

discriminação, da mesma forma ele haverá de ser aceito para combater aquela que é a 

mais arraigada forma de discriminação entre nós, a que tem maior impacto social, 

econômico e cultural – a discriminação de cunho racial. Isso porque os princípios 

constitucionais mencionados anteriormente são vocacionados a combater toda e 

qualquer disfunção social originária dos preconceitos e discriminações incrustados no 

imaginário coletivo, vale dizer, os preconceitos e discriminação de fundo histórico e 

cultural. Não se trata de princípios de aplicação seletiva, bons para curar certos males, 

mas inadaptados a remediar outros. (GOMES, p.144).  

 

 

Essa não foi a primeira vez que uma lei que propunha reservar vagas para negros em 

instituições públicos precisou ter sua constitucionalidade afirmada pelo Supremo Tribunal 

Federal. No ano de 2009 o Partido Democratas propôs uma Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental16 contra ato do Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade de 

Brasília (UnB), por este ter implementado reserva de vagas para negros na sua graduação.  

No acordão prolatado em 2012, por unanimidade os ministros declararam 

improcedente a arguição, considerando o ato normativo da UnB de reserva de vagas para negros 

em conformidade com o texto constitucional e os objetivos sociais preconizados na nossa 

Magna Carta.  

 

 

 

                                                 
15 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-negros-sao-17-dos-mais-ricos-e-

tres-         quartos-da-populacao-mais-pobre. Data do acesso: 10/05/2017  
16   Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 186, Requerente: Partido Democratas, Relator: 

Ministro       Ricardo Lewandowski, Interessados: Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade de Brasília e 

Reitor da Universidade de Brasília. Proposta no Supremo Tribunal Federal em: 20/07/2009. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-negros-sao-17-dos-mais-ricos-e-tres-quartos-da-populacao-mais-pobre
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-negros-sao-17-dos-mais-ricos-e-tres-quartos-da-populacao-mais-pobre
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5 AÇÕES AFIRMATIVAS COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

NÃÇÃO E DE SUA DEMOCRACIA 

 

As ações afirmativas não podem ser vistas apenas como uma política compensatória 

ou paliativa de reparação a minorias discriminadas. Elas são um programa de desenvolvimento 

nacional. Um país que tenha pretensão de ser grande economicamente e culturalmente não pode 

conviver com desigualdade sistêmica. Ao dar condições de desenvolvimento humano aos 

marginalizados, uma nação amplia seu contingente de pessoas aptas a produzir no mercado de 

trabalho, produzir conhecimento cientifico tecnológico e social, além de fortalecer sua 

democracia.  

Um Estado onde a maior parte ou toda sua população está inserida nos benéficos dos 

recursos públicos e privados, onde a educação, saúde e pleno emprego deixam de ser privilégios 

de poucos para ser recursos de todos, é um país menos sujeita a demagogia de seus 

representantes políticos.   

A democracia é aprimorada na medida que sua população tem reais condições de se 

desenvolver como ser humano. Países considerados desenvolvidos economicamente e com o 

menor índice de desigualdade social possuem uma democracia mais representativa diante do 

seu povo e de suas necessidades.  

No ano de 2013, a instituição de pesquisa inglesa, Economist Intelligence Unit (EIU)17, 

realizou uma pesquisa classificando mais de 100 países pela qualidade de sua democracia. Os 

critérios utilizados pelos pesquisadores foram o índice participação dos cidadãos na vida 

política de seu país, a filiação dos pátrios aos partidos políticos, presença de minorias nos cargos 

eletivos, interesse por notícias sobre política pelo povo e outros. A partir desses critérios, há 

três categorias de democracia: democracias perfeitas, democracias imperfeitas e regimes 

híbridos. As democracias perfeitas são aquelas em há alta representatividade das minorias nos 

cargos eletivos, participação ampla da população no pleito eleitoral, além de confiança do povo 

no sistema democrático e em seus representantes eleitos. 

Não por coincidência, os 25 países considerados como democracias perfeitas também 

figuram na lista dos com o menor índice de desigualdade social. A título de exemplo, a Noruega 

                                                 
17 Disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/noruega-e-pais-mais-democratico-brasil-e-44o/. Data de 

acesso:     10/05/2017.  

http://exame.abril.com.br/mundo/noruega-e-pais-mais-democratico-brasil-e-44o/


18 

 

 

é a primeira da lista considerada como democracia perfeita pelo instituto inglês e o terceiro país 

com menor índice de desigualdade social no mundo18, segundo o Relatório de Desenvolvimento 

Humano divulgado pelas Nações Unidas em 2017. Junto com ela há outros países como Áustria, 

Dinamarca, Luxemburgo, todos com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

mundo e considerados democracias perfeitas pelo EIU. 

Enquanto que na pesquisa sobre qualidade das democracias feita pelo Economist 

Intelligence Unit o Brasil foi identificado como democracia imperfeita ficando em 44° lugar, 

na análise de desigualdade social realizado pela ONU o nosso país foi considerado o 10° país 

mais desigual do mundo. O Brasil não é único país com alto índice de desigualdade social que 

foi tido como uma democracia com falhas, diversos outros países na África, Ásia e América 

Latina estão em situação semelhante segundo os pesquisadores de ambos os órgãos. 

Convém ressaltar o aspecto racial da desigualdade social brasileira, herança histórica 

da escravidão, assunto pessimamente resolvido conforme foi citado no capítulo 3 deste artigo. 

Em 2016 o IBGE19 divulgou uma pesquisa na qual evidenciava que entre os 10% mais pobres 

do Brasil, 73% são negros. O número de negros entre 18 e 24 nas universidades também é 

menor do que o de brancos em 2015, totalizando os negros 12% e os brancos 26,5%20.  

Conforme explica o historiador Sidney Chalhoub21 em entrevista para o Jornal 

Unicamp, o acesso à educação por segmentos excluídos historicamente amplia diversidade e a 

qualidade na produção de conhecimento, o historiador explica:  

 

que o pressuposto das grandes universidades do mundo é que a diversidade melhora 

a qualidade. Obriga a um contraste de pontos de vista. Enquanto a universidade existe 

como prerrogativa de uma mesma classe social, de uma mesma raça e dos mesmos 

setores, ela não se abre ao tipo de questionamento e de tensões que são criativas, 

                                                 
18   Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/brasil-o-10-pais-mais-desigual-do-mundo-21094828. Data 

do acesso: 10/05/2017.  
19 Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/o-tamanho-da-desigualdade-racial-no-brasil-em-um-

grafico/. Data do acesso: 10/05/2017.  
20 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/percentual-de-negros-em-

universidades-dobra-mas-e-inferior-ao-de-brancos. Data de acesso: 11/05/2017.  
21  Professor titular colaborador na UNICAMP e professor do departamento de história da Universidade Harvard, 

EUA. Foi pesquisador visitante na Universidade de Maryland, na Universidade de Michigan, em Stanford 

University e Humboldt Universität (Berlim). Lecionou como Professor Visitante na Universidade de Michigan e 

na Universidade de Chicago. A principal área de pesquisa é a História do Brasil no século XIX, com publicações 

em temas tais como história do Rio de Janeiro, abolição, escravidão, saúde pública, epidemias, literatura, Machado 

de Assis. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787708H3. Data do 

acesso: 12/05/2017.  

https://oglobo.globo.com/economia/brasil-o-10-pais-mais-desigual-do-mundo-21094828
http://exame.abril.com.br/economia/o-tamanho-da-desigualdade-racial-no-brasil-em-um-grafico/
http://exame.abril.com.br/economia/o-tamanho-da-desigualdade-racial-no-brasil-em-um-grafico/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/percentual-de-negros-em-universidades-dobra-mas-e-inferior-ao-de-brancos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/percentual-de-negros-em-universidades-dobra-mas-e-inferior-ao-de-brancos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787708H3
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oriundas da necessidade da convivência de grupos sociais e raciais com perspectivas 

diferentes.22 

 

 

Esse fenômeno não só enriquece a produção intelectual como também instiga o valor 

democrático de convivência entre indivíduos de saberes, vivências e culturas variadas que 

compõem uma nação plural como o Brasil.   

Diante da análise dos referidos dados é possível claramente fazer um paralelo entre a 

desigualdade social de um Estado e a qualidade de sua democracia. Por essa razão, a busca pela 

igualdade material é uma questão de desenvolvimento nacional, um projeto de país. Sem 

igualdade o Estado Democrático de Direito se torna apenas um Estado de Direito, onde a lei 

serve para manter os marginalizados em situação de vulnerabilidade e opressão sistêmica, 

enquanto que uma parcela de população se torna privilegiada por receber direitos e recursos 

que deveriam ser de todos.  

Nesse contexto de combater a desigualdade social e racial em que vive o Brasil, as 

ações afirmativas surgem com uma das técnicas de buscar o desenvolvimento coletivo de uma 

nação alcançando por consequência uma democracia mais próxima possível do ideal. 

 

6 AÇÕES AFIRMATIVAS NA FACULDADE DE DIREITO DA UFF – 

NITERÓI 

 

A Universidade Federal Fluminense já utilizava um sistema de ações afirmativas antes 

do programa de reserva de vagas para grupos discriminados e marginalizados. O sistema 

anterior era uma bonificação na nota final do vestibular da UFF para os vestibulandos oriundos 

de escolas públicas, que variou entre 10% a 20% nos anos de até 2012.  Após a entrada em 

vigor da lei 12.711 de 2012 e a aderência da UFF ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

como única forma de ingresso na faculdade o seu sistema de ações afirmativas passou a ser o 

de reserva de vagas, abandonando o sistema de bonificação.  

                                                 
22 Entrevista concedida pelo doutor e historiador ao Jornal Unicamp em 2017. Disponível em: 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/06/07/meritocracia-e-um-mito-que-alimenta-desigualdades-

diz-sidney-chalhoub. Data do acesso: 15/05/2017. 
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Buscando avaliar o desempenho dos cotistas23, a influência e perspectiva dos membros 

da Faculdade de Direito de Niterói sobre as ações afirmativas, o professor e pesquisador da 

casa, Delton S. Meireles, realizou um estudo sobre a medida na faculdade de direito24. Essa 

pesquisa trouxe diversos esclarecimentos que iremos elucidar abaixo.  

Um dos fatos que chamou atenção foi o pequeno, porém significativo, 

desconhecimento do programa de ações afirmativas na Universidade Federal Fluminense pelos 

próprios professores da casa, conforma quadro abaixo.  

O gráfico elaborado durante a 

coleta de dados da pesquisa, demonstra que 

quase 20% dos professores da Faculdade de 

Direito da UFF questionados desconheciam 

a existência da política de cotas na 

universidade, enquanto que os que 

conheciam não tinham certeza do critério 

utilizado na política de ação afirmativa.  

 

Ainda que haja dúvidas sobre qual 

o critério definido para o ingresso na UFF 

por ação afirmativa, quase a metade dos 

professores questionados defendem que a 

reserva de vagas não prejudica a qualidade 

do curso, dentre os estudantes, servidores e 

membros da pós-graduação os que pensam 

desta forma são maioria.  

                                                 
23 Estudantes que ingressaram por meio de reserva de vagas.  
24 O Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Governança e Poder IV foi integrado por alunos graduandos do 

curso de Direito e coordenado pelo professor doutor Delton R. S. Meirelles. A pesquisa foi realizada em ambiente 

acadêmico, desde o primeiro semestre de 2015, por meio da qual se buscou formar um banco de dados que 

possibilitou analisar as impressões da comunidade acadêmica da FD/UFF (alunos, professores, 

servidores/terceirizados) acerca da Política Pública Afirmativa de Reserva de Vagas para ingresso no Ensino 

Superior, mas especificamente no curso em destaque. O principal método utilizado foi o quantitativo, com 

encaminhamento digital de questionários. Posteriormente, realizou-se a sistematização dos dados colhidos, com 

produção de estatísticas e gráficos.  Finalmente, vem acontecendo a divulgação dos resultados, com apresentação 

dos trabalhos produzidos a partir da pesquisa, tais como leitura/interpretação do material pelos pesquisadores.   

Figura 1 - Gráfico elaborado pelo grupo de pesquisa coordenado 

pelo professor Delton S. Meirelles. 

Figura 2 - Gráfico elaborado pelo grupo de pesquisa coordenado 

pelo professor Delton S. Meirelles.  
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Como o quadro demonstra, os docentes são a parte mais resistente a política de ação 

afirmativa na faculdade direito, ainda que os que veem as cotas como prejudiciais sejam uma 

parcela inferior em relação aos seus pares que discordam dessa visão. Essa resistência 

demonstra que ainda há resquícios de um pensamento meritocrático, calcado na democracia 

racial25 que ignora as discrepâncias sociais e raciais forjadas em um passado discriminatório 

que ainda influenciam a sociedade brasileira.  

A pesquisa também demonstrou que o Coeficiente de Rendimento26 dos estudantes 

oriundos das ações afirmativas é igual ou maior daqueles ingressantes por ampla concorrência. 

Esse fato deixa claro que a permanência desses estudantes não prejudica a qualidade do curso 

de direito da Universidade Fluminense e ainda desmistifica a “tese” de que esses alunos são 

menos preparados para a vida universitária que os demais.  

 

7 CONCLUSÃO  

 

Durante a exposição dos conceitos, teses e pesquisas em torno das ações afirmativas 

podemos constatar que esse é um tema profundo, amplo e de suma importância, não sendo 

tratado em sua plenitude merecida nesse artigo. Ainda sim notamos que muito precisa ser 

alcançado em termos de políticas públicas e privados contra a discriminação e desigualdade 

racial e social no Brasil.  

As conquistas alcançadas pelas políticas de ação afirmativa embora importantes, ainda 

são incipientes. O número de negros nas universidades e mercado de trabalho aumentaram nos 

últimos 10 anos, mas continuam sendo significativa minoria frente a população branca. 

Atualmente, diante da avalanche reacionária que vive nosso país, essas pequenas conquistas 

estão ameaçadas.  

O Brasil só deixará de ser uma nação “em desenvolvimento” com extremos conflitos 

sociais e raciais, quando passa tratar o combate à desigualdade e discriminação como projeto 

de país, não de governo. Nesse objetivo, as ações afirmativas em suas variadas técnicas e 

                                                 
25  Ver capitulo 3 deste artigo. 
26  Coeficiente de Rendimento (CR) expressa o aproveitamento escolar do aluno e é registrado no Histórico Escolar. 

Ele será calculado com base nas notas finais obtidas pelo estudante em todas as disciplinas cursadas desde o seu 

ingresso na UFF. Acesso em: http://www.uff.br/?q=calculo-de-cr-no-grupo-graduacao. Data do acesso: 

12/05/2017.  

http://www.uff.br/?q=calculo-de-cr-no-grupo-graduacao
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possibilidade de implementação podem servir como um excelente e produtivo instrumento de 

desenvolvimento social e nacional.  
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