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―Todos os seres humanos são por natureza igualmente livres e 

independentes...‖. 

(Art. 1° da Declaração de Direitos da Virgínia de 1776). 

 

―Será ilegal para qualquer pessoa branca nesse Estado casar com 

qualquer outro indivíduo, exceto com uma pessoa branca, ou uma 

pessoa com nenhuma outra mistura de sangue que não a branca e 

índio-americano. Para os efeitos dessa lei, o termo ―pessoa branca‖ se 

aplica apenas para a pessoa que não possua absolutamente nenhum 

vestígio de qualquer sangue que não o caucasiano; mas as pessoas que 

tenham um dezesseis avos (1/16) ou menos do sangue de índio-

americano e nenhum outro sangue não caucasiano deverão ser 

consideradas pessoas brancas...‖. 

(Art. 5° da Lei de Integridade Racial da Virgínia de 1924, ou ―Lei da 

Esterilização‖). 

 

―A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o 

recompensará em proporção dos merecimentos de cada um‖. 

(Art. 179, inc. XIII, da Constituição Política do Império do Brasil de 

1824).  

 

―São libertos os escravos de 60 anos de idade, completos antes e 

depois da data em que entrar em execução esta lei, ficando, porém, 

obrigados a titulo de indenização pela sua alforria, a prestar serviços a 

seus ex-senhores pelo espaço de três anos. (...) 

Os que forem maiores de 60 e menores de 65 anos, logo que 

completarem esta idade, não serão sujeitos aos aludidos serviços, 

qualquer que seja o tempo que os tenham prestado com relação ao 

prazo acima declarado‖.  

(Art. 3°, parágrafos 10° e 11° da Lei n° 3270/1885 – Lei Saraiva-

Cotegipe ou ―Lei dos Sexagenários‖).  

 

 

 

 

 

 

 

A esperança, desde que haja fé, dura muito tempo:  

é uma deusa enganosa, porém útil. (...) 

 

 

O negro fica bem numa pele resplandecente de brancura;  

em Briseide o negro ficava bem, e, quando ela foi raptada,  

era justamente de negro que ela estava vestida.  

O branco fica bem nas morenas:  

uma roupa branca a torna mais sedutora, filha de Cefeu,  

e era esta a cor de sua roupa quando você desceu na ilha de Serifo.   

 

 (OVÍDIO, 43aC-17dC) 



 

RESUMO 

 
 

HAZIN, Mussa. Entre a unidade e a igualdade racial: considerações sobre o problema de 

utilização da ―raça‖ como critério de discrímen no Direito brasileiro. 2010. 141 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 

 

 

Tem sido instigante o debate em torno de medidas afirmativas destinadas à inclusão da 

população preta e parda na sociedade brasileira. Uma dessas medidas consiste na reserva de 

vagas em instituições de ensino superior para alunos de determinada cor ou raça, as chamadas 

―cotas raciais‖, já adotas por dezenas de universidades públicas federais e estaduais. Em que 

pese à rápida difusão, a política de cotas tem sido bastante contestada no País. Na seara 

jurídica, o debate sobre cotas diz respeito, sobretudo, à legitimidade do instituto em face do 

princípio constitucional de igualdade, ou isonomia. Em verdade, a noção tradicional de 

igualdade jurídica não tem se mostrado suficiente para fundamentar o caso das cotas, em 

função da existência de um componente racial ligado à medida afirmativa. Nesse contexto, a 

presente dissertação tentará demonstrar como a disputa em torno das cotas tem ensejado 

pleitos inéditos para o Direito pátrio, uma nova ―questão de igualdade‖ que gravita ao redor 

do elemento ―raça‖. Essa nova questão requer uma interpretação inovadora do princípio da 

isonomia, uma decisão jurisprudencial definitiva que deverá dizer se a raça pode ou não ser 

utilizada no Direito brasileiro como critério de discrímen. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Igualdade constitucional. Ação afirmativa. Cotas raciais.   



 

ABSTRACT 
 
 

HAZIN, Mussa. Between the unit and the racial equality: considerations on the problem of 

use of the ―race‖ as criterion of difference in the Brazilian Law. 2010. 141 f. Dissertation 

(Master's Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
 

Has been energetic in Brazil the debate about affirmative measures destined to the inclusion 

of the black and mulatto population in the Brazilian society. One of these measures consist of 

the reservation of vacancies in institutions of superior education for pupils of determined 

color or race, called “racial quotas”, already adopted for sets of ten of federal and state 

public universities. In spite of the fast diffusion, the policy of quotas has been very contested 

in the Country. In the juridical area, the debate on quotas concerns, especially, the legitimacy 

of the institute in the face of principle of equality, or isonomy. Actually, the traditional notion 

of juridical equality has not been enough to base the case of the quotas, because of the 

existence of a racial component in the affirmative measure. In this context, the present 

dissertation will try to demonstrate how the dispute about the quotas has enabled the 

appearance of new pleas to the native Law, a new “question of equality” that gravitates 

around the element “race”. This new question requires an innovative interpretation of the 

principle of isonomy, a definitive decision of jurisprudence that shall establish if the race can 

or not be used in the Brazilian Law as criterion of difference.  
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INTRODUÇÃO: O ADVENTO DAS COTAS E O PROBLEMA DE 

UTILIZAÇÃO DA “RAÇA” COMO CRITÉRIO DE DISCRÍMEN NO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

 

Tem sido instigante no Brasil o debate em torno de medidas que possibilitem a 

inclusão social dos indivíduos negros e pardos, que há muito figuram entre os setores mais 

pobres da população do País
1
. Estes indivíduos fazem parte do que o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) denomina de ―grupos raciais subalternizados‖ e ―padecem de 

uma precária inserção social ao longo dos 120 anos‖ contados a partir da Abolição da 

Escravidão
2
.   

Historicamente, a Abolição prometia ser um marco simbólico na luta contra a 

discriminação das pessoas ―de cor‖. Mas a Lei Áurea não deu a devida atenção aos projetos 

de alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco e André Rebouças, que planejavam medidas 

de inclusão social destinadas aos escravos emancipados; a celebrada alforria não foi 

acompanhada por medidas políticas complementares que assegurassem o bem-estar e o 

desenvolvimento dos cativos após a Abolição, que logo passaram da condição de escravos 

para a de miseráveis.  

Em que pese tal contexto, acreditava-se que, com o tempo, a condição de ―homens 

livres‖ levaria os pretos e pardos a se incluírem paulatinamente na sociedade brasileira, ainda 

que para tal empreitada não contassem com o auxílio oficial do Estado. Mas o tempo passou e 

a sociedade não assistiu ao progresso destes indivíduos, cujas famílias continuam a formar a 

lista dos setores mais carentes da população
3
.  

A manutenção de um status quo de desigualdade racial propiciou o surgimento do 

debate acerca de medidas positivas advindas do Estado e de outras instituições com o intuito 

de fazer o que a mera Abolição não conseguira: incluir, definitivamente, a população preta e 

parda na sociedade brasileira. Essas medidas destinadas à inclusão social positiva têm 

recebido a denominação genérica de ―ações afirmativas‖ e, na verdade, incluem não só a 

                                                 
1
 Nesta dissertação utilizarei o termo ―negro‖ para designar apenas os indivíduos de cor ―preta‖, tal como consta 

no léxico. Alguns pesquisadores incluem no grupo dos negros, além dos pretos, também os indivíduos de cor 

―parda‖, o que tem ensejado uma série de divergências. Volto a tratar desta questão nos tópicos n° 4.2.3 e 4.3.3 

do presente trabalho. 
2
 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais200

8/indic_sociais2008.pdf>. Acesso em: 05.06.2010. 
3
 Sobre a desigualdade racial no Brasil, vide capítulo I, tópico n° 1.1 desta dissertação.   
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proteção aos negros e pardos, mas também a outros setores historicamente discriminados, 

como as mulheres, os deficientes físicos e os idosos
4
. 

No que atine à proteção específica dos indivíduos ―de cor‖, uma das formas de ação 

afirmativa que tem ganhado maior destaque no Brasil, e talvez a mais polêmica, é a reserva de 

parte das vagas nas universidades públicas, as chamadas ―cotas raciais‖
5
. Entre nós, dezenas 

de universidades públicas federais e estaduais já reservam vagas para alunos de determinada 

cor ou raça, embora ainda não se tenha certeza sobre a legitimidade jurídica do instituto. 

Inicialmente apontado por muitos como pura demagogia política, com o tempo o 

instituto cotista ganhou força e passou a receber o apoio de diversos setores da sociedade 

civil. Os movimentos negros em especial começaram a participar mais intensamente dos 

protestos a favor do mesmo, tão-logo perceberam que ele era politicamente viável. 

A primeira implantação concreta das cotas raciais se deu em novembro de 2001, 

durante o governo de Anthony Garotinho no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a Lei Estadual 

n° 3.708 instituiu cotas de até 40% (quarenta por cento) para as populações ―negra e parda‖ 

no acesso à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e à Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).  

Como anotou o jornalista Ali Kamel, a atitude dessas instituições foi seguida por 

muitas outras universidades brasileiras, num rápido processo de disseminação: Universidade 

de Brasília (UnB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB) e tantas outras
6
.    

Em que pese à rápida difusão, era de se esperar que as cotas raciais encontrassem, 

simultaneamente, ampla resistência de alguns segmentos da sociedade brasileira, mesmo pela 

natureza marcadamente progressista da medida. Foi o que ocorreu: desde o início de sua 

implantação em algumas universidades, as discussões em torno da política de cotas vêm 

ganhando espaço no País. 

Na seara jurídica, a maior parte dos debates envolvendo cotas raciais diz respeito à 

legitimidade do instituto em face do princípio constitucional de igualdade, ou isonomia. 

                                                 
4
 Vide o capítulo I, tópico n° 1.2 deste trabalho, que trata da definição e objetivo da ação afirmativa. 

5
 Na verdade, algumas propostas institucionais – a exemplo do Projeto de Lei n° 73/1999, que tramita no 

Congresso Nacional e pretende instituir a chamada ―Lei de Cotas‖ – também preveem a adoção de cotas raciais 

nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, além de facultar a reserva de cotas por instituições 

privadas de ensino superior. Ademais, também existem propostas de cotas raciais em outras áreas, como no 

serviço público ou nas legislaturas. No entanto, todas estas espécies transcendem o objeto de estudo desta 

dissertação. Portanto, sempre que falar em cotas raciais neste trabalho estarei me referindo especificamente à 

reserva de vagas para pretos e pardos nas universidades púbicas, sejam estas federais ou estaduais. 
6
 Cf. KAMEL, Ali. Não somos racistas: uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 37. 
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Verdade que se tem discutido, paralelamente, outros aspectos constitucionais relativos à 

política de cotas, tais como a conformidade do instituto em relação aos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em relação 

a certos princípios que regem a educação no País, a exemplo da garantia do padrão de 

qualidade e do princípio meritocrático no acesso aos níveis mais elevados de ensino. Não 

obstante, a confrontação entre as cotas raciais e o preceito de isonomia tem assumido papel 

preponderante no embate jurídico e pode-se supor que, muito provavelmente, será com base 

no princípio da igualdade que a política de cotas será convalidada ou rejeitada no 

Ordenamento brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal
7
. 

A Constituição da República de 1988 define o princípio da igualdade através da 

fórmula ―todos são iguais perante a lei...‖. Tal definição, embora aparentemente concisa e 

amplamente difundida no constitucionalismo contemporâneo, não é suficiente para explanar, 

per se, todo o conteúdo de igualdade presente no Direito pátrio. Enquanto a ideia de 

―igualdade perante a lei‖, em sentido literal, expressa apenas a dimensão (ou esfera) formal da 

igualdade jurídica, é consenso entre os juristas brasileiros que a Constituição de 1988 também 

contempla o princípio da igualdade na dimensão material. Portanto, o princípio da igualdade 

seria composto por essa dupla dimensão, formal e material
8
. 

Ocorre que, como é notório, o princípio da igualdade tem sido objeto de grandes 

divergências no Direito nacional. O consenso acerca da ―bidimensionalidade‖ do conteúdo 

jurídico da isonomia está longe de ser observado no ato da interpretação e aplicação da regra 

de igualdade aos casos concretos. Os juristas, em suma, concordam com a existência das duas 

dimensões igualitárias, mas discordam sobre qual delas deve fundamentar os casos que se lhes 

apresentam.  

Esse tipo de dissidência voltou a ocorrer com o crescimento dos debates em torno das 

cotas raciais: enquanto alguns juristas argumentam que as cotas violam frontalmente o 

preceito isonômico – pois a discriminação que criam não está prevista pela Constituição – 

outros jurisconsultos favoráveis à medida buscam destacar que a política de cotas não apenas 

é juridicamente válida, como configura verdadeira imposição constitucional; tudo com base 

no mesmo princípio da igualdade.  

Trocando em miúdos, tanto os opositores quanto os defensores das cotas raciais têm 

baseado seus argumentos numa incerta e retórica ideia de igualdade constitucional; a 

                                                 
7
 O capítulo III desta dissertação aborda a questão da constitucionalidade das cotas raciais diante do princípio da 

igualdade. 
8
 Sobre o tema, vide o capítulo II deste trabalho.  
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diferença é que os opositores das cotas, em geral, fundamentam seu ponto de vista no 

princípio da igualdade na dimensão formal, ao passo que os defensores da ação afirmativa 

baseiam seus argumentos na esfera material da igualdade jurídica. 

Ainda que a disputa em torno das cotas na seara jurídica se traduza, sobretudo, numa 

disputa de interpretação do princípio da igualdade, é preciso esclarecer que a noção 

tradicional de igualdade jurídica não tem se mostrado suficiente para fundamentar o caso em 

comento, em função da existência de um componente racial ligado à medida afirmativa, 

somado ao fato de que tal componente racial está para ser utilizado como critério de 

diferenciação de regimes jurídicos justamente numa sociedade onde o ideal de miscigenação e 

de relações raciais amistosas fincou raízes, o que tem dado ensejo a pleitos inéditos, 

verdadeiras ―questões de igualdade‖ que não encontram abrigo na tradição constitucional 

brasileira. Que pleitos são estes?  

Obviamente, os juristas não se digladiam sozinhos na polêmica das cotas. Longe do 

âmbito reservado prioritariamente aos juristas e para além da disputa hermenêutica entre 

igualdade formal e material, a legitimidade da política de cotas no Brasil está sob disputa por 

dois grandes grupos. Chamarei um destes grupos de ―Universalista‖, e o outro, de 

―Particularista‖.  

Cada grupo é composto por intelectuais e profissionais de diversas áreas – sobretudo, 

mas não exclusivamente, das ciências sociais – acadêmicos, escritores, membros de ONGs 

etc. Para os fins do presente trabalho, os grupos devem ser considerados como meros ―tipos 

ideais‖ – nos termos da conhecida definição weberiana – e, portanto, a pertença de alguns 

indivíduos a um deles possui valor meramente aproximativo.  

A partir de tal contexto, é possível identificar entre os membros de cada grupo uma 

ideia mais ou menos homogênea acerca de um projeto de sociedade brasileira sob o aspecto 

―racial‖, sendo que o projeto dos membros do Universalista é completamente oposto ao 

projeto dos membros do Particularista.  

Os projetos são os seguintes: os membros do primeiro grupo, o Universalista, de um 

modo geral, rejeitam a ideia de uma sociedade dividida ou classificada de acordo com 

critérios raciais; eles valorizam a miscigenação ou mestiçagem característica da sociedade 

brasileira, alegam que ela é ponto positivo no combate ao racismo no País, são contra as cotas 

raciais ou qualquer outra política pública baseada em critérios de raça ou cor e, 

principalmente, cultivam um ideal de sociedade brasileira fundado na igualdade essencial 
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(unidade) da raça humana
9
 – ou, por outro prisma, na inexistência de raças distintas – visto 

que só por esta forma seria possível reduzir o racismo.     

Em sentido diametralmente oposto, os membros do segundo grupo, o Particularista, 

acolhem a ideia de uma sociedade dividida ou classificada segundo critérios raciais; eles 

tentam demonstrar como os ideais de miscigenação e ―democracia racial‖ promovidos após a 

abolição da escravatura trouxeram perdas irreparáveis para a população preta e parda 

brasileira, defendem que tais ideais constituem pontos negativos para o combate ao racismo 

no País, são favoráveis às cotas raciais e a outras políticas públicas fundamentadas em 

critérios de raça ou cor e nutrem um projeto de sociedade brasileira baseado na diferenciação 

racial
10

, na reconstrução da ―raça negra‖ e, sobretudo, na igualdade racial, visto que só por 

esta forma seria possível reduzir o racismo.     

Em resumo, os universalistas se identificam com o ideal de sociedade tipicamente 

miscigenada e sem parâmetros e classificações raciais fixos, e é por isso que o ―sentimento‖ 

principal que os norteia é a igualdade essencial da raça humana, isto é, a unidade racial.  

Já os particularistas possuem o foco centrado não na manutenção de uma identidade 

―incolor‖ ou ―miscigenada‖, mas na desconstrução dessa identidade, na reconstrução de uma 

―identidade negra‖ e, sobretudo, na promoção da igualdade racial.  

Dito de outro modo, os membros do Universalista lutam por um suposto ―direito‖ a 

viver numa sociedade onde os indivíduos saibam que não existem diferenças raciais entre 

eles, ao passo que os membros do Particularista defendem um suposto ―direito‖ à maior 

igualdade de oportunidade entre brancos, pretos e pardos
11

. 

Como se percebe, a dissidência em torno da política de cotas raciais envolve valores e 

interesses bastante divergentes. Mas o que chama a atenção é que o debate travado entre 

universalistas e particularistas é muito diferente do debate jurídico tradicional sobre isonomia 

constitucional: trata-se não meramente de um debate entre igualdade formal e material, mas 

entre um grupo (Universalista) que batalha por manter uma identidade específica – 

miscigenada, sem fronteiras ou parâmetros raciais precisos – e outro grupo (Particularista) que 

                                                 
9
 ―Igualdade essencial da raça humana‖ ou ―unidade racial‖ não é o mesmo que ―igualdade racial‖ sob um 

aspecto socioeconômico. Por sociedade ―racialmente unificada‖ se quer indicar uma sociedade onde os 

indivíduos só reconheçam a existência de uma única ―raça‖ – a raça humana – e, como tal, não se identifiquem 

através de parâmetros raciais. 
10

 ―Diferença racial‖ não significa ―desigualdade racial‖ sob um aspecto socioeconômico. Por sociedade 

―racialmente diferenciada‖ se deve entender uma sociedade que reconheça que ―raças humanas distintas‖, 

embora não existam biologicamente, existem no imaginário popular para fins de discriminação social, e que, 

com base neste fato, os indivíduos devem ser institucionalmente classificados e diferenciados racialmente, 

propiciando, inclusive, a formação de uma ―identidade negra‖.  
11

 Vide capítulo IV deste trabalho, sobre a disputa entre universalistas e particularistas.  
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dirige seus esforços para redução de uma desigualdade social específica – a racial. Em ambos 

os casos, configuram-se pleitos inéditos envolvendo o elemento cor ou raça como nunca 

ocorreu no Direito brasileiro, seja porque diz respeito a um tratamento jurídico específico e 

mais benéfico para determinado grupo ―de cor‖, seja porque mexe na esfera identitária da 

sociedade brasileira. Há, em suma, uma ―nova questão de igualdade‖ a pairar no ambiente 

institucional brasileiro, a qual gravita ao redor do elemento ―raça‖.  

Essa nova questão de igualdade constitui, decerto, um desafio para os juristas 

brasileiros. No que atine às cotas raciais, a mera alegação de ofensa ou conformidade ao 

princípio da isonomia, por si só, já não parece satisfazer. Doravante, faz-se necessário que 

nossos jurisconsultos não apenas indiquem que o conteúdo jurídico da isonomia é 

bidimensional (questão pacífica), ou que a (in)constitucionalidade das cotas se baseia numa 

ou noutra dimensão de igualdade jurídica; mais do que isso, é preciso que os juristas ofereçam 

uma explicação satisfatória, capaz de estabelecer se o princípio da igualdade pode ou não 

albergar leis de cunho racial como as cotas, isto é, leis dirigidas ao benefício de um grupo 

racial específico, como nunca houve no Direito pátrio.  

Diante de tal necessidade, não é de estranhar que os juristas envolvidos no debate das 

cotas façam menção em seus argumentos – frequentemente e de modo bastante intenso – a 

certos conhecimentos que fogem ao seu campo específico do saber. Em outras palavras, 

nossos juristas não têm tratado do caso das cotas raciais com argumentos exclusivamente 

―jurídicos‖, mas também, em enorme medida, com conhecimentos importados de outras áreas, 

sobretudo das ciências sociais.  

A partir do exposto, o principal objetivo desta dissertação é demonstrar as seguintes 

ideias: a) que a partir das características do debate realizado pela doutrina e jurisprudência 

pátrias, é possível alegar a insuficiência da noção de igualdade jurídica no Direito brasileiro 

para o caso específico das cotas raciais (ideia defendida, sobretudo, no capítulo III deste 

trabalho); b) que a disputa entre universalistas e particularistas a respeito das cotas possui 

como pano de fundo dois projetos distintos e antagônicos de sociedade, um dos quais é 

fundado no ideal de unidade racial, e o outro, no de igualdade racial (ideia defendida 

principalmente no capítulo IV) e c) finalmente, que apenas uma decisão definitiva do STF 

sobre o caso das cotas poderá colocar um ―ponto final‖ nessa disputa, à medida que dirá a 

qual das duas noções (unidade ou igualdade racial) o conteúdo jurídico de igualdade mais se 

aproxima e, logo, legitima. 

Realmente, é possível afirmar que o conteúdo de igualdade vigente no Direito 

brasileiro, fundado na distinção entre igualdade formal e material, não tem sido suficiente 
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para legitimar as novas demandas específicas propiciadas pelo caso das cotas raciais. O 

―direito‖ a não possuir leis de cunho racial pleiteado pelos universalistas ou o ―direito‖ às 

cotas raciais reclamado pelos particularistas são, do ponto de vista eminentemente jurídico, 

demandas em construção: ambas dependem, além de vontade política, de uma interpretação 

inovadora do princípio da isonomia, de uma definição jurisprudencial definitiva que deverá 

dizer se a raça pode ou não ser utilizada no Ordenamento pátrio como critério de discrímen, 

isto é, se o conteúdo jurídico da igualdade pode ou não albergar leis de corte racial.  

Para demonstrar essa proposta, o presente trabalho conta com quatro capítulos. No 

primeiro deles, tratei especificamente da política de cotas raciais no Brasil. Falei, 

inicialmente, de alguns dados relativos às desigualdades raciais existentes na sociedade 

brasileira (tópico n° 1.1), os quais têm servido ora como fundamento para o instituto cotista, 

ora como argumento contrário ao mesmo. Em seguida, discorri sobre a noção contemporânea 

de ―ação afirmativa‖ – gênero do qual a política de cotas é espécie. No tópico n° 1.2, expus 

algumas definições da ação afirmativa, bem como seus principais objetivos.  Já no tópico n° 

1.3, mostrei como se deu no País a preparação de um ambiente institucional favorável à ação 

afirmativa especificamente racial e, em corolário, o surgimento das cotas raciais. Para 

concluir o primeiro capítulo, no tópico n° 1.4, estudei precisamente os dois projetos de lei que 

almejam instituir cotas raciais, quais sejam, a ―Lei de Cotas‖ e o ―Estatuto da Igualdade 

Racial‖. 

No segundo capítulo, fiz um estudo sobre a noção de igualdade jurídica no Direito 

brasileiro contemporâneo. Abordei aqui, detalhadamente, as duas dimensões ou esferas 

(formal e material) que compõem o conteúdo jurídico da igualdade, definindo cada uma delas 

e mostrando como as mesmas estão representadas na Constituição Federal de 1988. A 

dimensão formal da igualdade jurídica foi abordada no tópico n° 2.2, e a dimensão material, 

no tópico n° 2.3. No tópico n° 2.4, fiz algumas anotações à doutrina de Celso Antônio 

Bandeira de Mello sobre o problema de utilização da raça como elemento de discrímen. Ao 

final do capítulo (tópico n° 2.5) realizei ainda uma explanação sucinta das cláusulas de 

vedação à discriminação presentes na Lei Maior. De um modo geral, este capítulo II é 

basicamente descritivo, focando a situação atual da igualdade jurídica a partir da Constituição 

Federal de 1988 e de algumas observações doutrinárias sobre a matéria.  

 No terceiro capítulo, meu objetivo foi mostrar o modo pelo qual os juristas brasileiros 

têm interpretado o princípio constitucional de igualdade no confronto com a política de cotas 

raciais, e como é possível deduzir a insuficiência de tais interpretações. Para tanto, no tópico 

n° 3.2, expus algumas decisões do Tribunal Regional Federal da 4° Região, onde a ainda 
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nascente jurisprudência brasileira em matéria de cotas raciais tem encontrado maior 

desenvolvimento. De início, expus três decisões do TRF-4 contrárias às cotas e, em seguida, 

três decisões do mesmo tribunal favoráveis à medida afirmativa. Já no tópico n° 3.3, 

apresentei uma visão geral sobre a opinião da doutrina jurídica brasileira acerca do instituto 

cotista. Primeiramente, mostrei os argumentos dos juristas que são favoráveis às cotas raciais 

e alegam sua legitimidade constitucional. Logo depois, expus a doutrina minoritária, formada 

pelos juristas que são contrários ao instituto cotista e defendem a inconstitucionalidade do 

mesmo. Acrescentei ainda dois tópicos neste capítulo que são de suma importância para as 

conclusões a que este trabalho almeja chegar. No tópico n° 3.4, mostrei como as mesmas 

cláusulas constitucionais de não-discriminação têm sido interpretadas pelos juristas brasileiros 

ora para defender, ora para contestar as cotas raciais. Já no tópico n° 3.5, explanei como os 

juristas que defendem ou questionam cotas raciais também utilizam em sua doutrina 

argumentos não estritamente ―jurídicos‖, fato idôneo a demonstrar a insuficiência da noção de 

igualdade constitucional no Ordenamento pátrio para o caso das cotas raciais.  

Por último, no quarto capítulo deste trabalho, expus os principais aspectos do debate 

travado entre os grupos Universalista e Particularista acerca da política de cotas raciais. Em 

tal empreitada, parti do pressuposto de que ambos os grupos estão ―bem intencionados‖ no 

debate das cotas, no sentido de que ambos visam combater, a seu modo, o racismo na 

sociedade brasileira, ainda que cada grupo usualmente acuse o outro de ―racista‖. De início, 

após breve colocação do problema, mostrei no tópico n° 4.2 como o projeto universalista 

idealiza uma sociedade racialmente unificada, isto é, a unidade racial, à medida que enfatiza 

questões como a inexistência biológica de raças humanas (tópico n° 4.2.1), a miscigenação 

social e certa ―amistosidade‖ das relações interraciais no Brasil (tópico n° 4.2.2), além de 

rejeitar as classificações raciais (tópico n° 4.2.3) e contestar, de modo amplo, a política de 

cotas (tópico n° 4.2.4). Em seguida, no tópico n° 4.3, mostrei como o projeto particularista 

concebe uma sociedade racialmente diferenciada e igualitária, porquanto foca o problema da 

existência sociológica das raças (tópico n° 4.3.1), procura desmistificar a ideia de 

―democracia racial‖ e mostrar as peculiaridades do racismo brasileiro (tópico n° 4.3.2), faz 

uso de classificações raciais (tópico n° 4.3.3) e defende a medida afirmativa de cunho racial 

para pretos e pardos (tópico n° 4.3.4). 
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CAPÍTULO I 

A AÇÃO AFIRMATIVA COMO RESPOSTA À PERSISTÊNCIA DE UM 

QUADRO DE DESIGUALDADE RACIAL NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Desigualdade racial entre as populações de brancos, pretos e pardos no Brasil no que 

concerne aos índices de educação e renda 

   

 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, 

realizada pelo IBGE, a população brasileira total é de aproximadamente 189 milhões e 953 

mil pessoas, das quais 48,4% são brancas, 6,8% pretas e 43,8% pardas
12

.  Numericamente, 

portanto, pode-se dizer que a população branca equivale à soma das populações preta e parda.  

Em que pese à ―paridade‖ numérica, existem diferenças socioeconômicas 

significativas entre o grupo populacional formado por pretos e pardos, de um lado, e a 

―metade branca‖ da população brasileira, de outro. Os indivíduos de cor preta e parda figuram 

há muito entre os setores mais pobres da sociedade. Estes indivíduos fazem parte do que o 

IBGE denomina de ―grupos raciais subalternizados‖ e ―padecem de uma precária inserção 

social ao longo dos 120 anos‖ contados a partir da Abolição da Escravidão
13

.   

Historicamente, a Abolição prometia ser um marco simbólico na luta contra a 

discriminação das pessoas ―de cor‖. Entretanto, a Lei Áurea não deu a devida atenção aos 

projetos de alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco e André Rebouças, que planejavam 

a inclusão social dos escravos emancipados; a celebrada alforria não foi acompanhada por 

                                                 
12

 Disponível a partir de: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 05.06.2010. Ressalve-se que o critério utilizado 

pelo IBGE para aferição da cor ou raça da população é o da autodeclaração. Há ainda 0,9% da população de cor 

ou raça amarela ou indígena. Os dados relativos a este grupo populacional, no entanto, não interessam 

diretamente ao presente trabalho, pelo que serão omitidos de agora em diante.  
13

 Cf. BRASIL, Síntese de Indicadores Sociais, 2008.  
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medidas políticas complementares que assegurassem o bem-estar e o desenvolvimento dos 

cativos libertos após a Abolição, que logo passaram da condição de escravos para a de 

miseráveis
14

.  

Pouco antes da promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a maior parte da 

população preta e parda brasileira já era livre. A esta parcela se somaram quase 750.000 

indivíduos tornados livres com a Abolição, cerca de um décimo da população negra e parda 

do País que ainda agonizava nos cativeiros. Dois anos após a alforria, em 1890, o segundo 

censo populacional realizado no Brasil acusava que pretos e pardos juntos formavam 

aproximadamente 58% da população, enquanto os brancos somavam 44%. No pós-Abolição, 

portanto, mais da metade da população brasileira era preta ou parda e permanecia na pobreza, 

vítima de uma sociedade marcadamente racista
15

.  

                                                 
14

 ―Os planos dos abolicionistas em relação à integração do escravo não se concretizaram. Os negros foram 

atirados no mundo dos brancos sem nenhuma indenização, garantia ou assistência. A grande maioria deslocou-se 

para as cidades, onde os aguardavam o desemprego e uma vida marginal. O que deveria ser um desajustamento 

transitório transformou-se num desajustamento estrutural, reforçando assim o preconceito racial‖. ALENCAR, 

Francisco; RAMALHO, Lúcia Carpi; RIBEIRO, Marcos Venicio Toledo. História da sociedade brasileira. Rio 

de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1996, p. 207. Joaquim Nabuco procurava explicar que o movimento abolicionista, 

do qual ele próprio fazia parte, não intentava apenas a libertação dos escravos. A emancipação dos escravos e 

seus filhos seria apenas ―a tarefa imediata do abolicionismo‖. Além dessa, havia outra tarefa maior, ―a do futuro: 

a de apagar todos os efeitos de um regime que, há três séculos, é uma escola de desmoralização e inércia, de 

servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores, e que fez do Brasil o Paraguai da escravidão‖. Cf. 

NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. São Paulo: Publifolha, 2000. Disponível a partir de: 

<http://www.bibvirt.futuro.usp.br>. Acesso em: 16.12.2009. Em outra ocasião, num discurso pronunciado em 

Pernambuco durante a campanha política para as eleições de 1884, Joaquim Nabuco chegou a defender que a lei 

de abolição fosse, ao mesmo tempo, uma ―lei agrária‖, que estabelecesse a pequena propriedade não apenas para 

os escravos libertos, mas para os pobres em geral: ―não há outra solução possível para o mal crônico e profundo 

do povo senão uma lei agrária que estabeleça a pequena propriedade, e que vos abra um futuro, a vós e vossos 

filhos, pela posse e pelo cultivo da terra. Esta congestão de famílias pobres, esta extensão de miséria – porque o 

povo de certos bairros desta capital não vive na pobreza, vive na miséria –, estes abismos de sofrimento não têm 

outro remédio senão a organização da propriedade da pequena lavoura. É preciso que os brasileiros possam ser 

proprietários de terra, e que o Estado os ajude a sê-lo‖. Assim, Nabuco dizia que, se fosse eleito deputado, não 

separaria mais as duas questões, ―a da emancipação dos escravos e a da democratização do solo‖, posto que 

―Uma é o complemento da outra‖. NABUCO, Joaquim. Campanha abolicionista no Recife: eleições de 1884. 

Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005. Disponível a partir de: <http://www.senado.gov.br>. Acesso 

em: 05.06.2010.   
15

 No censo de 1890, a população total do Brasil era de 14.333.915 indivíduos, dos quais 6.302.198 eram branco, 

5.934.291 eram pardos (então denominados ―mestiços‖), e 2.097.426 eram pretos. A fonte é do Serviço Nacional 

de Recenseamento, cujos dados estão disponíveis na internet em: 

<http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao/1960/populacao1960bn_02.pdf>. Acesso em: 

05.06.2010. Na observação de Florestan Fernandes, ―A Abolição não afetou, apenas, a situação do escravo. Ela 

também afetou a situação do ‗homem livre de cor‘. (...) Saído do regime servil sem condições para se adaptar 

rapidamente ao novo sistema de trabalho, à economia urbano-comercial e à modernização, o „homem de cor‟ 

viu-se duplamente espoliado. Primeiro, porque o ex-agente de trabalho escravo não recebeu nenhuma 

indenização, garantia ou assistência; segundo, porque se viu, repentinamente, em competição com o branco em 

ocupações que eram degradadas e repelidas anteriormente, sem ter meios para enfrentar e repelir essa forma mais 

sutil de despojamento social. Só com o tempo é que iria aparelhar-se para isso, mas de modo tão imperfeito que 

ainda hoje se sente impotente para disputar ―o trabalho livre na Pátria livre‖. FERNANDES, Florestan. O negro 

no mundo dos brancos. 2. ed. São Paulo: Global, 2007, p. 66 e 67.         
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Apesar de tal contexto, muitos acreditavam que, com o tempo, a condição de ―homens 

livres‖ levaria os negros e os pardos a se incluírem paulatinamente na sociedade brasileira, 

ainda que para tal empreitada não contassem com o auxílio oficial do Estado. Mas o tempo 

passou e a sociedade não assistiu ao progresso ―esperado‖ destes indivíduos, cujas famílias 

continuam a formar a lista dos setores mais carentes da população.  

Atualmente, os dados do IBGE acusam que, em geral, a população preta e parda 

possui condições inferiores de vida em relação à população branca em todas as Regiões do 

País. Verdade que os números mais recentes vêm apontando uma melhoria constante nas 

condições sociais da população negra e parda, mas ainda perduram grandes desigualdades 

entre esta e a população branca nos indicadores sociais mais relevantes
16

. 

Para se ter uma ideia mais consistente do problema, cumpre expor neste tópico alguns 

números relacionados à educação e renda, de maior interesse para o presente trabalho
17

. Em 

relação às desigualdades na área da educação, os dados do IBGE demonstram, em primeiro 

lugar, que a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade é de 6,2% entre os 

brancos, 13,3% entre os pretos e 13,7% entre os pardos.  

                                                 
16

 ―Sistematicamente desfavorecidos quanto às condições de moradia, assistência médico-sanitária, escolaridade, 

emprego e renda, para mencionar os mais importantes fatores de exclusão, este segmento populacional de 

ascendência africana e indígena também apresenta maiores níveis de mortalidade infantil, menores valores de 

esperança de vida ao nascer, maiores índices de mortalidade de jovens e maiores proporções de mortalidade de 

gestantes‖. Cf. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. Síntese de Indicadores Sociais. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais200

7/indic_sociais2007.pdf>. Acesso em: 05.06.2010. A Síntese de Indicadores Sociais de 2006 ressaltou que ―A 

sociedade brasileira vem apresentando, de forma recorrente, uma indiscutível fragmentação racial em todas as 

pesquisas de população realizadas, configurando-se a variável cor ou raça como um fator eminentemente 

estruturante das relações sociais no País. Assim, as mais diversas informações convergem no sentido de mostrar 

o critério de pertencimento étnico-racial como altamente determinante dos processos de diferenciação e exclusão 

social, evidenciados pelas profundas desigualdades socioeconômicas entre os diferentes grupos em estudo‖. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais200

6/indic_sociais2006.pdf>. Acesso em: 05.06.2010. 
17

 Todos os dados que serão apresentados foram retirados da pesquisa IBGE/PNAD 2008. A escolha do IBGE 

como fonte de dados exclusiva para esta seção se justifica por ser este um órgão oficial e, em tese, imparcial. 

Afora os índices oficiais, o debate em torno das cotas tem proporcionado a elaboração e divulgação de uma 

infinidade de pesquisas que sempre conseguem demonstrar em números aquilo que seus expositores defendem, 

sejam estes expositores favoráveis ou contrários ao instituto cotista. De todo modo, os índices que irei apresentar 

apontam para um fato um tanto óbvio: a existência de desigualdades raciais no Brasil. Independentemente do 

lado que se esteja no debate das cotas, um fato parece evidente: o de que os indivíduos de pele mais escura 

figuram entre os setores mais desfavorecidos da população brasileira. Para confirmar esta hipótese basta olhar ao 

redor: em qualquer Região do Brasil, quanto mais elitizado for determinado ambiente – um colégio, um clube, 

uma boate ou mesmo um bairro inteiro – mais clara será a cor da pele das pessoas que o frequentam, ao passo 

que quanto mais pobre for o lugar, mais escura será a cor da pele de seus habitantes. A existência de 

desigualdades raciais é tão evidente que não chega a ser contestada pelos membros dos dois grupos em disputa 

no caso das cotas (Universalista e Particularista), embora estes demonstrem pesquisas, números e interpretações 

diversas sobre o tamanho destas desigualdades e de sua importância para adoção de cotas raciais. 
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Paralelamente, a média de anos de estudo da população brasileira relativa às pessoas 

de 15 anos ou mais de idade é de 8,3 (anos) para a população branca, 6,7 para a preta e 6,5 

para a população parda. Logo, pretos e pardos possuem uma frequência escolar menor quando 

comparados aos brancos, com o detalhe de que a frequência escolar dos pardos é ainda um 

pouco inferior à dos pretos. 

14,1% da população branca brasileira de 25 anos ou mais de idade possui 15 anos ou 

mais de estudo. Na população preta, esse número corresponde a 4,0%, e na parda, 4,6%. 

Assim, proporcionalmente, os pretos e pardos brasileiros possuem, em geral, menos anos de 

estudo do que os brancos.  

No que atine à distribuição percentual dos estudantes entre 18 e 24 anos de idade, por 

cor ou raça, segundo os níveis de ensino frequentado, tem-se que, no Brasil, 6,4% dos brancos 

nessa faixa etária frequentam o nível fundamental (ou 1° grau), 29,7% o nível médio (2° 

grau), 3,2% o pré-vestibular e 60,3% o nível superior (3° grau). Entre os pretos ou pardos – 

que são reunidos aqui numa mesma categoria pelo próprio IBGE – a frequência é de 18,7% no 

nível fundamental, 49,9% no nível médio, 2,0% no pré-vestibular e 28,7% no nível superior.  

Finalmente, 20,8% dos estudantes brasileiros brancos que têm entre 18 e 25 anos de 

idade frequentam o curso superior e 14,3% dos brancos com 25 anos ou mais de idade 

possuem curso superior completo, enquanto 7,7% dos estudantes brasileiros pretos ou pardos 

que têm entre 18 e 25 anos de idade frequentam o curso superior e 4,7% dos pretos ou pardos 

com 25 anos ou mais de idade possuem curso superior completo. Esses números apontam 

para uma disparidade de participação entre estudantes brancos, pretos e pardos no nível 

superior de ensino. 

   Como se percebe, em geral, a população preta e parda brasileira possui índices de 

educação inferiores aos índices da população branca. Tanto quanto a desigualdade na 

educação, a desigualdade de renda existente entre brancos, pretos e pardos pode ser 

facilmente deduzida dos dados do IBGE. Com efeito, o rendimento médio mensal das pessoas 

de 10 anos ou mais de idade no Brasil é de 3,7 salários mínimos para os brancos, e de 2,0 

salários mínimos para pretos e pardos.  

Já o rendimento-hora do trabalho principal das pessoas de 10 anos ou mais de idade é 

de R$ 8,30 para a população branca brasileira, e de R$ 4,70 para a população preta e parda.  

No que concerne à distribuição do rendimento mensal familiar per capita das pessoas 

de 10 anos ou mais de idade, os dados do IBGE apontam que, entre os 10% mais pobres da 

população brasileira, apenas 25,4% são brancos, enquanto 73,7% são pretos ou pardos. Por 

outro lado, entre o 1% mais rico da população, 82,7% são brancos e 15,0% são pretos ou 
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pardos. Em resumo, a parcela mais pobre da população brasileira é composta 

majoritariamente por pretos e pardos, ao passo que a parcela mais rica é formada 

essencialmente por brancos.  

Pelo exposto, de acordo com os índices do IBGE, a população preta e parda possui em 

relação à branca, de um modo geral, taxa de analfabetismo maior, frequência escolar menor, 

menos anos de estudo, baixo nível de escolaridade e menor rendimento mensal. A princípio, 

pode-se dizer que a existência comprovada de um estado contínuo de desigualdade racial no 

bojo da sociedade brasileira tem servido como principal fundamento para a adoção da política 

de cotas nas universidades, ainda que outras justificativas possam ser alegadas. A redução 

dessa desigualdade racial constitui o principal objetivo do grupo Particularista, que vê na 

política de cotas um elemento chave para consecução de seu projeto. 

 

 

1.2 Definição e objetivo da ação afirmativa   

 

 

A persistência de um quadro de desigualdade racial propiciou no País o surgimento do 

debate acerca de medidas positivas advindas do Estado e de outras instituições com o intuito 

de incluir, definitivamente, a população preta e parda na sociedade brasileira. Essas medidas 

destinadas à inclusão social positiva têm recebido a denominação genérica de ―ações 

afirmativas‖ e, na verdade, incluem não só a proteção aos pretos e pardos, mas também a 

outros setores historicamente discriminados, como as mulheres, os deficientes físicos e os 

idosos.  

É possível identificar, no mundo todo, várias denominações para institutos em 

essência muito parecidos: políticas de ação afirmativa, políticas afirmativas, ações 

afirmativas, tratamentos preferenciais, políticas compensatórias, cotas etc. As denominações 

são bastante imprecisas. Como anotou Thomas Sowell – pesquisador de políticas públicas da 

Universidade de Stanford, EUA: 

 

Tratamentos preferenciais existem para minorias, outros para maiorias, outros para 

os menos afortunados e ainda outros para os mais afortunados, que se consideram 

com direito à preservação de suas vantagens sobre outros membros da mesma 

sociedade. Hoje em dia, são os programas para os menos afortunados que recebem a 

denominação de ação afirmativa nos Estados Unidos, ou são chamados de 

―discriminação positiva‖ na Inglaterra e na Índia, ―padronização‖ em Sri Lanka, 

―reflexos do caráter federal do país‖ na Nigéria e preferência aos ―filhos da terra‖ na 

Malásia e na Indonésia, bem como em alguns estados da Índia. Tratamentos 
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preferenciais e sistema de cotas existem também em Israel, na China, na Austrália, 

no Brasil, nas Ilhas Fiji, no Canadá, no Paquistão, na Nova Zelândia e nos estados 

sucessores da União Soviética
18

. 

 

No Brasil, a expressão ―ação afirmativa‖, de origem norte-americana (tradução de 

affirmative action), consolidou-se em detrimento de outras expressões similares. Tal fato é 

prenhe de significado: infere-se daí a influência que a doutrina da ação afirmativa norte-

americana tem surtido entre os autores brasileiros. Não sem razão, a maioria dos estudiosos 

que participam do debate brasileiro sobre as cotas faz referência a determinados aspectos das 

medidas afirmativas nos Estados Unidos. 

De acordo com Thomas Sowell, a Lei Nacional das Relações de Trabalho de 1935 nos 

EUA já utilizava a expressão ―ação afirmativa‖ e o primeiro uso oficial da expressão num 

contexto racial ou étnico ocorreu em 1961, no Decreto 10.925 do presidente John Kennedy
19

.  

À época em que foi implantada nos EUA, a ação afirmativa buscava impedir, 

sobretudo, que algumas características pessoais – como a raça, cor, credo ou origem nacional 

– fossem utilizadas como fatores de discriminação em determinadas situações, como na 

contratação de empregados por empresas. Tinha-se naquela ocasião o que Thomas Sowell 

denomina de ―ação afirmativa genérica‖, que não criava preferências para grupos: ―não 

deveria haver absolutamente cotas ou preferências, apenas uma preocupação especial para 

garantir que aqueles que tinham sidos discriminados no passado não mais o fossem no 

futuro‖
20

. Em outras palavras, tratava-se mais de uma vedação genérica à discriminação do 

que propriamente de uma ação positiva que garantisse certos privilégios ou preferências a 

setores historicamente discriminados
21

.   

 Com o tempo, as ações afirmativas evoluíram e se difundiram em outros países do 

Globo. Nos diferentes contextos em que foram implantadas, elas assumiram formas 

peculiares, variando entre ações voluntárias ou de caráter obrigatório, programas 

                                                 
18

 SOWELL, Thomas. A ação afirmativa ao redor do mundo: um estudo empírico. Trad. Joubert de Oliveira 

Brízida. Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2004, p. 2.   
19

 Cf. 2004, p. 123 e 124. Ainda com base nos estudos de Sowell, importa ressalvar que, embora a expressão 

―ação afirmativa‖ tenha se originado nos Estados Unidos, o primeiro país do mundo a contemplar medidas de 

caráter afirmativo foi a Índia, ―começando nos tempos coloniais ingleses e depois incorporadas à constituição, 

quando o país se tornou independente, em 1947‖. Idem, ibidem, p. 23.   
20

 Idem, ibidem, p. 4. 
21

 Sabrina Moehlecke lembra que ―Nos anos 60, os norte-americanos viviam um momento de reivindicações 

democráticas internas, expressas principalmente no movimento pelos direitos civis, cuja bandeira central era a 

extensão da igualdade de oportunidades a todos. No período, começam a ser eliminadas as leis segregacionistas 

vigentes no país, e o movimento negro surge como uma das principais forças atuantes, com lideranças de 

projeção nacional, apoiado por liberais e progressistas brancos, unidos numa ampla defesa de direitos‖. 

MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa: história e debates no Brasil. Cadernos de Pesquisa, n. 117, nov. 

2002, p. 197-217. Disponível em: <http://lpp-uerj.net/olped/documentos/ppcor/0323.pdf>. Acesso em: 

16.12.2009.   
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governamentais ou privados, leis e orientações jurisprudenciais ou agências de fomento e 

regulação. Da mesma forma, o público alvo destas ações variou de acordo com as situações 

existentes em cada local, abrangendo mulheres, minorias étnicas ou raciais etc., e as principais 

áreas contempladas foram o mercado de trabalho, o sistema educacional e a representação 

política
22

.         

Com efeito, o conceito atual de ação afirmativa é bem mais abrangente do que aquele 

que fora pensado por John Kennedy em 1961. Pode-se dizer que a noção hodierna de ação 

afirmativa, de modo sucinto, consiste numa ação positiva (e não meramente proibitiva ou 

neutra) e temporária, com vistas à inclusão social (maior igualdade material) de alguns 

grupos socialmente vulneráveis
23

. 

                                                 
22

 Cf. MOEHLECKE, 2002. Demétrio Magnoli – geógrafo e cientista social – ensina que ―Na lei americana, 

‗ação afirmativa‘ começou a adquirir o significado de discriminação reversa com o Plano de Filadélfia anunciado 

pelo presidente Richard Nixon em 1969 (...) Filadélfia foi selecionada, pois as empresas e os sindicatos de 

trabalhadores violavam sistematicamente a Lei dos Direitos Civis, negando oportunidades iguais de trabalho a 

candidatos negros na construção civil da cidade‖. MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue: história do 

pensamento racial. São Paulo: Contexto, 2009, p. 85 e 86. 
23

 Esses elementos que coloquei em itálico – ação positiva e temporária; inclusão social; grupos socialmente 

vulneráveis – seriam as ―palavras-chave‖ que, creio eu, melhor caracterizam a ideia contemporânea de ação 

afirmativa, porquanto aparecem mais frequentemente, de algum modo, na obra dos autores que tratam do tema. 

A propósito, segundo a procuradora do Distrito Federal Roberta Fragoso Menezes Kaufmann, a ação afirmativa 

consiste em ―instrumento temporário de política social, praticado por entidades privadas ou públicas, nos 

diferentes poderes e nos diversos níveis, por meio do qual se visa a integrar certo grupo de pessoas à sociedade, 

objetivando aumentar a participação desses indivíduos sub-representados em determinadas esferas, nas quais 

tradicionalmente permaneceriam alijados por razões de raça, sexo, etnia, deficiências física e mental ou classe 

social. Procura-se, com tais programas positivos, promover o desenvolvimento de uma sociedade plural, 

diversificada, consciente, tolerante às diferenças e democrática, uma vez que concederia espaços relevantes para 

que as minorias participassem da comunidade‖ (itálicos acrescidos). KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. 

Ações afirmativas à brasileira: necessidade ou mito? A implementação de políticas afirmativas para negros 

como mecanismo concretizador de Direitos Fundamentais. Uma análise histórico-jurídico-comparativa do negro 

nos Estados Unidos da América e no Brasil. 2007. Disponível em: <http://portal.cjf.jus.br/cjf/banco-de-

conteudos-1/seminario-virtual-sistema-de-cotas-2.acoes/>. Acesso em: 05.06.2010. Na concepção de Sabrina 

Moehlecke, a ação afirmativa seria: ―uma ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir 

uma situação de discriminação e desigualdade infringida a certos grupos no passado, presente ou futuro, através 

da valorização social, econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante um período limitado. A ênfase em 

um ou mais desses aspectos dependerá do grupo visado e do contexto histórico e social‖ (itálicos acrescidos). 

(2002). Já para a jurista Flávia Piovesan, as ações afirmativas constituem: ―medidas especiais e temporárias que, 

buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade, com o alcance da 

equidade substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais e as mulheres, dentre 

outros grupos‖ (itálicos acrescidos). PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas sob a perspectiva dos direitos 

humanos. In: DUARTE, Evandro C. Piza; BERTÚLIO, Dora Lúcia de Lima; SILVA, Paulo Vinícius Baptista da 

(coords.). Cotas raciais no ensino superior. Curitiba: Juruá, 2008, p. 15-26. Nilma Lino Gomes – antropóloga e 

professora da UFMG – explica que ―As ações afirmativas podem ser entendidas como um conjunto de políticas, 

ações e orientações públicas ou privadas, de caráter compulsório, facultativo ou voluntário que têm como 

objetivo corrigir as desigualdades historicamente impostas a determinados grupos sociais e/ou étnico/raciais 

com um histórico comprovado de discriminação e exclusão. Elas possuem um caráter emergencial e transitório. 

Sua continuidade dependerá sempre de avaliação constante e da comprovada mudança do quadro de 

discriminação que as originou. (...) As ações afirmativas podem ser estabelecidas na educação, na saúde, no 

mercado de trabalho, nos cargos políticos, entre outros, enfim, nos setores onde a discriminação a ser superada se 

faz mais evidente e onde é constatado um quadro de desigualdade e de exclusão. A sua implementação carrega 

uma intenção explícita de mudança nas relações sociais, nos lugares ocupados pelos sujeitos que vivem 

processos de discriminação no interior da sociedade, na educação e na formação de quadros intelectuais e 
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No campo específico da proteção às minorias étnicas ou raciais, uma definição 

bastante difundida de ação afirmativa pode ser retirada da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pelas Nações Unidas em 

1965 e ratificada pelo Brasil em 1968. Por este documento, os ―Estados Partes‖ devem adotar, 

se as circunstâncias assim o exigirem, nos campos social, econômico, cultural e outros: 

 

medidas especiais e concretas para assegurar adequadamente o desenvolvimento ou 

a proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a esses grupos com 

o propósito de garantir-lhes, em igualdade de condições, o pleno exercício dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais. Essas medidas não poderão, em 

hipótese alguma, ter o escopo de conservar direitos desiguais ou diferenciados para 

os diversos grupos raciais depois de alcançados os objetivos perseguidos. (Art. II, n° 

2)
24

.   

 

 

1.3 Preparação de um ambiente institucional favorável à ação afirmativa de cunho 

racial e o surgimento das cotas raciais no País 

 

 

A partir do ano de 1968 e, sobretudo, nas duas últimas décadas, desenvolveu-se no 

Brasil um ambiente institucional amplamente favorável à implantação de ações afirmativas de 

                                                                                                                                                         
políticos. As ações afirmativas implicam, também, uma mudança de postura, de concepção e de estratégia. Trata-

se de uma transformação de caráter político, cultural e pedagógico. Ao implementá-las o Estado, o campo da 

educação e os formuladores de políticas públicas saem do lugar de suposta neutralidade na aplicação das 

políticas sociais e passam a considerar a importância de fatores como sexo, raça e cor nos critérios de seleção 

existentes na sociedade. Nesse sentido, as políticas de ação afirmativa têm como perspectiva a relação entre 

passado, presente e futuro, pois visam corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo 

por fim a concretização do ideal de efetiva igualdade e a construção de uma sociedade mais democrática para as 

gerações futuras. Por isso, está no horizonte de qualquer ação afirmativa a remoção de barreiras interpostas aos 

grupos discriminados, quer sejam elas explícitas ou camufladas e a prevenção da ocorrência da discriminação‖ 

(itálicos acrescidos). GOMES, Nilma Lino. Ações afirmativas: dois projetos voltados para a juventude negra. In: 

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e; SILVÉRIO, Valter Roberto (orgs.). Educação e ações afirmativas: 

entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2003, p. 217-243. Disponível a partir de: 

<http://www.publicacoes.inep.gov.br/detalhes.asp?pub=3589#>. Acesso em: 05.06.2010. 
24

 No Brasil, a referida Convenção foi promulgada pelo Decreto n° 65.810/1969. Disponível em: 

<http://www2.mre.gov.br/dai/racial.htm>. Acesso em: 05.06.2010. Ressalte-se que, no contexto brasileiro, o 

Projeto de Lei do Senado n° 213/2003, do senador Paulo Paim (PT/RS) – que pretende instituir o Estatuto da 

Igualdade Racial – considera como ação afirmativa ―os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e 

pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de 

oportunidades‖ (art. 1°, parágrafo único, inc. VI), além de estabelecer que os programas de ação afirmativa 

constituir-se-ão em ―políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais derivadas da 

escravidão e demais práticas discriminatórias racialmente adotadas, nas esferas pública e privada, durante o 

processo de formação social do País, e poderão utilizar-se da estipulação de cotas para a consecução de seus 

objetivos‖ (art. 4°, parágrafo único). O texto aqui apresentado possui a redação final do substitutivo da Câmara 

dos Deputados ao referido projeto de lei do Senado, na forma como foi aprovado na Câmara no dia 27 de 

outubro de 2009, onde o Estatuto tramita sob o n° 6.264/2005. Disponível a partir de: 

<http://www.camara.gov.br/>. Acesso em: 05.06.2010. 
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cunho especificamente racial. No mês de março de 1968, o Brasil ratificou a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que havia sido 

adotada pelas Nações Unidas desde 1965. Em seu art. 1°, a referida Convenção oferece uma 

definição para a expressão ―discriminação racial‖ e o inciso n° 4 do mesmo artigo ressalva 

que as ações afirmativas de caráter racial não serão consideradas como medidas 

discriminatórias, desde que atendidos certos requisitos:  

 

Artigo 1º - Na presente Convenção, a expressão ―discriminação racial‖ significa 

qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por fim ou efeito anular ou 

comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em igualdade de condições, 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios político, 

econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. (...) 

 

4. Medidas especiais tomadas com o objetivo precípuo de assegurar, de forma 

conveniente, o progresso de certos grupos sociais ou étnicos ou de indivíduos que 

necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais em igualdade de condições, não serão consideradas 

medidas de discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de direitos 

separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido atingidos 

os seus objetivos. 

 

A ressalva feita pelo inciso n° 4 do art. 1°, creio eu, põe fim à discussão em torno do 

caráter essencialmente discriminatório da ação afirmativa racial do ponto de vista dos direitos 

humanos internacionais. Assim, para as Nações Unidas, a medida afirmativa de caráter racial 

não configura necessariamente forma de discriminação com os setores sociais não 

beneficiados. O art. 2°, inc. n° 2 do mesmo documento reafirma esse entendimento, ao dispor 

que: 

 

Os Estados Partes adotarão, se as circunstâncias assim o exigirem, nos campos 

social, econômico, cultural e outros, medidas especiais e concretas para assegurar 

adequadamente o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais ou de 

indivíduos pertencentes a esses grupos com o propósito de garantir-lhes, em 

igualdade de condições, o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais. Essas medidas não poderão, em hipótese alguma, ter o escopo de 

conservar direitos desiguais ou diferenciados para os diversos grupos raciais depois 

de alcançados os objetivos perseguidos
25

. 

 

Como visto, está claro que a Convenção em comento faculta a adoção pelos Estados 

Partes de ações afirmativas de caráter racial, o que não implica declarar, tout court, a 

                                                 
25

 O art. 5º da mesma Convenção reza ainda que: ―De acordo com as obrigações fundamentais enunciadas no 

artigo 2 desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial sob 

todas as suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou 

de origem nacional ou étnica, nomeadamente no gozo dos seguintes direitos: (...) e) direitos econômicos, sociais 

e culturais, nomeadamente: (...) v) direito à educação e à formação profissional; (vi) direito à igual participação 

nas atividades culturais‖. 
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legitimidade das cotas raciais no contexto do Direito brasileiro. A propósito, note-se que a 

norma supramencionada faculta a medida afirmativa ―se as circunstâncias o exigirem‖, o que 

condiciona a ação afirmativa às necessidades locais. A existência ou não dessas necessidades 

no âmbito da sociedade brasileira se inclui no rol das disputas acerca do instituto cotista. A 

discussão entre os juristas brasileiros ou entre universalistas e particularistas é enorme a esse 

respeito e não irei abordá-la neste espaço. 

Outro grande impulso às ações afirmativas raciais foi dado durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso. No dia 13 de maio de 1996, quando o País celebrava os 108 

anos da Abolição da Escravidão, o Decreto n° 1.904 institui o ―Programa Nacional de Direitos 

Humanos‖ (PNDH), que previa a execução de medidas de promoção e defesa dos direitos 

humanos ―a curto, médio e longo prazos‖ (art. 2°, inc. II)
26

.  

Para a proteção dos direitos humanos da ―população negra‖, o Programa previa em seu 

item n° 141, como medida de ―médio prazo‖, ―Desenvolver ações afirmativas para o acesso 

dos negros aos cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta‖, e 

como medida de ―longo prazo‖, em seu item n° 149, ―Formular políticas compensatórias que 

promovam social e economicamente a comunidade negra‖
27

. 

Entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro de 2001, o Brasil participou da III 

Conferência Mundial das Nações Unidas de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban, na África do Sul. Pouco depois, em 

novembro de 2001, ocorreu a primeira implantação concreta das cotas raciais no País, durante 

o governo de Anthony Garotinho no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a Lei estadual n° 3.708 

instituiu cotas de até 40% (quarenta por cento) para as populações ―negra e parda‖ no acesso à 

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

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Como anotou o jornalista Ali Kamel, a atitude destas 

instituições foi seguida por muitas outras universidades brasileiras, num rápido processo de 

disseminação: Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

(UEMS), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e tantas outras
28

.    

 Passados seis anos após a apresentação do PNDH I, ainda durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, foi lançado no dia 13 de maio de 2002 o segundo Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH II), instituído pelo Decreto nº 4.229/2002
29

. O PNDH 
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 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1904.htm>. Acesso em: 05.06.2010. 
27

 Cf. BRASIL. Ministério da Justiça. Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasília, 1996. Disponível 

em: <http://www.mj.gov.br/sedh/pndh/pndh1.pdf>. Acesso em: 05.06.2010. 
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 Cf. 2006, p. 37. 
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 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/2002/D4229.htm>. Acesso em: 05.06.2010. 
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II não mais circunscrevia as ações propostas a ―objetivos de curto, médio e longo prazo‖ e 

passava a ser implementado por meio de ―planos de ação anuais‖ (art. 3°). Entre as ―propostas 

de ações governamentais‖ que o Programa trazia em seu anexo I, a de n° 122 falava em 

―Apoiar a adoção, pelo poder público e pela iniciativa privada, de políticas de ação afirmativa 

como forma de combater a desigualdade‖. Mais adiante, ainda em seu anexo I, o Programa 

trazia uma série de propostas relativas aos ―afrodescendentes‖, dentre as quais merece 

destaque a de n° 191:  

 

Adotar, no âmbito da União, e estimular a adoção, pelos estados e municípios, de 

medidas de caráter compensatório que visem à eliminação da discriminação racial e 

à promoção da igualdade de oportunidades, tais como: ampliação do acesso dos 

afrodescendentes às universidades públicas, aos cursos profissionalizantes, às áreas 

de tecnologia de ponta, aos cargos e empregos públicos, inclusive cargos em 

comissão, de forma proporcional a sua representação no conjunto da sociedade 

brasileira.  

 

A preparação de um ambiente institucional favorável à ação afirmativa racial e a 

orientação governamental ―pró-cotas‖ continuou no mandato do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. Assim é que, em 2003 – precisamente no dia 21 de março, instituído pela ONU 

como o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial – o governo Lula criou a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), cujos objetivos incluem, 

sem dúvida, a promoção de ações afirmativas de cunho racial. Até hoje, o referido órgão 

coordena as atividades do Governo Federal na tentativa de combater as desigualdades 

raciais
30

.    
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 A mencionada Secretaria foi criada pela Medida Provisória n° 111/2003, posteriormente convertida na Lei n° 

10.678/2003. A Lei criadora reza em seu art. 2°: ―À Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial compete assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação, coordenação e 

articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial, na formulação, coordenação e avaliação 

das políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos 

raciais e étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais formas de 

intolerância, na articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de cooperação com 

organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação da promoção da igualdade 

racial, na formulação, coordenação e acompanhamento das políticas transversais de governo para a promoção da 

igualdade racial, no planejamento, coordenação da execução e avaliação do Programa Nacional de Ações 

Afirmativas e na promoção do acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e definição 

de ações públicas que visem o cumprimento dos acordos, convenções e outros instrumentos congêneres 

assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à promoção da igualdade e de combate à discriminação racial ou 

étnica, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, o Gabinete 

e até três Subsecretarias‖. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.678.htm>. 

Acesso em: 05.06.2010. 
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1.4 Dois projetos de lei que almejam instituir cotas raciais 

 

 

Como visto, a partir de 1968 e, principalmente, nas duas últimas décadas, 

desenvolveu-se no Brasil um ambiente institucional bastante favorável à implantação das 

cotas raciais. Por conseguinte, estima-se que, atualmente, dezenas de universidades públicas 

federais e estaduais já reservam vagas para alunos de determinada cor ou raça, embora ainda 

não se tenha certeza sobre a legitimidade jurídica do instituto. 

Em que pese à rápida difusão, era de se esperar que as cotas raciais encontrassem, 

simultaneamente, ampla resistência de alguns segmentos da sociedade brasileira, mesmo pela 

natureza marcadamente progressista da medida. Foi o que ocorreu: desde o início da 

implantação concreta da ação afirmativa em algumas universidades, a discussão em torno das 

cotas vem ganhando espaço no País. 

Paralelamente, dois projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional têm suscitado 

maiores controvérsias: um deles é o Projeto de Lei n° 73/1999 – chamado ―Lei de Cotas‖ – e 

o outro é o Projeto de Lei do Senado n° 213/2003 – denominado ―Estatuto da Igualdade 

Racial‖. Discorrerei em seguida sobre cada um deles. 

  

1.4.1 A “Lei de Cotas” 

 

No dia 24 de fevereiro de 1999, a deputada federal Nice Lobão, do então PFL/MA
31

, 

apresentou na Câmara dos Deputados o PL n° 73, de sua autoria, posteriormente apelidado 

―Lei de Cotas‖.  

Curiosamente, o projeto original de Nice Lobão pouco tinha a ver com a reserva de 

cotas raciais nas universidades. Aparentemente, a ideia inicial do projeto da deputada era 

melhorar a qualidade da educação no País, garantir uma maior participação de alunos carentes 

no ensino superior e, futuramente, extinguir o exame vestibular como sistema de seleção dos 

discentes. A redação original, publicada no Diário da Câmara dos Deputados em 16 de março 

de 1999, assim dispunha em seu art. 1°:  

 

As universidades públicas reservarão 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 

serem preenchidas mediante seleção de alunos nos cursos de ensino médio, tendo 

como base o Coeficiente de Rendimento – CR, obtido através da média aritmética 
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das notas ou menções obtidas no período, considerando-se o currículum comum a 

ser estabelecido pelo Ministério da Educação e do Deporto
32

.     

    

 O § 1° do mesmo artigo facultava às universidades particulares estabelecer o mesmo 

procedimento para seleção de alunos, e o art. 2º do referido projeto apenas tratava da 

regulamentação da lei pelo Poder Executivo.  

Na ―justificativa‖ do Projeto, a deputada Nice Lobão relatou que ―A partir da década 

de sessenta, o ensino educacional brasileiro entrou em declínio‖. Explicou também que, no 

que concerne às universidades, ―a qualidade do ensino deteriorou-se proliferando instituições 

de nível superior privadas, cujo objetivo não era a conquista da excelência acadêmica mas a 

mercantilização do ensino...‖. Finalmente, a deputada propugnou pela mudança dessa situação 

e pela extinção gradual do Vestibular: 

 

Já é hora de reverter esse quadro, mas não podemos fazê-lo de uma só vez. O ideal, 

quando se possui um ensino fundamental e médio de boa qualidade, é a extinção do 

vestibular. Mas como estamos longe disso, propomos um gradualismo, deixando 

cinquenta por cento das vagas no padrão convencional de ingresso na universidade.    

 

 Como se percebe, no projeto original de Nice Lobão não há sequer menção à questão 

racial. Com o tempo, durante o trâmite no Congresso Nacional, o projeto da ―Lei de Cotas‖ 

foi incorporando alguns dispositivos referentes à reserva de cotas universitárias para ―negros‖. 

A redação final (Projeto de Lei n° 73-C, de 1999) aprovada pelo Plenário da Câmara no dia 

20 de novembro de 2008 (Dia da Consciência Negra no Brasil) aponta para uma lei que prevê, 

simultaneamente, cotas raciais e cotas ―sociais‖, estas últimas destinadas a alunos carentes ou 

egressos da rede pública de ensino
33

. As cotas sociais aparecem no art. 1° do Projeto de Lei n° 

73-C, nos seguintes termos: 

  

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da 

Educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 

para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas.  
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 O projeto original se encontra disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=16/3/1999&txpagina=9546&altura=70

0&largura=800>. Acesso em: 05.06.2010. 
33

 O Projeto de Lei n° 73-C de 1999 se encontra disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD21NOV2008.pdf#page=121>. Acesso em: 05.06.2010. Após 

ser aprovado pelo Plenário da Câmara, o Projeto de Lei n° 73-C/1999 foi remetido ao Senado Federal em 25 de 

novembro de 2008, onde tramita até hoje.  
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O parágrafo único do mesmo artigo prevê ainda que ―No preenchimento das vagas de 

que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos 

estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita‖. 

Note-se que, a rigor, o projeto da Lei de Cotas fixa ―cotas dentro de cotas‖, já que, a partir da 

porcentagem de vagas reservadas para alunos egressos da rede pública de ensino, separa 

também outra porcentagem para os estudantes mais pobres. 

Finalmente, o art. 3° do PL n° 73-C/1999 estabelece a reserva de cotas de caráter 

étnico-racial, o que restringe ainda mais o percentual de cotas sociais previsto no art. 1°:    

   

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º 

desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados negros, pardos e 

indígenas, no mínimo igual à proporção de negros, pardos e indígenas na população 

da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

1.4.2 O Estatuto da Igualdade Racial 

  

Bem mais abrangente que o projeto da ―Lei de Cotas‖ é o Projeto de Lei do Senado n° 

213/2003 – denominado ―Estatuto da Igualdade Racial‖ – de autoria do senador Paulo Paim 

(PT/RS).  

O referido diploma é destinado ―a garantir à população negra a efetivação da igualdade 

de oportunidades, a defesa dos direitos étnico-raciais individuais, coletivos e difusos e o 

combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnico-racial‖ (art. 1°)
34

.  

Em tal contexto, o Estatuto da Igualdade Racial configura o grande ―trunfo‖ do projeto 

particularista de sociedade brasileira e o grande ―vilão‖ dos universalistas, pois, se aprovado 

no Congresso Nacional, servirá como amparo legal para instituição de diversas ações 

afirmativas de cunho racial, e não apenas de cotas universitárias. 

Com efeito, o Estatuto prevê uma série de medidas afirmativas com vistas à 

valorização da negritude e à redução das desigualdades raciais, além de disciplinar 

minuciosamente algumas destas medidas. De acordo com o art. 4º do projeto de lei em 

comento: 
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 A diretriz jurídico-política do Estatuto é a ―reparação, compensação e inclusão das vítimas da desigualdade 
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Art. 4° A participação da população negra, em condição de igualdade de 

oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, 

prioritariamente, por meio de: 

 

I - inclusão da dimensão racial nas políticas públicas de desenvolvimento econômico 

e social; 

 

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; 

 

III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado 

enfrentamento e a superação das desigualdades raciais decorrentes do preconceito, 

da discriminação racial e da insuficiência histórica de políticas de reparação e 

inclusão; 

 

IV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação 

racial e às desigualdades raciais em todas as suas manifestações individuais, 

institucionais e estruturais; 

 

V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que 

impedem a representação da diversidade racial nas esferas pública e privada; 

 

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil 

direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às 

desigualdades raciais, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios 

de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos; 

 

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento 

das desigualdades raciais nas esferas da educação, cultura, esporte e lazer, saúde, 

trabalho, meios de comunicação de massa, moradia, acesso a terra, segurança, 

acesso à Justiça, financiamentos públicos e outras. 

 

No que concerne às cotas universitárias, a primeira versão do Estatuto da Igualdade 

Racial, aprovada pelo Senado Federal em novembro de 2005, disciplinava o sistema de cotas 

em seu capítulo VIII.  

Remetido à Câmara, os deputados optaram por retirar grande parte das disposições 

referentes às cotas universitárias contida no projeto original, alegando que já havia um projeto 

de lei específico sobre a matéria em trâmite naquela Casa Legislativa – justamente, o PL n° 

73/1999 (Lei de Cotas).  

Assim, o substitutivo ao projeto de lei do Senado aprovado na Câmara em 27 de 

outubro de 2009 apenas manteve, em dois artigos, a previsão de instituição das cotas pelo 

Poder Público:         

   

Art. 17. O poder público adotará programas de ação afirmativa destinados a 

assegurar o preenchimento de vagas pela população negra nos cursos oferecidos 

pelas instituições públicas federais de educação superior e nas instituições públicas 

federais de ensino técnico de nível médio. 
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Art. 18. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas 

de promoção da igualdade racial e de educação, acompanhará e avaliará os 

programas de que trata esta Subseção
35

. 
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 Ressalve-se que, após ser aprovado na Câmara dos Deputados, o Estatuto da Igualdade Racial retornou ao 

Senado Federal (Casa de origem) em novembro de 2009 e ainda aguarda votação definitiva. 
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CAPÍTULO II 

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDADE NO DIREITO 

BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

 

A Constituição da República de 1988 define o princípio da igualdade através da 

fórmula ―todos são iguais perante a lei...‖. Tal definição, embora aparentemente concisa e 

amplamente difundida no constitucionalismo contemporâneo, não é suficiente para explanar, 

per se, todo o conteúdo de igualdade presente no Direito pátrio. Enquanto a ideia de 

―igualdade perante a lei‖, em sentido literal, expressa apenas a dimensão (ou esfera) formal da 

igualdade jurídica, é consenso entre os juristas brasileiros que a Constituição de 1988 também 

contempla o princípio da igualdade na dimensão material. Portanto, o princípio da igualdade 

seria composto por essa dupla dimensão, formal e material. 

Ocorre que, como é notório, o princípio da igualdade tem sido objeto de grandes 

divergências no Direito nacional. O consenso acerca da ―bidimensionalidade‖ do conteúdo 

jurídico da isonomia está longe de ser observado no ato da interpretação e aplicação da regra 

de igualdade aos casos concretos. Os juristas, em suma, concordam com a existência das duas 

dimensões igualitárias, mas discordam sobre qual delas deve fundamentar os casos que se lhes 

apresentam.  

Posto de outra forma, sob o aspecto meramente teórico, os juristas geralmente 

consentem que o princípio da igualdade não impede que uma dada Ordem Jurídica promulgue 

leis específicas e trate pessoas e grupos de modo diferente em determinadas situações, mesmo 

porque o tratamento específico e diferenciado (desigual) não é senão uma imposição lógica da 
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própria ideia de lei
36

. Não obstante, as dissidências acerca do preceito igualitário 

permanecem, porquanto a questão central consiste em saber, justamente, quais são as 

situações nas quais a regra de isonomia autoriza tratamento jurídico distinto, ou seja, quais as 

hipóteses em que a lei está autorizada pela regra de igualdade a tratar os indivíduos de modo 

desigual.  

Celso Antônio Bandeira de Mello situou muito bem esse problema em um trabalho 

intitulado O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Ao mencionar a conhecida 

definição aristotélica de que igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais – definição esta diversas vezes utilizada pela doutrina para definir 

a regra igualitária – Bandeira de Mello não nega a procedência da lição do sábio grego como 

―ponto de partida‖ para o entendimento do preceito isonômico, mas nega-lhe o ―caráter de 

termo de chegada‖, porquanto permanece a questão de saber, justamente, ―quem são os iguais 

e quem são os desiguais‖, ou seja, ―o que permite radicalizar alguns sob a rubrica de iguais e 

outros sob a rubrica de desiguais‖
37

.  

Para melhor explanar o problema, Bandeira de Mello procede a algumas indagações. 

Assim, o jurista brasileiro questiona ―qual o critério legitimamente manipulável – sem 

agravos à isonomia – que autoriza distinguir pessoas e situações em grupos apartados para 

fins de tratamento jurídico diverso?‖. Ou ainda, ―Quando é vedado à lei estabelecer 

discriminações?‖, isto é, ―quais os limites que adversam este exercício normal, inerente à 

função legal de discriminar?‖
38

. 

Ao longo deste capítulo, mostrarei como as respostas oferecidas pela doutrina aos 

problemas que envolvem o preceito de isonomia ainda são bastante insuficientes, máxime no 

que concerne ao caso das cotas raciais. Para tanto, irei estudar o princípio da igualdade nas 

duas dimensões (ou esferas) normalmente fixadas pelos juristas brasileiros, quais sejam, a 

dimensão formal e a dimensão material da igualdade jurídica. A igualdade em sentido formal 
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mulheres. Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 158. Realmente, a existência da lei não faria nenhum sentido se não fosse para disciplinar de 

modo específico – e, logo, desigual – situações específicas. Isto porque a função precípua da lei ―reside exata e 

precisamente em dispensar tratamentos desiguais. Isto é, as normas legais nada mais fazem que discriminar 

situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser colhidas por regimes 

diferentes‖. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 12.   
37

 (2006), p. 10 e 11.  
38

 Idem, ibidem, p. 11-13. 
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será vista no tópico n° 2.2 deste capítulo, ficando o tópico seguinte (n° 2.3) para a análise do 

princípio da igualdade na dimensão material. 

 

 

2.2 Princípio da igualdade formal 

 

 

2.2.1 Origem e evolução  

 

O preceito de isonomia na dimensão formal nasceu junto com o constitucionalismo. 

Indissociavelmente ligada ao Estado de direito, a isonomia formal se propõe a funcionar como 

verdadeira garantia dos indivíduos contra os abusos do poder político; foi esta a dimensão de 

igualdade proclamada pelos revolucionários franceses no final do século XVIII e que ainda 

hoje perfaz o núcleo ao redor do qual gravitam os chamados ―direitos fundamentais do 

homem‖. 

A igualdade em sentido formal é noção originariamente liberal, que data da época da 

Revolução Francesa de 1789
39

. Sua proclamação expressa na forma de princípio fundamental 

se deu, sobretudo, por obra da burguesia francesa, principal responsável pela Revolução. 

Assim é que a igualdade enunciada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789 refletia os valores e interesses burgueses e tinha por escopo não a redução das 

desigualdades socioeconômicas entre os cidadãos franceses, mas a supressão das 

desigualdades estamentais entre o chamado ―Terceiro Estado‖ – artesãos, camponeses e 

burguesia – e o primeiro e segundo Estados (clero e nobreza)
40

. 

                                                 
39

 Cf. BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada 

em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989, p. 6. Ressalve-se que alguns autores atribuem as 

origens mais remotas dessa concepção de igualdade à formação e desenvolvimento histórico do 

constitucionalismo inglês. Assim, por exemplo, Pinto Ferreira, fundado na obra de Eduardo Ridges, ensina que a 

igualdade diante da lei surge historicamente na Inglaterra através dos seus costumes. Nesse contexto, a igualdade 

assume o sentido de equidade, ou seja, um preceito de sujeição às mesmas leis e tribunais. Cf. FERREIRA, 

Pinto. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 143. Por esta vertente, poder-se-ia 

dizer que já a Magna Carta inglesa de 1215 trazia um embrião do princípio da isonomia. Embora a Magna Carta 

não dispusesse especificamente de uma cláusula de igualdade, e em que pese ser destinada apenas aos 

estamentos privilegiados do reino inglês (clero e nobreza), a declaração final de sua primeira cláusula, segundo a 

qual o rei e seus descendentes assegurariam para sempre, a todos os homens livres do reino, as liberdades 

enumeradas, ―representou o primeiro passo para a superação oficial das divisões estamentais, pois o que conta 

doravante é, fundamentalmente, o status libertatis, independentemente de qualquer outra condição pessoal‖. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 77.  
40

 Como anotou um historiador, embora todos os membros do Terceiro Estado estivessem engajados na 

Revolução, tentando alterar sua sorte, foi sobretudo a burguesia que lograra seus objetivos. De fato, foi a 

burguesia que provocou a Revolução Francesa, e que mais lucrou com ela. Assim, depois que a Revolução 
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O conteúdo igualitário da Declaração de 1789 foi expresso em dois artigos. O artigo 

primeiro do referido documento dizia que ―Os homens nascem e permanecem livres e iguais 

em direitos. As distinções sociais não podem se fundar senão na utilidade comum‖
41

. Já o 

artigo 6° complementava que: 

 

A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer 

pessoalmente, ou por seus representantes, à sua formação. Ela deve ser a mesma 

para todos, quer proteja, quer puna. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, 

são igualmente admissíveis a todas as dignidades, cargos e empregos públicos, 

segundo sua capacidade, e sem outra distinção que não a de suas virtudes e de seus 

talentos
42

. 

 

Na lição de Celso Bastos e Ives Gandra Martins, à época da Revolução Francesa se 

conhecia bem o endereço do preceito de igualdade: tratava-se de abolir a sociedade estamental 

então vigorante e desfazer uma série de privilégios erigidos a partir da inserção do indivíduo 

numa dada classe social. Assim, quando se dizia que ―todos são iguais perante a lei‖, não 

havia dúvidas de que a intenção era impedir, por exemplo, que alguém se beneficiasse de um 

tratamento mais benévolo sob o fundamento de ser ele um nobre, como seria o caso de um 

integrante desta casta social que, tendo matado alguém, pretendesse subtrair-se à prisão, 

invocando para tanto sua posição nobiliárquica
43

.  

Originariamente, portanto, o chamado princípio da igualdade vai se resumir num 

preceito de conteúdo exclusivamente formal, em consonância com os anseios da burguesia e 

do liberalismo econômico e político. Esse ideal de igualdade passou a ser adotado, já no 

século XIX, por diversas constituições políticas, sob forte influência da Declaração de 

Direitos francesa de 1789. Como anotou Comparato, o caráter abstrato e geral das fórmulas 

                                                                                                                                                         
acabou, foi a burguesia que ficou com o poder político na França. O privilégio de nascimento foi derrubado, mas 

o privilégio do dinheiro tomou seu lugar. Cf. HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 15. ed. Rio 

de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 159-163. Eric Hobsbawm lembra que as exigências burguesas foram 

delineadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Este documento – afirma o historiador 

– é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma 

sociedade democrática e igualitária. Cf. HOBSBAWM, Eric. A Era das revoluções: Europa 1789 – 1848. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 77. A propósito, como ensina Fábio Konder Comparato, outras duas grandes 

preocupações da burguesia foram rigorosamente atendidas na Declaração de 1789: a garantia da propriedade 

privada contra expropriações abusivas (art. 17) e a estrita legalidade na criação e cobrança de tributos (arts. 13 e 

14). Cf. 2003, p. 147 e 148. 
41

 No original: ―Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 

ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune‖. Disponível a partir de: <http://www.conseil-

constitutionnel.fr/>. Acesso em: 05.06.2010. 
42

 No original: ―Art. 6. - La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 

personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle 

protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes 

dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 

leurs talents‖. 
43

 Cf. 1988-1989, p. 6. 
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empregadas tornou a Declaração de 1789, daí em diante, uma espécie de carta geográfica 

fundamental para a navegação política nos mares do futuro, uma referência indispensável a 

todo projeto de constitucionalização dos povos
44

. 

No Direito brasileiro, o princípio da igualdade em sentido formal encontra previsão 

expressa desde a Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Naquela ocasião, a 

dicção do preceito de isonomia trazia nítida inspiração francesa, ao assegurar em seu art. 179, 

inc. XIII, que ―A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o recompensará em 

proporção dos merecimentos de cada um‖
45

. Somente a partir da Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil de 1891 é que a fórmula do ―Todos são iguais perante a lei‖ 

(art. 72, § 2°) passou a ser adotada, tradição que se manteve em todas as Constituições 

brasileiras subsequentes
46

.    

2.2.2 Princípio da igualdade formal na Constituição Federal de 1988 

A Constituição da República de 1988 prescreve o princípio da igualdade formal na 

abertura de sua declaração de direitos (Título II). O caput do art. 5° dispõe que ―Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza‖, garantindo aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade nos termos que enumera. O inc. I do mesmo artigo completa que 

―homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações‖ nos termos da Constituição.  

O fato de a Carta Magna enunciar a isonomia formal na abertura de sua declaração de 

direitos sugere que todos os direitos e garantias ali enunciados têm como fundamento a 

igualdade de todos diante da lei, que tanto deve servir de cânone interpretativo para as normas 

do Título II como, de resto, para todo o Ordenamento pátrio.  

 

                                                 
44

 Cf. 2003, p. 131-146. Eric Hobsbawm reconhece que se a economia do mundo do século XIX foi formada 

principalmente sob a influência da Revolução Industrial britânica, sua política e ideologia foram formadas 

fundamentalmente pela Revolução Francesa. Cf. 1977, p. 71.    
45

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em: 

05.06.2010. Destaque-se que o Brasil é um dos primeiro países do mundo a enunciar a igualdade em sua 

Constituição. Mais do que isso, a Constituição imperial ―continha uma das mais avançadas declarações dos 

direitos humanos do século passado‖. No entanto, não se pode ―ocultar o fato de que os direitos reconhecidos e 

garantidos só serviam à elite aristocrática‖. Cf. SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder Popular. 

1. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 167 e 168. Assim, em que pese à primeira Constituição brasileira haver 

proclamado o princípio da igualdade formal já em 1824, deve-se lembrar, por exemplo, que a escravidão 

perdurou entre nós, como instituto legítimo, até a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888.  
46

 Vide os seguintes documentos: Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 (art. 113, inc. 

I); Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 (art. 122, inc. 1°); Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil de 1946 (art. 141, § 1°); Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 (art. 150, § 1°) e Emenda 

Constitucional n° 1, de 1969 (art. 153, § 1°). Todos estes documentos se encontram disponíveis na internet a 

partir de: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 05.06.2010.        

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm
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O atual artigo isonômico teve trasladada a sua topografia. Deixou de ser um direito 

individual tratado tecnicamente como os demais. Passou a encabeçar a lista destes 

direitos, que foram transformados em parágrafos do artigo igualizador. (...) Esta 

transformação é prenhe de significação. Com efeito, reconheceu-se à igualdade o 

papel que ela cumpre na ordem jurídica. (...) Na verdade, a sua função é a de um 

verdadeiro princípio a informar e a condicionar todo o restante do direito (...)
47

. 

 

Além da regra expressa no art. 5°, caput e inc. I, a Constituição Federal de 1988 

contempla outros dispositivos de igualdade formal. Assim é que o § 2° do art. 12 afirma que 

―A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos 

previstos nesta Constituição‖.  

 No que concerne à atividade administrativa do Estado, o art. 37 – com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998 – vincula o princípio da igualdade formal à 

atuação da Administração Pública, por intermédio do princípio da impessoalidade
48

.   

 Finalmente, o § 6º do art. 227 estabelece que ―Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação‖. 

   

2.2.3 Aspectos doutrinários relevantes acerca do preceito de igualdade formal 

 

Pode-se dizer que a doutrina brasileira e estrangeira, de um modo geral, reconhecem 

que o princípio de isonomia formal possui dupla função, conforme seja entendido como regra 

de aplicação do direito – e, portanto, voltado para o aplicador da lei – ou como princípio 

jurídico fundamental – voltado, neste caso, para o próprio legislador
49

.  

                                                 
47

 BASTOS; MARTINS, 1988-1989, p. 13. Cármen Lúcia Antunes Rocha ensina que ―Igualdade constitucional 

é mais que uma expressão de Direito; é um modo justo de viver em sociedade. Por isso é princípio posto como 

pilar de sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que compõem o sistema jurídico 

fundamental‖. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio constitucional da igualdade. Belo Horizonte: 

Jurídicos Lê, 1990, p. 118, apud SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003, p. 213. Para Geraldo Ataliba, a isonomia há de se expressar ―em todas as manifestações 

do Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu 

desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da 

igualdade‖. Assim, ―Toda violação da isonomia é uma violação aos princípios básicos do próprio sistema, 

agressão a seus mais caros fundamentos e razão de nulidade das manifestações estatais‖. ATALIBA, Geraldo. 

República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 160. 
48

 Assim dispõe a referida norma: CF/1988, 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...‖. (Itálico acrescido).   
49

 Pinto Ferreira, com fundamento na doutrina alemã, faz a subdivisão do princípio da igualdade em ―igualdade 

perante a lei feita‖, ou ―igualdade perante as leis a fazer‖. Cf. FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito 

constitucional moderno. Vol. 2. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 771. Já para Norberto Bobbio, o princípio 

da igualdade perante a lei pode ser entendido de duas maneiras, conforme o consideremos ―rivolto ai giudici o al 

legislatore‖. BOBBIO, Norberto. Teoria generale della politica. Org. Michelangelo Bovero. Torino: Einaudi, 

1999, p. 264. De modo similar, Gomes Canotilho, em comentário ao princípio da igualdade no Direito 

português, ensina que ―ser igual perante a lei‖ não significa apenas aplicação igual da lei. Em verdade, ―A lei, ela 
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Como regra de aplicação do direito, a isonomia formal indica apenas o óbvio, ou seja, 

que todas as pessoas que se enquadram na situação prevista pela norma devem sofrer os seus 

efeitos, não cabendo ao juiz ou autoridade pública, ao seu bel prazer, criar distinções 

arbitrárias. Em tal hipótese, segundo Kelsen, ―apenas se estabelece o princípio, imanente a 

todo o Direito, da juridicidade da aplicação do Direito em geral e o princípio imanente a todas 

as leis da legalidade da aplicação das leis‖, ou, dito de outro modo, ―apenas se estatui que as 

normas devem ser aplicadas de conformidade com as normas‖
50

. Por conseguinte, ―O juiz 

deverá dar sempre à lei o entendimento que não crie privilégios, de espécie alguma. E, como o 

juiz, assim deverá proceder todo aquele que tiver de aplicar uma lei‖
51

.  

Como regra de aplicação, portanto, o princípio da igualdade formal se confunde com o 

princípio da legalidade (CF/88, art. 5°, inc. II) e serve, sobretudo, como garantia da 

imparcialidade do aplicador do direito, em conjunto com outras garantias constitucionais, 

como a vedação ao juízo ou tribunal de exceção, o princípio do juiz natural e as garantias do 

devido processo legal
52

. Daí haver falado Geraldo Ataliba em uma ―íntima e indissociável 

relação entre legalidade e isonomia‖
53

.   

Norberto Bobbio propõe uma definição do princípio da igualdade formal voltado para 

o aplicador do direito, que poderia ser traduzido na expressão ―a lei deve ser igual para todos‖ 

(la legge deve essere eguale per tutti). Com esta definição, o publicista italiano quer indicar 

que a lei deve ser imparcialmente aplicada, e deve ser imparcialmente aplicada porque apenas 

                                                                                                                                                         
própria, deve tratar por igual todos os cidadãos. O princípio da igualdade dirigi-se ao próprio legislador, 

vinculando-o à criação de um direito igual para todos os cidadãos‖. Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 426. No Direito 

brasileiro, da mesma forma, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, entende-se em concorde unanimidade 

que o alcance do princípio da igualdade não se restringe a nivelar os cidadãos diante da norma legal posta, mas, 

sobretudo, que a própria lei não pode ser editada em desconformidade com a isonomia. ―Deveras, não só perante 

a norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a própria edição dela assujeita-se ao dever de dispensar tratamento 

equânime às pessoas‖. Cf. 2006, p. 9. Também para José Afonso da Silva, a doutrina e a jurisprudência pátrias já 

firmaram, há muito, a orientação de que o princípio da igualdade perante a lei ―tem como destinatários tanto o 

legislador como os aplicadores da lei‖. Cf. 2003, p. 214. Finalmente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina 

que o princípio da igualdade ―é uma limitação ao legislador e uma regra de interpretação‖. FERREIRA FILHO, 

Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 278. 
50

 Cf. 1998, p. 158. Sobre este aspecto, Norberto Bobbio ensina que a obrigação de aplicar a lei tal como ela é 

decorre da essência mesma das normas jurídicas. Com efeito, através das conhecidas características da 

generalidade e da abstração, uma lei, qualquer lei, assegura uma primeira forma de igualdade, entendida como o 

igual tratamento daqueles que pertencem a uma mesma categoria. A norma que estabelece uma determinada 

pena para um determinado delito, que impõe uma determinada obrigação a quem estipula um contrato, que 

atribui um determinado direito a quem goza de um certo status, fixa um critério de juízo unívoco, bom ou mau 

que seja, para todos os sujeitos que se encontram nessa situação prevista, e desse modo estabelece seu igual 

tratamento. Por outro lado, o próprio Bobbio reconhece que, apesar de óbvio, o princípio da igualdade voltado 

para o aplicador do direito é necessário, já que ―a aplicação de uma norma ao caso concreto nunca é mecânica e 

requer uma interpretação na qual intervém, em maior ou menor medida segundo os diferentes tipos de lei, o juízo 

pessoal do juiz‖. Cf. 1999, p. 262-264 (tradução minha). 
51

 FERREIRA FILHO, 2003, p. 278. 
52

 Respectivamente, art. 5°, incisos XXXVII, LIII e LIV da CF/1988.    
53

 Cf. 2001, p. 159. 
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desse modo assegura o igual tratamento dos iguais. A lei, enquanto norma geral e abstrata, 

estabelece a categoria a que deve ser reservado um determinado tratamento. Cabe ao juiz 

estabelecer em cada caso quem deve ser incluído na categoria e quem deve ser excluído
54

. 

Além de servir como regra de aplicação do direito, a igualdade formal também pode 

ser entendida como princípio jurídico fundamental. Neste caso, a isonomia funciona como 

verdadeiro limite ao poder de legislar e sua não observação pode suscitar ações de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo perante o Judiciário. ―A igualdade é, assim, a 

primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função 

legislativa...‖
55

. 

Na lição de José Afonso da Silva, ―A concepção de que o princípio da igualdade 

perante a lei se dirige primariamente ao legislador avulta a importância da igualdade 

jurisdicional‖. Neste sentido, ―o princípio da igualdade consubstancia uma limitação ao 

legislador, que, sendo violada, importa na inconstitucionalidade da lei...‖
56

. 

Como princípio jurídico fundamental, a igualdade formal não pretende indicar, de 

modo algum, que o Direito deve tratar todos os indivíduos da mesma forma, ou que todos 

devem ter as mesmas leis. Se assim fosse, estar-se-ia falando em uma situação de igualdade 

formal absoluta, quando se sabe que uma igualdade de tratamento absoluta é impossível, 

máxime na contemporaneidade, em função do aumento da complexidade das relações sociais 

e da crescente interferência do Estado na vida privada, gerando, por conseguinte, uma maior e 

mais específica normatividade
57

.  

Por outro lado, é possível dizer que alguns direitos previstos pelas Ordens Jurídicas 

possuem tendência a ser usufruídos pelos indivíduos em grau de igualdade formal absoluta, a 

exemplo dos chamados ―direitos fundamentais‖. Assim, quando o caput do art. 5º da 

Constituição de 1988 garante a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País ―a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade‖, 

propõe-se a assegurar esses direitos em um grau elevadíssimo de igualdade formal, próximo à 

igualdade absoluta, pois destina tais direitos a todos, sem distinção de qualquer natureza.  

                                                 
54

 Cf. 1999, p 264. 
55

 ATALIBA, 2001, p. 160.  
56

 Cf. 2003, p. 217. 
57

 Conforme anotou José Cretella Júnior, ―Todos são iguais perante a lei é proposição que enuncia um juízo de 

existência, o princípio de isonomia, princípio de igualdade perante a lei, também denominado de princípio de 

igualdade formal – não material, não substancial – porque, na verdade, não nivela, não igualiza a todos, pelo que 

esse princípio deve ser entendido de modo relativo, pois a igualdade absoluta é impossível‖. CRETELLA 

JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. vol. I. 3. ed.  Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1997, p. 179. 
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Nada obstante, a ―pretensa‖ igualdade formal absoluta no gozo desses direitos é logo 

limitada pela própria Lei Maior, quando os assegura apenas nos termos que enumera. Assim, 

por exemplo, não se pode dizer que todos os indivíduos, indistintamente, têm sempre 

assegurado o direito à liberdade, mas que todos os indivíduos possuem tal direito apenas 

enquanto não cometerem determinados crimes, ocasião em que podem ter sua liberdade 

privada pelo Estado. Nem mesmo o direito à vida é contemplado em caráter de igualdade 

formal absoluta no Brasil, já que a Constituição Federal prevê a possibilidade de pena de 

morte nos casos de guerra declarada (art. 5°, XLVII).  

Portanto, mesmo os direitos fundamentais são relativizados em face da Constituição, 

que estabelece determinados limites para seu usufruto. Contudo, é possível lembrar dois 

direitos fundamentais que, atualmente, são garantidos aos indivíduos em grau de igualdade 

formal absoluta na grande maioria das nações do Planeta, pois, como ensina Bobbio, ―valem 

em qualquer situação e para todos os homens indistintamente‖. Trata-se do direito de não ser 

escravizado e do direito de não ser torturado. Quanto a estes direitos, ―há a exigência de não 

serem limitados nem diante de casos excepcionais, nem com relação a esta ou àquela 

categoria, mesmo restrita, de membros do gênero humano‖
58

. 

No início deste capítulo, falei que existe um consenso entre os juristas de que a 

isonomia formal não impede que uma dada Ordem Jurídica promulgue leis específicas e trate 

pessoas e grupos de modo diferente em determinadas situações, porquanto o tratamento 

específico e diferenciado é uma imposição lógica da própria ideia de lei. Nesse contexto, 

indaga-se: o que pode ser inferido da ―igualdade perante a lei‖ como princípio jurídico 

fundamental, isto é, qual o possível significado de um princípio da igualdade formal voltado 

para o legislador?  

 Bobbio explica que, originariamente, o princípio de igualdade diante da lei representa 

a recusa de um dos critérios convencionais de justiça, qual seja, o critério da justiça segundo o 

parentesco (―rango‖). No entanto, uma vez que a discriminação segundo o parentesco é 

apenas uma das várias discriminações que existem nas diferentes sociedades e também na 

mesma sociedade (motivos de discriminação são o sexo, a raça, a etnia, a classe social, a 

religião etc.), o princípio da igualdade diante da lei não tem um significado unívoco e é 

preenchido por diversos conteúdos segundo a maior ou menor amplitude das discriminações 

conservadas ou eliminadas. Com efeito, para Bobbio, se não se quiser reduzir o significado do 

princípio da isonomia ao mero respeito à legalidade, o único significado inovador que é 
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 Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 

39 e 40. 
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possível lhe atribuir é o de que o Ordenamento não tolera discriminações injustas, onde por 

injusta se entende uma discriminação não prevista pelo próprio Ordenamento com relação ao 

direito posto
59

.     

A explicação oferecida por Bobbio deixa transparecer que a igualdade formal – não só 

como regra de aplicação do direito (voltada para o aplicador da lei), mas também como 

princípio jurídico fundamental (voltada para o legislador) – aproxima-se bastante do princípio 

da legalidade. É deste modo que, segundo Bandeira de Mello, a isonomia formal possui duplo 

objetivo: propiciar garantia individual contra perseguições e tolher favoritismos
60

. 

Assim é que o princípio da igualdade formal deve ser entendido no contexto do que a 

doutrina convencionou denominar ―direitos fundamentais da primeira geração‖, ou ―direitos 

da liberdade‖
61

. Estes ―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‖. Em suma, os direitos da primeira geração ―são direitos de resistência ou de 

oposição perante o Estado‖
62

.  

Realmente, o vínculo entre a esfera formal da igualdade jurídica e as garantias das 

liberdades individuais é sobremaneira estreito. Daí ter dito Gomes Canotilho que a dimensão 

formal do princípio da igualdade surge ―indissociável da própria liberdade individual‖ e, 

como tal, ―é um pressuposto para a uniformização do regime das liberdades individuais a 

favor de todos os sujeitos de um ordenamento jurídico‖
63

.  

Ainda que se reconheça a importância dessas garantias para os indivíduos, sabe-se 

que, historicamente, o princípio da igualdade em sentido meramente formal não tem sido 

suficiente para impedir que o legislador elabore leis injustas, isto é, leis cujo conteúdo 

material seja injusto ou discriminatório, e muito menos para evitar a omissão do legislador na 

elaboração de normas idôneas à redução das desigualdades socioeconômicas. Justamente por 

isso, a definição exaustivamente repetida pela doutrina – de que igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais – mostra-se deveras insuficiente, pois nada 

estabelece em relação ao conteúdo normativo.  
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 Cf. 1999, p. 265.  
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 Cf. 2006, p. 23. 
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 Modernamente, a doutrina classifica os direitos fundamentais em primeira, segunda e terceira gerações, 

baseando-se na ordem histórico-cronológica em que esses direitos passaram a ser constitucionalmente 

reconhecidos. Cf. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 57. Assim, 

pode-se falar em direitos fundamentais da primeira, da segunda e da terceira gerações (ou dimensões), 

correspondentes, respectivamente, aos direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade.  
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 563 e 564. 
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 Cf. 2003, p. 426.  
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Gomes Canotilho reconhece a insuficiência da definição formal do princípio da 

igualdade, que se aproxima da mera legalidade e indica apenas que ―Para todos os indivíduos 

com as mesmas características devem prever-se, através da lei, iguais situações ou resultados 

jurídicos‖
64

.  

Assim, num exemplo dado pelo próprio Canotilho, a igualdade formal como princípio 

jurídico fundamental não seria idônea e evitar uma lei que dissesse: ―todos os indivíduos de 

raça judaica devem ter sinalização na testa‖, ou ―todos os indivíduos de 'raça negra' devem ser 

tratados 'igualmente' em 'escolas' separadas das escolas reservadas a brancos‖. Em tais 

hipóteses, ―a lei tratava igualmente todos os judeus e todos os pretos mesmo que criasse para 

eles uma disciplina intrinsecamente discriminatória‖ e, portanto, estar-se-ia cumprindo com o 

preceito de igualdade formal. Daí concluir Canotilho que ―Reduzido a um sentido formal, o 

princípio da igualdade acabaria por se traduzir num simples princípio de prevalência da lei 

em face da jurisdição e da administração‖, e que ―Consequentemente, é preciso delinear os 

contornos do princípio da igualdade em sentido material‖
65

.    

 

 

2.3 Princípio da igualdade material 

 

 

2.3.1 Origem e evolução 

 

Foi dito anteriormente que o princípio da igualdade, proclamado pela primeira vez na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, vai se resumir, originariamente, 

num preceito de conteúdo exclusivamente formal – em consonância com os anseios da 

burguesia e do liberalismo econômico e político – e que esta igualdade formal surtiu grande 

influência no constitucionalismo do século XIX, inclusive no Brasil.  

No entanto, a noção de igualdade constitucional foi sofrendo alterações substanciais, à 

medida que o Estado liberal de direito cedia lugar ao Estado social e democrático de direito. 

A mudança gradual do conteúdo constitucional de igualdade se vincula precisamente às crises 

do capitalismo no século XIX e início do século XX. O desenvolvimento industrial foi 
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 Cf. 2003, p. 427. Conforme anotou José Cretella Júnior, a desigualdade de tratamento se impõe diante da 

peculiaridade de determinadas situações. Traz a eiva de inconstitucionalidade, que pode e deve ser arguida 

perante o tribunal competente, toda lei que estabelecer tratamento desigual para situações que não são desiguais, 

o que ocorre sempre que há privilégios ou prerrogativas que favorecem, absurdamente, determinadas categorias 

em detrimento de outras. Cf. 1997, p. 99.  
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 Cf. 2003, p. 427. 
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responsável, ainda no século XIX, pela formação de uma imensa e miserável classe operária 

na Europa. A intensa exploração da mão de obra proletária, que vendia sua força de trabalho, 

pela burguesia, proprietária dos meios de produção, provocou o surgimento de novas 

doutrinas de crítica ao sistema capitalista vigente. Essas doutrinas de cunho socialista 

encontravam em Karl Marx seu principal teórico, e no liberalismo burguês, seu principal 

adversário. O foco principal dos ataques socialistas eram as desigualdades socioeconômicas, 

bem como a omissão do Estado na redução destas desigualdades. 

O agravamento da crise seguiu se curso no início do século XX. Naquela ocasião, para 

uma grande massa de despossuídos, sobretudo na Europa, era imperioso que os Estados 

nacionais deixassem a posição de entes neutros – não intervencionistas – e passassem a atuar 

positivamente no sentido de redução das desigualdades materiais. Esse novo papel a ser 

assumido pelo Estado, por outro lado, requeria maior intervenção na vida econômica, com 

fins de redistribuição de renda e promoção do bem-estar social. Tal fato se refletiu 

diretamente no constitucionalismo contemporâneo, com a inclusão em diversas cartas 

políticas dos chamados ―direitos sociais do homem‖ no rol dos direitos fundamentais. 

Para legitimar essas mudanças, a noção de igualdade jurídica não podia mais ser 

concebida em sentido meramente formal, senão que carecia também de uma dimensão 

material. Isto porque, para que o Estado social e democrático fosse viável, as políticas 

públicas que visavam direta ou indiretamente às reduções das desigualdades precisavam 

encontrar guarida num preceito de igualdade que autorizasse o tratamento diferente (desigual) 

de certos grupos sociais, em razão de suas necessidades específicas. 

Em tal contexto, grande parte das Constituições proclamadas no século XX passou a 

incorporar uma dimensão material ao conteúdo jurídico do princípio da igualdade, como 

decorrência da própria instituição do Estado social, embora tal incorporação nem sempre 

constasse em cláusula expressa, e ainda que a fórmula tradicional de ―igualdade perante a lei‖ 

houvesse sido mantida.  

A primeira Constituição a contemplar os direitos sociais e enquadrá-los como direitos 

fundamentais foi a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, seguida 

da Constituição alemão de Weimar (Weimarer Verfassung), de 1919. Coube a esses dois 

documentos, portanto, a inauguração da fase do Estado de democracia social no mundo 

contemporâneo
66

.  
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 Anote-se que, segundo alguns autores, embora a Constituição mexicana de 1917 seja anterior à Constituição 

de Weimar, de 1919, foi esta última que surtiu maior influência no constitucionalismo do século XX. Como 

anotou Comparato, ―Apesar das fraquezas e ambiguidades assinaladas, e malgrado a sua breve vigência, a 
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No Brasil, a primeira Carta Política a elevar os direitos sociais à categoria de norma 

constitucional foi a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934. A 

partir de então, pode-se dizer que ocorreu, também no Direito pátrio, uma mudança no 

conteúdo jurídico da igualdade, que passou a ser formado pelas dimensões formal e material.   

Importa observar que o advento do Estado social e democrático de direito não 

provocou uma ruptura completa com o modelo liberal então vigente, mas apenas uma 

conformação, já que o capitalismo continuou a ser o modo de produção. Portanto, sob o 

aspecto político-ideológico, pode-se dizer que o Estado democrático e social representou uma 

junção (acordo) entre liberalismo e socialismo, capital e trabalho, direitos individuais e 

direitos sociais, isonomia formal e igualdade material.  

Por conseguinte, a inauguração da fase do Estado democrático e social no mundo 

contemporâneo não expurgou das Constituições o princípio de igualdade em sentido formal – 

representado pela tradicional fórmula ―todos são iguais perante a lei‖ – mas apenas 

incorporou essa nova orientação material de igualdade, de cunho socialista. Estas duas 

dimensões igualitárias iriam conviver, a partir de então, lado a lado nas Cartas 

Constitucionais, representando na esfera jurídica a face mais clara do acordo histórico entre 

liberalismo e socialismo, acordo este que ainda perdura nas diversas democracias sociais do 

Globo
67

. 

 

2.3.2 Princípio da igualdade material na Constituição Federal de 1988 

 

A Carta Magna brasileira de 1988 reflete bem o esforço dos Estados contemporâneos 

para reduzir as desigualdades socioeconômicas criadas pelo sistema capitalista. Em vários 

dispositivos, a Lei Maior deixa clara a intenção do constituinte de 1988 de promover no Brasil 

                                                                                                                                                         
Constituição de Weimar exerceu decisiva influência sobre a evolução das instituições políticas em todo o 

Ocidente. O Estado da democracia social, cujas linhas-mestras já haviam sido traçadas pela Constituição 

mexicana de 1917, adquiriu na Alemanha de 1919 uma estrutura mais elaborada, que veio a ser retomada em 

vários países após o trágico interregno nazi-fascista e a 2° Guerra Mundial‖. Cf. 2003, p. 188 e 189. Para José 

Afonso da Silva, entre a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, ―foi a de Weimar 

que exercera maior influência no constitucionalismo do pós-Primeira Guerra Mundial, até na brasileira de 1934‖. 

Cf. 2003, p. 160. 
67

 Pode-se dizer, aliás, que a social-democracia passou a ser a orientação política por excelência no âmbito 

internacional, sobretudo a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Como anotou Luciano 

Oliveira, a Declaração da ONU de 1948 ―contém sim um projeto de sociedade, o projeto do chamado welfare 

state que vigorou (e de certa forma vigora ainda) nas democracias capitalistas da Europa ocidental a partir do fim 

da Segunda Guerra, constituído por uma combinação de princípios do liberalismo clássico com princípios de 

justiça social. Noutros termos, uma combinação de capitalismo com socialismo‖. OLIVEIRA, Luciano. Os 

direitos sociais e econômicos como direitos humanos: problemas de efetivação. In: LYRA, Rubens Pinto (Org.). 

Os direitos humanos no século XXI: uma abordagem interdisciplinar. João Pessoa: Editora Universitária, 2002. 
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um estado de maior justiça social, ainda que o caput do art. 5° enuncie tão-somente o 

princípio da igualdade em sentido formal
68

.  

Com efeito, já no preâmbulo a Constituição Federal coloca a igualdade e a efetivação 

dos direitos sociais e do bem-estar como um dos valores supremos de uma sociedade 

fraterna. Todos estes quatro elementos (direitos sociais, bem-estar, igualdade e fraternidade) 

apontam decerto para um desejo de maior igualdade material inserido na Carta Cidadã.  

Por outro lado, o art. 3º da Carta Magna coloca a justiça (social) e a solidariedade (inc. 

I), bem como a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais e regionais (inc. III) como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil.  

 Também o art. 170 da Carta de 1988, que trata dos princípios gerais da atividade 

econômica, é de suma importância para a orientação social do Estado brasileiro, embora 

mescle elementos tipicamente liberais com outros de cunho socialista. Assim, de um lado, a 

ordem econômica é fundada na livre iniciativa (caput) e deve observar os princípios da 

propriedade privada (inc. II) e da livre concorrência (inc. IV) – noções notadamente liberais; 

e, de outro lado, essa mesma ordem econômica também possui como fundamento a 

valorização do trabalho (caput), objetiva assegurar a todos uma existência digna conforme os 

ditames da justiça social (caput) e deve observar os princípios da função social da propriedade 

(inc. III), da redução das desigualdades regionais e sociais (inc. VII) e do tratamento 

favorecido às empresas de pequeno porte (inc. IX), normas de caráter marcadamente 

socialista, que visam à supressão das desigualdades materiais
69

.   

Acrescente-se ainda que, em harmonia com a ordem econômica, a ordem social ―tem 

como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais‖ (art. 193, 

CF/1988). 

Finalmente, além de todos esses dispositivos, existem diversos princípios e normas ao 

longo do texto constitucional que possuem como fundamento a dimensão material da 

igualdade jurídica. Ilustrativamente, pode-se mencionar a previsão e disciplina constitucional 

dos direitos sociais, enumerados pelo art. 6° da Lei Maior (com redação dada pela EC n° 
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 Como observa José Afonso da Silva, ―Nossas constituições, desde o Império, inscreveram o princípio da 

igualdade, como igualdade perante a lei, enunciado que, na sua literalidade, se confunde com a mera isonomia 

formal, no sentido de que a lei e sua aplicação tratam a todos igualmente, sem levar em conta as distinções de 

grupos‖. 2003, p. 213. 
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 José Afonso da Silva denomina de elementos sócio-ideológicos ―o conjunto de normas que revela o caráter de 

compromisso das constituições modernas entre o Estado liberal e o Estado social intervencionista. O primeiro 

firmou a restrição dos fins estatais, consagrando uma declaração de direitos do homem, como estatuto negativo, 

com a finalidade de proteger o indivíduo contra a usurpação e abusos do poder; o segundo busca suavizar as 

injustiças e opressões econômicas e sociais que se desenvolveram à sombra do liberalismo‖. Cf. 2003, p. 763.     
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64/2010), a saber: o direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados.  

  

2.3.3 Aspectos doutrinários relevantes acerca do princípio da igualdade material 

 

Pode-se definir o princípio da igualdade em sentido material como aquele em função 

do qual o Estado pode – ou deve, numa visão mais progressista – editar leis que tratem de 

modo desigual e mais benéfico determinados grupos sociais que se encontrem em situação de 

desvantagem sob o aspecto socioeconômico.       

Para melhor compreender a dimensão material do princípio da igualdade, cumpre fazer 

algumas comparações com o preceito de isonomia em sentido formal. Com efeito, enquanto a 

igualdade em sentido formal é, ab origine, noção tipicamente liberal, que nasce a partir das 

reivindicações da burguesia francesa em fins do século XVIII, a igualdade em sentido 

material é fruto das doutrinas e lutas socialistas contra o estado de miséria do proletariado na 

Europa dos séculos XIX e XX. Aplicar a igualdade formal significa tratar da mesma forma os 

indivíduos que figurem numa mesma situação; aplicar a igualdade material, de outro lado, 

significa tratar de forma diferente (desigual) os indivíduos pertencentes aos setores carentes 

da sociedade em relação aos indivíduos pertencentes aos setores privilegiados. Enquanto a 

igualdade formal surge no contexto dos chamados direitos fundamentais da primeira geração 

e visa à cessação das perseguições e dos privilégios injustificados, a igualdade material 

aparece concomitantemente aos direitos fundamentais da segunda geração
70

 e objetiva a 

redução das desigualdades socioeconômicas. A igualdade formal – em suma e grosso modo – 

é a ―igualdade liberal‖, como diz Canotilho
71

; já a igualdade material é a cara do socialismo. 

Diferentemente da mera isonomia formal, o princípio da igualdade na dimensão 

material tem um papel mais ativo na busca por maior justiça social. Ele não se destina a evitar 

um comportamento seletivo e parcial por parte do aplicador do direito, nem tampouco a 

assegurar que a lei trate da mesma forma pessoas inseridas em situações iguais (funções da 
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 Os direitos da segunda geração são ―os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos 
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germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao princípio da 

igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os 

ampara e estimula‖. BONAVIDES, 2005, p. 564. 
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isonomia formal), mas serve sobretudo para promover, por meio de leis mais igualitárias, uma 

maior igualdade de oportunidade entre os indivíduos de uma dada sociedade.    

Embora seja consenso entre os juristas brasileiros que a Constituição Federal deu 

abrigo ao princípio da igualdade material, a doutrina muito discute até que ponto essa 

dimensão igualitária deve vincular o poder público, isto é, até onde a atuação estatal que vise 

à redução das desigualdades socioeconômicas é uma mera faculdade (poder) do Estado ou, 

mais do que isso, uma verdadeira obrigação (dever) do Estado contemporâneo. Esse dilema, 

contudo, não será objeto de discussão no presente trabalho.   

 

 

2.4 Sobre a utilização da “raça” como critério de discrímen: a doutrina de Celso 

Antônio Bandeira de Mello 

 

 

 No debate das cotas, desponta inevitável a questão de saber se a mera utilização pela 

lei dos elementos cor ou raça como critérios de diferenciação de direitos já implicaria, por si 

só, ofensa ao princípio da isonomia. Logicamente, uma resposta positiva a essa questão 

eivaria de inconstitucionalidade o instituto das cotas raciais. 

 Acredito que tal questão já foi pacificada no meio jurídico nacional, em virtude da 

grande aceitação que obteve entre nós a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello. Em 

uma pequena obra intitulada ―O conteúdo jurídico do princípio da igualdade‖, Bandeira de 

Mello argumenta de forma lúcida que a utilização de elementos como sexo, credo religioso e, 

ainda, cor ou raça, não constitui per se uma violação ao preceito de igualdade, embora possa 

sim configurar-se essa violação, a depender de outros fatores. Nas palavras de Bandeira de 

Mello: 

 

Supõe-se, habitualmente, que o agravo à isonomia radica-se na escolha, pela lei, de 

certos fatores diferenciais existentes nas pessoas, mas que não poderiam ter sido 

eleitos como matriz do discrímen. (...) Assim, imagina-se que as pessoas não podem 

ser legalmente desequiparadas em razão da raça, ou do sexo, ou da convicção 

religiosa (...) Descabe, totalmente, buscar aí a barreira insuperável ditada pelo 

princípio da igualdade (...) Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a 

ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou 

injustificadas
72

.  
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 (2006), p. 15-18. 
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 As assertivas feitas por Bandeira de Mello são complementadas pelo autor através de 

exemplos esclarecedores. No entanto, as lições do destacado jurista pouco contribuem para 

solucionar o caso das cotas raciais. A única coisa que se permite inferir a partir dessa doutrina 

é que as cotas raciais não podem ser consideradas inconstitucionais apenas pela utilização dos 

critérios de cor ou raça como elementos de discrímen.  

Com efeito, se se quer alegar a inconstitucionalidade das cotas, deve-se buscar algum 

motivo apto a conceber a medida afirmativa como injustificável e ilógica em face do 

Ordenamento constitucional. Como afirma Bandeira de Mello, a discriminação pela lei 

através de fatores como cor ou raça pode ser compatível com o princípio da igualdade quando 

existe ―um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por 

residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal 

correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição‖
73

.      

 

 

2.5 Qual a dimensão igualitária que fundamenta a vedação constitucional à 

discriminação? 

 

 

 A Constituição Federal de 1988, como se sabe, veda a discriminação social sob 

qualquer forma e de qualquer natureza. Desde o preâmbulo, a Carta Magna fala na instituição 

de um ―Estado Democrático‖ e de uma sociedade ―sem preconceitos‖. 

 Paralelamente, segundo o art. 3°, constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil ―promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação‖ (inc. IV).         

Já o art. 4º da Lei Maior informa que, entre os princípios que regem as relações 

internacionais da República Federativa do Brasil, figuram o princípio da ―prevalência dos 

direitos humanos‖ (inc. II) e do ―repúdio ao terrorismo e ao racismo‖ (inc. VIII). 

  Finalmente, o inciso XLII do art. 5° da Carta Cidadã estabelece que ―a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 

da lei‖.  

É certo que todas essas vedações à discriminação contempladas pela Carta Política de 

1988 consubstanciam uma decorrência lógica do princípio constitucional de igualdade. Por 
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outro lado, cabe indagar se a vedação à discriminação deve ser enquadrada como uma 

implicação da igualdade jurídica em sentido formal, ou, de outra forma, como decorrência da 

dimensão material da isonomia constitucional. O tema é mais importante do que inicialmente 

aparenta. 

A esse respeito, os juristas brasileiros divergem bastante. Em geral, pode-se dizer que 

os juristas contrários às cotas raciais têm concebido as cláusulas de não-discriminação num 

sentido de igualdade meramente formal, ao passo que os juristas favoráveis ao instituto cotista 

têm observado as mesmas cláusulas como decorrência da dimensão material da igualdade 

jurídica.         

Essa diferença de interpretação das cláusulas constitucionais de não-discriminação tem 

assumido papel de destaque no debate em torno das cotas raciais. Voltarei a abordar o assunto 

no capítulo III, tópico n° 3.4 deste trabalho, após haver estudado a opinião de alguns 

jurisconsultos brasileiros acerca do instituto cotista.    
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CAPÍTULO III 

A OPINIÃO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIAS ACERCA 

DA CONSTITUCIONALIDADE DAS COTAS RACIAIS EM FACE DO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Considerações iniciais: de como o debate sobre cotas raciais em âmbito jurídico se 

fundamenta, sobretudo, na noção de igualdade constitucional    

 

 

Foi visto no capítulo I desta dissertação que a reserva de parte das vagas nas 

universidades públicas para pretos e pardos já é uma realidade no Brasil. Estima-se que, ao 

todo, dezenas de instituições públicas federais e estaduais de ensino superior já adotam cotas 

raciais no exame vestibular como parte do critério de seleção de alunos. Em que pese à rápida 

difusão do instituto, era de se esperar que as cotas raciais encontrassem, simultaneamente, 

ampla resistência de alguns segmentos da sociedade brasileira, mesmo pela natureza 

marcadamente progressista da medida. Foi o que ocorreu: desde a apresentação do PL n° 

73/1999, as discussões em torno da política de cotas vêm ganhando espaço no País. 

Em comentário à história do combate ao racismo nos EUA, Demétrio Magnoli 

afirmou certa feita que ―A história jurídica da luta pelos direitos civis é, essencialmente, a 

história da interpretação do princípio da igualdade‖
74

. A afirmação do sociólogo procede e 

poderia ser dita também em relação à luta pelos direitos dos pretos e pardos brasileiros: no 

que tange ao Ordenamento pátrio, dentro da noção abstrata de igualdade jurídica tem cabido 

de tudo, inclusive o instituto da escravidão. Basta lembrar que, conquanto a Constituição 
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imperial de 1824 já previsse a igualdade perante a lei, a escravidão perdurou no Brasil como 

instituto legítimo até 1888.  

Atualmente, discute-se se o princípio da igualdade pode albergar cotas raciais. De fato, 

na seara judicial, a maior parte das demandas envolvendo cotas diz respeito à legitimidade do 

instituto em face do princípio da isonomia. Verdade que se tem discutido, paralelamente, 

outros aspectos constitucionais relativos à política de cotas, tais como a conformidade do 

instituto em relação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como em relação a certos princípios que regem a educação no País, a 

exemplo da garantia do padrão de qualidade e do princípio meritocrático no acesso aos níveis 

mais elevados de ensino. Não obstante, a confrontação entre as cotas raciais e o preceito de 

isonomia tem assumido papel preponderante no embate jurídico: ao avaliar o teor das 

demandas judiciais sobre a matéria, pode-se supor que, muito provavelmente, será com base 

no princípio da igualdade que a política de cotas será convalidada ou rejeitada no 

Ordenamento brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal
75

. 

Ocorre que, como antecipado no capítulo II desta dissertação, o princípio da igualdade 

tem sido objeto de grandes divergências no Direito nacional. O consenso acerca da 

―bidimensionalidade‖ do conteúdo jurídico da isonomia está longe de ser observado no ato da 

interpretação e aplicação da regra de igualdade aos casos concretos. Os juristas, em suma, 

concordam com a existência das duas dimensões igualitárias (formal e material), mas 

discordam sobre qual delas deve fundamentar os casos que se lhes apresentam.  

Esse tipo de dissidência voltou a ocorrer com o crescimento dos debates em torno das 

cotas raciais: enquanto alguns juristas argumentam que as cotas violam frontalmente o 

preceito isonômico – pois a discriminação que cria não está prevista pela Constituição – 

outros jurisconsultos favoráveis à medida buscam destacar que a política de cotas não apenas 
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 Realmente, pode-se afirmar que o problema jurídico essencial das cotas raciais diz respeito a um problema de 
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é juridicamente válida, como configura verdadeira imposição constitucional; tudo com base 

no mesmo princípio da igualdade. Trocando em miúdos, tanto os opositores quanto os 

defensores das cotas raciais têm baseado seus argumentos numa incerta e retórica ideia de 

igualdade jurídica
76

.  

Há, contudo, uma diferença essencial entre a igualdade jurídica que se enuncia em 

contestação às cotas e aquela que se brada em sua defesa. Tal diferença, conforme se verá 

neste capítulo, é que os opositores das cotas raciais, em geral, fundamentam seu ponto de 

vista no princípio da igualdade na dimensão formal, ao passo que os defensores da ação 

afirmativa baseiam seus argumentos na esfera material da igualdade jurídica. 

 

 

3.2 Cotas raciais na jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4° Região 

 

 

A experiência de cotas, aparentemente, tem obtido maior adesão das instituições de 

ensino superior localizadas na Região Sul do País, justamente onde a população de pretos e 

pardos se apresenta proporcionalmente em menor número. A grande difusão da política de 

cotas entre as universidades sulistas ensejou, paralelamente, um maior número de demandas 

judiciais em contestação ao instituto racial. Por conseguinte, a ainda nascente jurisprudência 

brasileira em matéria de cotas tem encontrado maior desenvolvimento no Tribunal Regional 

Federal da 4° Região – cuja jurisdição abarca os três estados do Sul – motivo pelo qual, na 

presente dissertação, irei me ater à análise da jurisprudência desse tribunal.  

É possível falar por ora em certo ―equilíbrio jurisprudencial‖ atinente à questão da 

constitucionalidade das cotas raciais no TRF-4: parte dos julgados tem optado pela 

inconstitucionalidade da medida afirmativa, ao passo que outra parte tem declarado sua 
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 Conforme anotou o magistrado Roger Raupp Rios ―(...) dentre os intrincados temas que desafiam a 

compreensão do princípio da igualdade, um dos mais polêmicos é o das ações afirmativas. Na literatura jurídica 

comparada, especialmente estadunidense, há um sem-número de livros e artigos debatendo o tema, muitos dos 

quais as defendendo ardorosamente, enquanto outros a condenam. Do mesmo modo, não há consenso em outras 

áreas: seja qual for a perspectiva adotada - história, ciência política, sociologia, estatística, antropologia, 

psicologia - encontrar-se-á divisão e disputa científica e ideológica. No direito brasileiro, o tema vem adquirindo 

uma significação marcante. Esta não decorre somente da tomada de posição oficial em favor de ações 
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de tratamentos positivos diferenciados e se desdobra em vários tratados internacionais incorporados ao 

ordenamento nacional e leis ordinárias‖. Cf. Tribunal Regional Federal da 4° Região: Agravo de Instrumento n° 

2009.04.00.004495-0 – Santa Catarina, relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, voto divergente de Roger 

Raupp Rios. 28.04.2009. Disponível a partir de: <http://www.trf4.jus.br/trf4/>. Acesso em: 05.06.2010. 
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constitucionalidade, ambas com fulcro principal no preceito de isonomia, conforme mostrarei 

a seguir.      

 

3.2.1 Três decisões contrárias às cotas 

 

Nos autos de uma Apelação, o juiz Márcio Antônio Rocha entendeu que, à luz da 

vigente Constituição da República, a ―cor‖ ou ―raça‖ não podem ser utilizadas como critério 

de discrime, embora reconheça a constitucionalidade das ações afirmativas de caráter social. 

De acordo com o magistrado – relator do recurso – o Estado deve sim buscar a ação 

afirmativa com vistas à redução das desigualdades sociais, mas sem se fundamentar em 

critérios de cor ou raça. 

 

Segundo a interpretação que tenho da Constituição Federal, não é possível firmar 

distinção entre os cidadãos, para acesso a serviços públicos, notadamente a 

educação, baseando-se em critérios genéticos, tal como em razão da cor, raça ou 

etnia, nos exatos termos do seu artigo 5º ―caput‖. 

Embora não se ignore a necessidade de ampliação da participação de determinados 

grupos sociais na educação superior, a forma de se introduzir essa participação deve 

atender a encaminhamento diverso, ditado pela própria Constituição. Aceito como 

pano de fundo dessas medidas, a eliminação das desigualdades sociais, há que se ter 

em mente que tal preocupação também foi idealizada pelo constituinte, sem descurar 

no entanto dos princípios igualitários e da proibição de preceitos baseados em cor ou 

raça. 

A tanto, o artigo 3º é claro, impondo intensa coordenação entre os objetivos 

fundamentais da República, para que andem unidas as metas de eliminação das 

desigualdades sociais e proibição de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, etc. 

(incisos II e IV). 

Da interpretação harmônica de tais objetivos republicanos exsurge a conclusão de 

que se deve sim buscar ações afirmativas, para eliminação das desigualdades sociais, 

não no entanto se baseando em critérios raciais. 

O ponto de orientação é, e pode ser, unicamente, a distinção entre classes sociais, 

distinção tomada tão-só para buscar atendimento do objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil de, exatamente, eliminação dessas desigualdades. 

Portanto, as ações afirmativas devem dirigir-se às classes desfavorecidas, e não a 

determinadas pessoas, em função de sua cor, origem, etc. No aspecto, desnecessário 

lembrar que nem todo cidadão de determinada cor ou origem é hipossuficiente, ou 

precisa de proteção. 

Portanto, quanto ao acesso ao ensino superior, razoável unicamente a distinção que 

vise privilegiar o acesso das classes menos favorecidas, aí compreendidos, com 

razoabilidade, os cidadãos que freqüentaram escolas públicas. Aqui a medida ganha 

inúmeros argumentos em defesa, notadamente pelo fato de ser esse o ensino 

disponibilizado pelo Estado a todo cidadão, independentemente de classe, cor, 

origem, etc., ensino que, por sua insuficiência, tem eliminado essa mesma 

população, quanto ao acesso a universidades , quando confrontada com alunos 

egressos de escolas particulares, indisponíveis a enorme maioria da população
77

. 
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Já a desembargadora federal Marga Inge Barth Tessler, nos autos de uma Apelação 

Cível, rejeitou o sistema de cotas raciais por entender que o mesmo fere ―princípios básicos‖ 

da Constituição Federal – tais como a isonomia e a legalidade – além de não ter sido previsto 

pela via legislativa, e sim por decisão das próprias instituições de ensino que o adotam. A 

magistrada ressalva, portanto, que a utilização da raça como critério de discrímen pelas 

universidades, à medida que viola determinados princípios constitucionais, necessita ser 

prevista pelo legislador.  

No mesmo decisum, Marga Tessler enfatiza ainda o mérito no acesso à universidade 

como elemento fundamental do bem comum, já que o acolhimento dos melhores alunos pelas 

instituições de ensino superior – prejudicado pelo sistema de cotas – pode promover a 

pesquisa e o conhecimento de modo mais qualificado, o que retorna em benefício da própria 

sociedade.   

    

(...) O sistema da UFRGS, a exemplo do adotado por outras instituições de ensino 

superior, quebra princípios básicos e prestigiados pela Constituição Federal de 1988 

e não se sustenta em lei. Assim, embora os bons propósitos que as inspiram, as cotas 

raciais e sociais não podem ser no caso prestigiadas, em face do princípio 

democrático da legalidade. Aduzo que não resta dúvida de que o Brasil é um país 

socialmente desigual, também está fora de dúvida de que somos uma nação de 

mestiços. Por outro lado, a classificação racial bipolarizada enfrenta dificuldades. As 

classes menos favorecidas não podem ser reduzidas aos negros e índios. Afastados 

emocionalismos, o mais racional parecer ser a cota social aos mais pobres, egressos 

de escolas públicas, mas sem fundamentalismo, ou radicalismo. Distinções baseadas 

em raça, etnia, nota extrínseca ou intrínseca do indivíduo já foram afastadas pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

O direito à educação é um direito social fundamental (art. 208, inc. I, da 

Constituição Federal de 1988), sendo dever estatal provê-lo a todos. No ensino 

superior o acesso é informado pelo critério do mérito, que é fundamental na vida 

acadêmica. O atingimento dos níveis mais altos do ensino superior depende de 

esforço individual, o ―mérito acadêmico‖, que é representativo do ―bem de todos‖. 

O objetivo da Universidade Pública não é dar ensino a quem não pode pagar, mas 

aos melhores, daí a ênfase no mérito. Produzir o melhor em conhecimento e 

pesquisa para retornar o melhor para a sociedade. Ao argumento de favorecer ou 

antidiscriminar alguns, não se pode prejudicar a todos, isto é, à coletividade que 

espera seja vertida à sociedade a excelência em conhecimento e pesquisa. A 

sociedade - a coletividade - é diretamente prejudicada se não forem seriamente 

selecionados os melhores. As políticas públicas de subsídio a estudantes pobres - 

Creduc e ProUni - já são aptas a promover o acesso dos menos favorecidos ao 

ensino superior, segundo a capacidade de cada um. Aqui, repousa o princípio do 

mérito acadêmico, que não se destina a proteger interesses individuais, mas sim, é 

do interesse da sociedade, o retorno do melhor para a sociedade. 

O estudo universitário público não pode ainda ser universal é então para os 

melhores. Na oferta e seleção dos candidatos devem ser observados os artigos 5º, 37 

e 206 da Constituição Federal de 1988, com especial ênfase, à legalidade, 

imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Universidade não tem 

autonomia para criar um "direito de raça" para seleção de alunos. 

As ações afirmativas podem e devem ser promovidas pelo Estado, mas se, ao 

implementá-las, o Estado quebra os princípios constitucionais regedores da espécie, 

como aqui, a igualdade de acesso, sem distinções de raça, sexo, cor, etc., necessita-

se obviamente de interposição legislativa. É o Parlamento que legitimamente obriga 



 59 

a todos. É o princípio da dominação democrática, a quebra só pode ser feita pela lei, 

emanada do Legislativo. 

As cotas nas Universidades aqui discutidas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, foram instauradas ao desamparo de lei. Neste passo, distinguem-se da política 

pública Programa de Universidade para Todos (ProUni), convertida na Lei n. 

11.906/2005, servindo o modelo do ProUni de argumento contra a implantação de 

tais programas ao arrepio da lei. Havendo lei, a sua constitucionalidade será 

examinada. 

As ações afirmativas promovidas pelo Estado com a quebra dos princípios 

constitucionais, como no caso, a igualdade de acesso, e o discrímen por raças ou 

renda, necessitou de interposição legislativa. O fato de a própria Constituição 

Federal de 1988 ter discriminado afirmativamente os portadores de necessidades 

especiais (art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal de 1988) e a mulher em algumas 

hipóteses (art. 7º, inc. XX, da Constituição Federal de 1988), ao invés de apontar no 

sentido da desnecessidade de lei, a reforça. 

As Leis n. 10.558/2002 e 10.678/2003 não são suficientes ao propósito almejado, 

pois não são específicas em relação às cotas, não fazendo um objetivo 

dimensionamento das mesmas
78

. 

 

Mais recentemente, o magistrado João Pedro Gebran Neto, numa Apelação de que foi 

relator, proferiu voto no sentido de que a promoção de ações afirmativas pelas universidades 

encontra guarida constitucional, mas que a ação afirmativa de cunho especificamente racial 

não atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo 

porque a cor ou raça não configuram empecilhos à aquisição de conhecimento pelos 

indivíduos, isto é, o conhecimento adquirido por uma pessoa durante a vida não depende de 

sua cor ou raça, mas do acesso que ela teve aos meios para aquisição desse conhecimento. 

 

1. Com o fim de promover a erradicação das desigualdades sociais (artigo 3º da 

CF/88), e com base na autonomia que lhes foi conferida pelo legislador originário 

(art. 207 da CF/88), as Universidades têm executado ações afirmativas, franqueando 

acesso aos cursos de graduação a candidatos negros, índios e aos provenientes de 

escolas públicas, mediante reserva de vagas pelo denominado “sistema de cotas”. 

A adoção de políticas afirmativas insere-se dentro da previsão constitucional, como 

destacado pela Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler (AI nº 2008.04.00.0072976/RS) 

(...)  

Esta previsão constitucional encontra também amparo na legislação 

infraconstitucional, como bem analisou a Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria (no voto 

proferido na Apelação/Reexame necessário nº 2009.72.00.000481-7/SC, DE 

publicado em 10/08/2009) (...) 

Assim, não há negar a legalidade das resoluções administrativas implementadas 

pelas Universidades, dentro da sua autonomia didático-científica e administrativa, 

buscando implementar política pública de ações afirmativas. 

2. Entretanto, malgrado a legalidade formal das resoluções, há que se verificar a 

legalidade de seu conteúdo material, inclusive quanto à razoabilidade e 

proporcionalidade da medida, na medida que as normas em que se fundam as ações 

afirmativas criam dois tipo de discriminações: cotas sociais para alunos egressos 

exclusivamente de escolas públicas e raciais. 

Sobre o acesso à instituições de ensino superior, a Constituição Federal aponta que 

ele se dará segundo a capacidade de cada um (CF, art. 208), equivale dizer, o 
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volume de conhecimento detido pelo candidato, devidamente comprovado (por meio 

de exame seletivo igualitário para todos os candidatos). 

Malgrado a regra geral, deve ser reconhecido, como já destacado acima, a 

possibilidade de previsão de discriminação positiva, de modo a garantir outros 

valores constitucionais, como a diminuição das desigualdades ou mesmo a atuação 

criação de uma igualdade fática, e não apenas formal. 

Assim, é de se concluir que o nosso sistema permite que se criem diferenciações 

normativas quando há diferenças fáticas, mas esta diferenciação deve, primeiro, 

fundar-se e em outro valor constitucional e, em segundo lugar, atender a critérios de 

proporcionalidade (compreendida segundo seus diferentes subprincípios, 

especialmente a adequação). 

No tocante à restrições de direitos, o principio da proporcionalidade exige que as 

restrições a direitos sejam adequadas, necessárias e proporcional, sob pena de 

padecer de inconstitucionalidade: 

é adequada quando o meio escolhido é apto para atingir a finalidade pretendida; 

é necessária quando a finalidade pretendida não pode ser alcançada por meio 

menos gravoso; e 

é proporcional, quando as vantagens decorrentes da adoção da restrição superam 

as desvantagens delas decorrentes. 

Segundo o princípio da salvaguarda do núcleo essencial, em sua formulação 

subjetiva, a restrição não pode ir ao ponto de aniquilar o direito fundamental a ela 

submetido. Sobre o tema, vide CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e 

teoria da Constituição. Almedina, 1998, p. 417-420. 

Assim, se o vetor constitucional indica que o ingresso no sistema de ensino superior 

se dará segundo a capacidade de cada um, entendida esta como quantidade de 

conhecimento adquirido, então qualquer restrição que se faça para alcançar uma 

outra finalidade constitucionalmente admitida há que preservar a o núcleo essencial 

do direito que assegura o critério meritório, bem como o discrimen eleito deve ser 

apto para a finalidade pretendida. 

Nesse ponto é que se percebe que a reserva de vagas para pretos e pardos não se 

justifica. É que não há diferença substancial no quesito "conhecimento" entre pretos, 

pardos, índios, amarelos ou brancos. A quantidade de conhecimento adquirido por 

uma pessoa durante sua vida não depende de sua cor, mas do acesso que ela teve aos 

meios para aquisição desse conhecimento. No momento em que um candidato está 

sendo submetido a uma prova de acesso a uma Universidade, não importa a 

pigmentação de sua pele, mas, tão somente, o conhecimento que pode demonstrar. 

Nem se diga, ainda, que o acesso dos pretos e pardos às fases anteriores do ensino 

seria dificultado por causa de sua cor. Ainda que se reconheça a existência de 

discriminação racial no Brasil - apesar do intenso repúdio da legislação a essa 

prática -, o acesso que pretos e pardos tiveram a boas escolas - isso considerando 

que a discriminação racial tenha tido a potencialidade de prejudicar a amplitude do 

acesso às escolas públicas ou ao ensino por elas ministrados -, sua situação não seria 

muito diversa da que experimentaram, por exemplo, nordestinos, descendentes de 

poloneses, indígenas e moradores de áreas rurais. Naquele e nestes casos, não há 

como deixar de reconhecer que as diferenças regionais são capazes de tornar todos, 

quanto ao nível de conhecimento que podem demonstrar em um processo seletivo, 

iguais, não se justificando que somente aos pretos e pardos seja dado o privilégio de 

classificação em separado. É questionável, inclusive, que haja diferença tal que 

justifique tratamento especial para esses grupos - pretos e pardos, nordestinos, 

indígenas, descendentes de poloneses e moradores de áreas rurais -, quando, em 

comparação com qualquer egresso de escolas públicas, tenham desempenho 

semelhante. 

Destarte, tenho que a política pública de cotas sociorraciais não se mostra razoável, 

ou mesmo proporcional, uma vez que a discriminação estabelecida entre os 

diferentes candidatos, para o fim de reserva de vagas a determinados grupos de 

estudantes, deve guardar a necessária adequação entre os fins visados e os meios 

utilizados. 

3. Ora, se a pretensão administrativa é alavancar estudantes de determinados grupos 

ao ensino superior, permitindo certa vantagem a este grupo frente aos demais, 
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vulnerando o princípio da isonomia, então é indispensável que o discrímen criado 

tenha por causa uma diferenciação justifique o fim visado. 

É o que ocorre com as cotas sociais, dada a notória inferioridade de qualidade da 

maior parte do ensino público, sendo razoável, proporcional e adequado que se crie 

mecanismo mais favorável para o acesso para os alunos egressos do sistema público 

de ensino. 

Todavia, no tocante às cotas raciais, o discrímen criado não guarda qualquer 

proporcionalidade, porque a cor da pele e a raça não são causas capazes de justificar 

a diferenciação entre indivíduos iguais. Duas pessoas, egressas de escolas idênticas 

(públicas ou privadas) não podem ter tratamento diferenciado entre si 

exclusivamente porque uma tem cor da pele negra (ou é indígena) e outra não. O 

discrímen, neste caso, está centrado em fator irrelevante para o desiderato que se 

pretende alcançar. 

A utilização do princípio da proporcionalidade alcança as denominadas colisões de 

bens, valores ou princípios constitucionais e serve para resolver conflitos pela 

“ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a 

fundamentar decisões em sentidos opostos” (voto do Min. Gilmar Mendes no HC 

82.424/RS). Aplica-se, na lição de Canotilho (Direito Constitucional e Constituição. 

Coimbra: Almedina, 2Ed., p. 264), a todas as espécies de atos dos poderes públicos, 

vinculando legislador, administração e o judiciário, observando que “quanto mais 

intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, maiores hão de se 

revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção”. 

No caso em exame, há confronto entre o princípio constitucional da igualdade e a 

adoção de política pública tendente a suprimir desigualdades sociais, sendo evidente 

que a utilização de critérios raciais não encontra fundamento suficientemente forte a 

justificar sua adoção. 

Assim, entendo que a reserva de cotas para pessoas autodeclaradas negras ou 

indígenas, exorbita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que 

estabelece discriminação injustificada entre os candidatos. Por outro lado, considero 

válida e razoável a reserva de cotas para estudantes procedentes do ensino público, 

porquanto plenamente justificável em face da notória ineficácia das políticas 

públicas de fomento neste setor, cujas seqüelas são suportadas pelos cidadãos que, à 

míngua de outras oportunidades, se vêem compelidos a desfrutar unicamente do 

serviço público de ensino. (...)
79

. 

 

Como se pôde perceber a partir das decisões expostas acima, o princípio constitucional 

de igualdade recebeu uma interpretação formal quando aplicado ao caso das cotas raciais por 

alguns magistrados do TRF-4. Tal fato não implica dizer que, para os citados julgadores, não 

exista uma dimensão material associada ao conteúdo jurídico da igualdade, mas apenas que, 

no caso específico das cotas raciais, a diferenciação de regimes criada – isto é, o princípio da 

igualdade material – não se justifica. Assim, incorre-se numa ofensa arbitrária ao princípio da 

isonomia. 

Paralelamente, a partir da primeira decisão transcrita (voto do relator Márcio Antônio 

Rocha) e da terceira (voto do relator João Pedro Gebran Neto), pode-se inferir que a dimensão 

material do princípio da igualdade fora aceita para fundamentar as chamadas ―cotas sociais‖ – 
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 Cf. Tribunal Regional Federal da 4° Região: Apelação/Reexame Necessário n° 2009.72.00.001078-7 – Santa 

Catarina, relator João Pedro Gebran Neto, voto do relator. 20.10.2009. Disponível a partir de: 

<http://www.trf4.jus.br/trf4/>. Acesso em: 05.06.2010. 
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destinadas aos estudantes advindos da rede pública de ensino – mas não para legitimar 

também a ação afirmativa de cunho racial. 

 

3.2.2 Três decisões favoráveis às cotas 

 

Em decisão que se tornou referência para os defensores das cotas raciais, o magistrado 

Luiz Carlos de Castro Lugon proferiu voto em um Agravo de Instrumento do qual foi relator 

afirmando ser ―simplismo‖ a ideia de que a Constituição de 1988 proíbe a ação afirmativa de 

cunho racial, ou que a discriminação no Brasil decorre apenas de circunstâncias ligadas à 

pobreza, e não à raça. Nas palavras do magistrado: 

   

(...) É simplismo alegar, em relação ao tema sub examine, que a Constituição proíbe 

discrimen fundado em raça ou em cor. O que, a partir da declaração dos direitos 

humanos, buscou-se proibir foi a intolerância em relação às diferenças, o tratamento 

desfavorável a determinadas raças, a sonegação de oportunidades a determinadas 

etnias. Basta olhar em volta para perceber que o negro no Brasil não desfruta de 

igualdade no que tange ao desenvolvimento de suas potencialidades e ao 

preenchimento dos espaços de poder. 

É simplismo argumentar que a discriminação existente é em razão dos estamentos 

sociais; muito embora o branco pobre padeça também de carência de chances, fato 

irrecusável é que à figura do negro associou-se, imbricou-se mesmo, uma conotação 

de pobreza que a disparidade acaba por encontrar dupla motivação: por ser pobre ou 

por ser negro, presumidamente pobre. 

Não se trata aqui de reparar no presente uma injustiça passada; não se trata de 

vindita ou compensação pelas agruras da escravidão; a injustiça aí está, presente: as 

universidades, formadoras das elites, habitadas por esmagadora maioria branca. 

Permissa maxima venia, não há como deixar de dizê-lo, ver a disparidade atual e 

aceitá-la comodamente é uma atitude racista em sua raiz. 

Simplismo, também, dizer que as cotas nas universidades não são o remédio 

adequado, que o tratamento a ser dispensado ao problema está em propiciar-se um 

ensino básico democratizado e de qualidade. É claro que as cotas raciais não 

constituem a única providência necessária, não se há de erigi-la em solução. Não as 

vejo, todavia, como mero paliativo, pois creio que uma elite nova, equilibrada em 

diversificação racial, contribuirá em muito para a construção da sociedade pluralista 

e democrática que o Brasil requer
80

. 
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 Cf. Tribunal Regional Federal da 4° Região: Agravo de Instrumento n° 2005.04.01.006358-2 – Paraná, relator 

Luiz Carlos de Castro Lugon, voto do relator. 17.05.2005. Disponível a partir de: <http://www.trf4.jus.br/trf4/>. 
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A desembargadora federal Maria Lúcia Luz Leiria também já decidiu no sentido de 

acolher as cotas raciais numa Apelação Cível em que foi relatora. O voto da magistrada – 

seguido por unanimidade pelos demais julgadores – expôs uma farta fundamentação em prol 

da legalidade e constitucionalidade da medida afirmativa racial nas universidades.  

Na ocasião, Maria Lúcia Leiria discorreu, dentre outras questões, sobre a própria 

natureza da ação afirmativa, sobre o princípio da isonomia e sobre a utilização da raça como 

critério de discrímen. A magistrada também se referiu aos problemas do racismo e da 

desigualdade racial existentes no bojo da sociedade brasileira. A ementa do julgado elucida 

satisfatoriamente os fundamentos do voto: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES AFIRMATIVAS. ―COTAS‖ NAS 

UNIVERSIDADES. CRITÉRIO RACIAL. DISCRIMINAÇÃO. ISONOMIA. 

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MÉRITO UNIVERSITÁRIO. 

1.POLÍTICAS AFIRMATIVAS. Conjunto de políticas públicas e privadas, tanto 

compulsórias, quanto facultativas ou voluntárias, com vistas ao combate à 

discriminação racial, de gênero e outras intolerâncias correlatas. Técnicas que não se 

subsumem ao sistema de cotas, ainda que com elas sempre relacionadas. 

2.INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL. Previsão expressa no Plano Nacional de 

Direitos Humanos, no Plano Nacional de Educação e nas Leis nº 10.558/2002, que 

criou o programa ―Diversidade na Universidade‖ e Lei nº 10.678/2003, que criou 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Autorização, por 

via legal, para implementação, pelo Poder Executivo, de políticas afirmativas. 

Previsão em tratados internacionais. 

3. CONSTITUIÇÃO. Previsão expressa no tocante à mulher ( art. 7º, XX) e a 

portadores de necessidades especiais ( art. 37, VIII), a sinalizar baliza fundamental 

para aplicação do princípio da igualdade jurídica. Legislação infraconstitucional que 

estabeleceu cotas para candidaturas de mulheres, para portadores de necessidades 

especiais em concursos públicos e dispensa de licitação. 

4. TRATADOS INTERNACIONAIS. Reconhecimento pelo Brasil da competência 

do Comitê Internacional para eliminação da discriminação racial. Internalização da 

Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial. Recepção 

dos tratados internacionais anteriores à EC 45/2002, com status supralegal ou de 

materialmente constitucionais, jurisprudência ainda não definida no STF, mas a 

indicar a possibilidade de constituírem "bloco de constitucionalidade", a ampliar 

núcleo mínimo de direitos e o próprio parâmetro de controle de constitucionalidade. 

5. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revisão dos parâmetros clássicos, de forma a 

reconhecer sua dupla faceta: a) proibição de diferenciação, em que ―tratamento 

como igual significa direito a um tratamento igual‖; b) obrigação de diferenciação, 

em que tratamento como igual significa ―direito a um tratamento especial‖. 

Rompimento com a visão clássica, de forma que a igualação jurídica se faça, 

constitucionalmente, como conceito positivo de condutas promotoras desta 

igualação. 

6. DISCRIMINAÇÃO. Conceito internalizado pelo Decreto nº 65.810/69, 

reconhecendo diferenciações legítimas e afastando propósitos e efeitos de anular 

reconhecimento de direitos em pé de igualdade em razão de raça, cor, descendência 

ou origem nacional ou étnica. Quadro cultural brasileiro complexo no que diz 

respeito ao reconhecimento da existência do próprio racismo, com a ideologia do 

―branqueamento‖ e o ―mito da democracia racial‖. Informes internacionais 

questionando a dificuldade do aparelho estatal em reconhecer e promover atitudes 

antidiscriminatórias. Reconhecimento, por outro lado, de que a regra aparentemente 

neutra pode produzir discriminação, que a Constituição proíbe. 

7. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. Art. 207, V, CF. Previsão constitucional 

regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tendo como norte ―as 
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normas gerais da União‖ e do ―respectivo sistema de ensino‖, podendo ser 

ampliadas ou reduzidas as vagas ofertadas. 

8. SISTEMA MERITÓRIO. A previsão constante no art. 208, V da Constituição não 

estabeleceu o ―mérito‖ como critério único e decisivo para acesso ao ensino 

superior, nem constitucionalizou o sistema do Vestibular. Existência de ―nota de 

corte‖, a demonstrar que o mérito é conjugado com outros critérios de índole social 

e racial. Inexistência de ―mérito‖ em abstrato. 

9. AUTODECLARAÇÃO. Critério que não é ofensivo nem discriminatório em 

relação aos ―negros‖, porque: a) já é adotado para fins de censo populacional, sem 

objeções; b) utilizado amplamente no direito internacional; c) guarda consonância 

com os diplomas legais existentes; d) constitui reivindicação dos próprios 

movimentos sociais antidiscriminação. 

10. DISCRÍMEN RAÇA. Possibilidade admitida quando agir ―não para humilhar ou 

insultar um grupo racial, mas para compensar desvantagens impostas contra 

minorias‖. Congruência com os ditames constitucionais de vedação ao racismo, na 

ordem interna e externa, de modo a indicar: a) no aspecto negativo, a necessidade de 

impedir qualquer conduta, prática ou atitude que incentive, prolifere ou constitua 

racismo; b) no aspecto positivo, um mandamento de otimização de medidas cabíveis 

e possíveis para erradicação de tal prática. Inexistência de ―raças‖ a indicar, contudo, 

a necessidade de censura ao ―racismo‖. Inteligência da decisão do STF no HC 

82.424/RS. Preconceito, no Brasil, de fundo distinto daquele praticado nos EUA e 

África do Sul (―preconceito de marca‖ ao invés de ―preconceito de origem‖), a 

indicar a inaplicabilidade, aqui, das discussões sobre percentuais de genes africanos, 

europeus ou indígenas. 

11. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Aplicação aos atos de todos os 

poderes públicos, vinculando legislador, julgador e administrador, mas com 

extensão e intensidade distintas conforme se trate de atos legislativos, da 

administração ou da jurisdição. Limites de ―conformação‖ do administrador e do 

legislador a reduzir a análise de todas as possibilidades de escolhas postas à 

disposição. Verificação de: a) adequação, que não constitui o dever de escolher o 

meio mais intenso, melhor e mais seguro, mas sim a anular o ato somente quando a 

inadequação for evidente e não for, de qualquer modo, justificável; b) necessidade, 

em relação ao meio eficaz e menos desvantajoso para os cidadãos; c) 

proporcionalidade em sentido estrito, comparando a importância da realização do 

fim e a intensidade da restrição de direitos fundamentais. Metas fixadas para 

educação nacional pelo Legislativo com duração de dez anos, passíveis de revisão. 

Não-comprovação de que as premissas para instituição de critérios de ―inclusão 

social‖- ampliação do acesso para estudos de ensino público e autodeclarados 

negros, promoção da diversidade étnico-racial no ambiente universitário, educação 

de relações étnico-raciais - não são critérios adequados, necessários e proporcionais 

para os fins constitucionais de repúdio ao racismo, redução das desigualdades 

sociais, pluralismo de idéias, garantia de padrão de qualidade do ensino, defesa e 

valorização da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 

valorização da diversidade étnica e cultural e promoção do bem de todos, ―sem 

preconceitos de raça e cor e quaisquer outras formas de discriminação‖. Percentuais 

de cotas que não constituem patamar elevado, seja porque 87% da oferta de vagas 

vem do ensino público médio e fundamental, seja porque a população negra 

brasileira é superior ao percentual estabelecido nas cotas. Reconhecimento de que os 

programas deixam sempre à disputa livre da maioria ―a maior parcela de vagas‖, 

como forma de ―garantia democrática do exercício de liberdade pessoal e realização 

do princípio da não-discriminação‖ ( Carmen Lucia Antunes)
81

. 

 

 Em outra importante jurisprudência favorável às cotas raciais do Tribunal Regional 

Federal da 4° Região, o relator de uma Apelação – Roger Raupp Rios – embora afirme a 
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existência de uma carência doutrinária e jurisprudencial em matéria de isonomia, destaca 

também, de modo geral, a legitimidade da política de cotas raciais com base na esfera material 

do princípio constitucional de igualdade, bem como a existência de base legal no 

Ordenamento brasileiro para instituição da ação afirmativa. O voto do relator foi acolhido por 

unanimidade. O trecho que segue é parte da ementa do referido julgado: 

 

CONSTITUCIONAL. DIREITO DA ANTIDISCRIMINAÇÃO. AÇÕES 

AFIRMATIVAS. ENSINO SUPERIOR. ACESSO À UNIVERSIDADE. 

CONCURSO VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS 

PELO CRITÉRIO RACIAL E PARA EGRESSOS DO ENSINO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. MANDAMENTO 

DE ANTIDIFERENCIAÇÃO E DE ANTI-SUBORDINAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO 

DIRETA (INTENCIONAL) E INDIRETA (NÃO-INTENCIONAL). CONCEITO 

JURÍDICO DE DISCRIMINAÇÃO. PROMOÇÃO DA IGUALDADE FÁTICA. 

USTIÇA SOCIAL. SOLIDARIEDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. 

PLURALISMO E DIVERSIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS OBJEÇÕES DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE 

HUMANA. EXISTÊNCIA DE BASE LEGAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. 

1. A adequada compreensão do princípio constitucional da igualdade reclama o 

desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial de respostas jurídicas em face da 

discriminação direta (intencional) e indireta (não-intencional), bem como a 

formulação de medidas positivas de superação dos efeitos deletérios do fenômeno 

discriminatório como um todo, tarefa realizada pelo Direito da Antidiscriminação, 

campo de saber e prática jurídica onde são forjados conceitos, princípios, categorias 

e objetos de proteção acerca da função do princípio da igualdade como proibição de 

discriminação. 

2. Do ponto de vista jurídico, discriminação é qualquer distinção, exclusão, restrição 

ou preferência que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o 

reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e 

liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural ou em qualquer 

campo da vida pública, conforme a inteligência da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial e da Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. 

3. Conforme o Direito da Antidiscriminação, ações afirmativas são medidas, 

conscientes da discriminação experimentada em virtude de raça, etnia, sexo, gênero 

ou qualquer outro critério proibido de diferenciação, visando a combater e superar 

situações injustas de desvantagem social, política, econômica, jurídica ou cultural. 

Prevalência da expressão "ações afirmativas" sobre as expressões "tratamento 

preferencial", "discriminação benigna" e "discriminação inversa", pois a estas são 

associados conteúdos indesejáveis e equivocados de preferência ou da criação de 

nova discriminação: trata-se do combate a situações de discriminação e a privilégios 

e vantagens indevidas desfrutadas por quem, direta ou indiretamente, se beneficia 

das desvantagens sofridas por indivíduos e grupos discriminados. 

4. O princípio da igualdade vai além da instituição de uniformidade de tratamento 

(mandamento constitucional de antidiferenciação), cujo efeito recorrente é a 

manutenção da desigualdade e a reprodução da discriminação; ele impõe a proibição 

de tratamentos que, de modo intencional ou não, perpetuem discriminação e 

desigualdade (mandamento de antissubordinação). 

5. Gênese das ações afirmativas dos efeitos injustos da discriminação indireta e da 

insuficiência do combate restrito à discriminação direta, revelando a necessidade da 

adoção de medidas conscientes da persistência da discriminação e destinadas a 

superar esta situação injusta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto 

aos efeitos injustos da discriminação indireta contra a mulher no mercado de 

trabalho e quanto à legitimidade de ações afirmativas objetivando combater 

discriminação fundada na idade. 
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6. A promoção da igualdade fática, expressamente determinada na Constituição da 

República de 1988, fundada na dinâmica da dimensão material do princípio da 

igualdade, autoriza a implementação de ações afirmativas, combatendo 

discriminações raciais, sociais, sexuais, étnicas e regionais, tudo no contexto da 

promoção da justiça social, da solidariedade, dos direitos fundamentais sociais, do 

pluralismo. O mandamento de igualdade material (tratar aos iguais igualmente e aos 

desiguais desigualmente, na medida da desigualdade) conduz à promoção da 

igualdade fática, pois, conforme a segunda parte da máxima da igualdade jurídica (a 

norma de tratamento desigual), se há uma razão suficiente para ordenar um 

tratamento desigual, então está ordenado um tratamento desigual, decorrendo, 

portanto, o direito à criação de igualdade fática. 

7. A reserva de vagas para os egressos do ensino público tem fundamento 

constitucional, dados os mandamentos constitucionais da solidariedade, da 

promoção da diversidade e da igualdade material, bem como a racionalidade e 

consistência fática da política pública que adota a presunção de inferioridade 

econômica dos beneficiados em face daqueles oriundos do ensino privado. 

Incidência do princípio de interpretação constitucional da correção funcional, a 

orientar o exame judicial da política pública racional, com fundamento na realidade, 

eleita pelos Poderes Legislativo e Executivo. 

8. Ações afirmativas e reserva de vagas para egressos do ensino público atendem às 

noções fundamentais de retidão, equilíbrio, justiça e respeito à dignidade humana, 

consagradas na Constituição de 1988, que repelem a perpetuação de privilégios 

raciais e sociais no acesso aos benefícios propiciados pelas políticas públicas. Ao 

contrário: é a ausência destas políticas, mantenedoras de uma situação de exclusão 

injusta, racista e elitista de vastas camadas da população é que atenta contra 

princípios básicos de justiça, como a não-discriminação, a liberdade positiva, a 

dignidade humana, o direito ao trabalho e à educação e à ética das instituições no 

regime democrático. (...) 

12. Procedência das justificativas das ações afirmativas: combate aos efeitos 

presentes da discriminação passada, promoção da diversidade, natureza 

compensatória ou reparatória das ações afirmativas, criação de modelos positivos 

para os estudantes e para as populações minoritárias e a provisão de melhores 

serviços às comunidades minoritárias. 

13. Improcedência da tese de violação à igualdade pelos prejuízos causados aos 

preteridos em virtude da reserva de vagas (argumento da "vítima inocente"). A 

ausência de ações afirmativas significaria nada fazer diante do status quo, mantendo 

privilégios indevidos decorrentes das vantagens propiciadas àqueles que não 

experimentam discriminação, omissão violadora do mandamento da igualdade como 

antissubordinação. Trata-se de proteger e promover o direito de igualdade de 

indivíduos e grupos a concorrerem aos benefícios sociais de modo equânime, livres 

na maior medida do possível da injustiça estrutural. 

14. Improcedência da tese de desrespeito à dignidade da população negra pela 

instituição de reserva de vagas raciais, pois esta seria sendo tratada como vítima. A 

discriminação racial, passada e presente, é realidade que não pode ser desprezada da 

realidade nacional, pelo que a consideração e o respeito devidos a tal grupo exige o 

reconhecimento e a ponderação desta realidade, inclusive quanto aos efeitos injustos 

e prejudiciais produzidos na realidade. 

15. Improcedência da tese segundo a qual indivíduos brancos foram desrespeitados 

para a consecução de objetivos extrauniversitários. Além da consideração racial 

dentre os quesitos importantes para a diversidade da experiência acadêmica, é dever 

do Estado combater o privilégio racial e social decorrente da discriminação indireta, 

por meio de ações afirmativas. Ao passo que pessoas negras foram e são 

sistematicamente prejudicadas no acesso ao ensino superior, dadas às condições 

sociais decorrentes da discriminação passada e presente, muitos brancos obtiveram 

vagas universitárias graças ao privilégio ligado à sua condição racial - circunstância 

que excluía e continua alijando da disputa pelas vagas um grande número de 

pessoas, privadas que foram e continuam a ser de condições de competir em virtude 

de pertencerem a grupos raciais que sofreram intensa exploração e exclusão e 

carregam até hoje, geração após geração, os efeitos deste passado discriminatório. 
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16. Existência de base legal para instituição de ações afirmativas: previsão expressa 

no Plano Nacional de Direitos Humanos, no Plano Nacional de Educação e nas Leis 

nº 10.558/2002, que criou o programa "Diversidade na Universidade" e Lei nº 

10.678/2003, que criou Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial. Autorização, por via legal, para implementação, pelo Poder Executivo, de 

políticas afirmativas, além da previsão em tratados internacionais. 

17. Adequação e compatibilidade das ações afirmativas no âmbito da autonomia 

universitária, dadas os princípios constitucionais e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. 

18. Observância da proporcionalidade na instituição da reserva de vagas para negros 

e egressos do ensino público, dada a adequação, a necessidade e a ponderação 

jurídica dos princípios envolvidos. 

19. Impossibilidade de substituição das ações afirmativas implementadas pelas 

políticas públicas vigentes, em virtude de ato judicial, pela criação de novas vagas, 

dada a autonomia didático-científica da instituição universitária, bem como porque 

tal acréscimo só teria sentido, como medida antidiscriminatória, se sobre as vagas 

acrescidas também incidisse, na mesma proporção, o percentual reservado. 

20. Equívoco fático acerca da inexistência de discriminação racial no Brasil e 

improcedência da tese que sustenta a impossibilidade jurídica de ações afirmativas. 

Consistência das ações afirmativas com as normas constitucionais de proibição do 

racismo, na ordem interna e externa, bem como do dever jurídico de combate à 

discriminação e seus efeitos, diretos e indiretos. Inteligência da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no HC 82.424/RS. 

21. Manutenção da sentença, com fundamento no princípio da razoabilidade, dada a 

progressão dos estudos do impetrante desde o ajuizamento da ação judicial
82

. 

 

Como se nota, ao contrário das três decisões colacionadas no tópico anterior, os três 

julgados aqui selecionados tomaram por base a esfera material do princípio da igualdade para 

conferir legitimidade à política de cotas raciais.  

Por outro lado, seja na jurisprudência contrária ou favorável às cotas, também é 

possível perceber a explanação de conhecimentos que, a princípio, fogem ao campo do saber 

específico dos juristas. De acordo com a proposta apresentada nesta dissertação, a união de 

fundamentos de natureza jurídica e ―não jurídica‖ nas decisões dos tribunais – como, de resto, 

nos argumentos da doutrina – é um dos indícios para se afirmar que a possibilidade ou 

vedação do uso da raça como critério de discrímen e, consequentemente, a legitimidade ou 

não das cotas raciais é uma questão ainda em construção no Ordenamento brasileiro. Voltarei 

a tratar desta questão mais adiante, no tópico final deste capítulo. 
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3.3 Cotas raciais na opinião da doutrina jurídica brasileira  

 

 

3.3.1 Opinião dos juristas favoráveis às cotas raciais: a dimensão material do princípio 

constitucional de igualdade como principal fundamento à reserva de vagas universitárias 

para pretos e pardos 

 

Se os magistrados do TRF-4 divergem quanto à constitucionalidade das cotas – e é 

razoável supor que divergências semelhantes estejam presentes em outros tribunais – a 

principal doutrina brasileira na matéria tem afirmado que a medida afirmativa racial é 

plenamente válida em face da Constituição de 1988, com fundamento, sobretudo, na 

dimensão material do princípio da igualdade. 

 Em um artigo intitulado Ótica constitucional – a igualdade e as ações afirmativas, o 

ministro do STF Marco Aurélio Mello explicou que, antes da Constituição de 1988, o 

ambiente institucional no País apontava para um quadro de ―igualização simplesmente formal, 

uma igualdade que fugia aos parâmetros necessários à correção de rumos‖. Com o advento da 

Constituição de 1988, segundo o ministro, ―adotou-se, pela primeira vez, um preâmbulo – o 

que é sintomático – sinalizando uma nova direção, uma mudança de postura‖. Com isto, 

Mello se referiu aos elementos inseridos no preâmbulo da Carta Magna que apontam para 

uma orientação social do Estado brasileiro e, logo, para o acolhimento do princípio da 

igualdade na dimensão material
83

.  

Além do preâmbulo, segundo o ministro, o art. 3° da Carta Magna autoriza a 

implantação da ação afirmativa racial. Sobre este aspecto, Mello cita alguns termos 

empregados na referida norma para indicar um suposto desejo do constituinte de 1988 por 

uma postura mais ativa do Estado brasileiro na redução das desigualdades, inclusive das 

desigualdades raciais. Assim, diz o ministro:   

 

Do artigo 3° (da Constituição de 1988) vem-nos luz suficiente ao agasalho de uma 

ação afirmativa, a percepção de que o único modo de se corrigir desigualdades é 

colocar o peso da lei, com a imperatividade que ela deve ter em um mercado 

desequilibrado, a favor daquele que é discriminado, que é tratado de forma desigual. 

Nesse preceito são considerados como objetivos fundamentais de nossa República: 

primeiro, construir – preste-se atenção a esse verbo – uma sociedade livre, justa e 

solidária: segundo, garantir o desenvolvimento nacional – novamente temos aqui o 

verbo a conduzir, não a uma atitude simplesmente estática, mas a uma posição ativa; 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

e, por último, no que nos interessa, promover o bem de todos, sem preconceitos de 
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origem, raça e sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pode-se 

afirmar, sem receio de equívoco, que se passou de uma igualização estática, 

meramente negativa, no que se proíbe a discriminação, para uma igualização eficaz, 

dinâmica, já que os verbos ‗construir‘, ‗garantir‘, ‗erradicar‘ e ‗promover‘ implicam, 

em si, mudança de ótica, ao denotar ‗ação‘. Não basta não discriminar. É preciso 

viabilizar – e encontrar, na Carta da República, base para fazê-lo – as mesmas 

oportunidades. Há de ter-se como página virada o sistema simplesmente 

principiológico. A postura deve ser, acima de tudo, afirmativa
84

.  

 

 No intuito de mostrar a recepção dada à ação afirmativa racial pelo Estado brasileiro 

no âmbito das relações internacionais, Marco Aurélio Mello também menciona a Convenção 

Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial – ratificada pelo 

Brasil em 1968 – bem como o art. 4° da Constituição de 1988, precisamente o inc. II 

(prevalência dos direitos humanos), o inc. VIII (repúdio ao terrorismo e ao racismo, que, 

segundo o ministro, ―é uma forma de terrorismo‖), e o inc. IX (cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade). ―Encontramos aqui princípios – diz Mello – mais do que 

princípios, autorização para a ação positiva‖
85

.  

Por outro lado, Mello vê no art. 5° da Constituição Federal – cujo caput é 

normalmente mencionado pelos opositores das cotas raciais – algumas normas que legitimam 

a ação afirmativa racial, notadamente o inc. XLI (―a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais‖) e o inc. XLII (―a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei‖).    

 Finalmente, Marco Aurélio Mello cita outras espécies de ação afirmativa 

contempladas pela Constituição de 1988, especificamente o art. 7°, inc. XX (proteção do 

mercado de trabalho da mulher); o art. 37, inc. VIII (reserva de percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência); o art. 170, inc. IX (tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte) e ainda, o art. 227, ―ao emprestar também um 

tratamento preferencial à adolescente‖
86

.     

 Assim, Mello conclui que ―É preciso buscar-se a ação afirmativa. A neutralidade 

estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso; é necessário fomentar-se o acesso à 

educação...‖, e ainda que ―As normas proibitivas não são suficientes para afastar do nosso 

cenário a discriminação. Precisamos contar – e fica aqui o apelo ao Congresso Nacional – 

com normas integrativas‖
87

.   
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 Flávia Piovesan – professora de Direito Constitucional da PUC-SP – explica que a 

segregação ocorre quando as pessoas são tratadas iguais, em situações diferentes; e diferentes, 

em situações iguais. Em seguida, Piovesan questiona como enfrentar essa problemática toda. 

Para a jurista, no âmbito do ―Direito Internacional dos Direitos Humanos‖, destacam-se duas 

estratégias de combate à discriminação: ―a) a estratégia repressiva-punitiva (que tem por 

objetivo punir, proibir e eliminar a discriminação); b) a estratégia promocional (que tem por 

objetivo promover, fomentar e avançar a igualdade)‖. Em tal contexto, segundo Piovesan, 

embora o combate à discriminação seja medida emergencial para a implementação do direito 

à igualdade, todavia, por si só, é medida insuficiente. Logo, ―é fundamental conjugar a 

vertente repressiva-punitiva com a vertente promocional‖
88

.  

O que Piovesan denomina ―vertente promocional‖ se traduz em ―políticas 

compensatórias que acelerem a igualdade‖. Estas, segundo a autora, ―cumprem uma 

finalidade pública decisiva ao projeto democrático, que é a de assegurar a diversidade e a 

pluralidade social‖. Com efeito, para a jurista, as políticas compensatórias (onde se incluem as 

cotas raciais) ―constituem medidas concretas que viabilizam o direito à igualdade, com a 

crença de que esta deve se moldar na fôrma do respeito à diferença e à diversidade. Por meio 

delas, transita-se da igualdade formal para a igualdade material e substantiva‖
89

. 

Sobre o problema de utilização da raça como critério de discrímen, na ótica de Flávia 

Piovesan, ―se a raça e etnia sempre foram critérios utilizados para exclusão de afro-

descendentes em nosso país, que sejam hoje utilizados, ao invés disso, para a sua necessária 

inclusão‖. Em suma, em defesa da ação afirmativa racial, conclui a autora:  

 

as ações positivas surgem como medida urgente e necessária. Elas, inclusive, 

encontram amplo respaldo jurídico, seja na Constituição (ao assegurar a igualdade 

material, prevendo ações do mesmo teor para outros grupos socialmente 

vulneráveis), seja nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil
90

.  

 

Marcelo Campos Galuppo e Rafael Basile utilizam Habermas como referencial teórico 

para afirmar que a utilização da raça como critério de diferenciação de regime jurídico – e, 

logo, a adoção de cotas raciais nas universidades – pode ser válida (legítima), contanto que o 

grupo racial a ser beneficiado (no caso, os ―negros‖) seja faticamente excluído e que a 

diferenciação de regime jurídico que o beneficia produza a sua inclusão. Os autores alertam 

que ―o conceito de raça, enquanto critério de exclusão, é obviamente inconciliável com as 
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pretensões universalizadoras requeridas pelo direito moderno e democrático‖; no entanto, a 

raça pode ser legitimamente utilizada pelo direito ―enquanto critério de inclusão de grupos 

faticamente excluídos‖
91

. 

Em essência, Galuppo e Basile também fundamentam a diferenciação de regimes 

proporcionada pelas cotas no princípio da igualdade material. De acordo com os autores, ―No 

plano da aplicação, e se fundamentado por boas razões, o princípio da igualdade pode exigir 

um tratamento diferente dos sujeitos políticos, já que a igualdade não pode ser meramente 

formal, devendo ser também material‖. Tal fato ocorre porque, na modernidade, a igualdade é 

um conceito aritmeticamente inclusivo, isto é, sempre que o maior número de cidadãos for 

incluído em discursos jurídicos, estar-se-á criando igualdade e não desigualdade
92

. 

  Ainda segundo Galuppo e Basile, só é possível avaliar se políticas públicas 

afirmativas contribuem ou não para a realização da igualdade em casos concretos, pois só em 

casos concretos se pode saber se estas políticas ―permitem maior ou menor inclusão social‖. 

Esta questão, portanto, não possui uma ―resposta abstrata‖. Em tal contexto, ―o tratamento 

diferenciado dispensado a parcelas materialmente excluídas dos meios do direito e da política 

não é, necessariamente, um atentado contra a igualdade‖, e pode ser compatível com a 

igualdade ―se não for, também, fator de desigualdade racionalmente injustificável‖. Em 

resumo, para Galuppo e Basile: 

 

o que deve ser levado em conta pelo legislador e pelo aplicador é se a ação 

afirmativa produz igualdade, entendida como maior inclusão, ou desigualdade, 

entendida como maior exclusão. O sistema de cotas nas universidades, por exemplo, 

não exclui formalmente o acesso de outros participantes ao ensino superior. Mas 

como as vagas universitárias não podem ser exponencialmente multiplicadas de 

modo a garantir um acesso faticamente irrestrito a todos, é preciso que, 

materialmente, a distribuição das vagas obedeça a um critério que permita, 

minimamente, a inclusão de outras raças, como a negra, ainda que não impeça, 

maximamente, a participação da raça politicamente dominante
93

.    
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3.3.2 Vozes destoantes: opinião de juristas contrários às cotas raciais   

 

A polêmica que as cotas raciais ensejaram na sociedade brasileira tem encontrado eco 

na jurisprudência – a exemplo das divergências analisadas em julgados do TRF-4 – mas não 

tem se refletido na doutrina jurídica pátria.  

Como dito ao início do tópico anterior, a principal doutrina brasileira na matéria tem 

se posicionado pela legitimidade constitucional da política de cotas. De fato, é difícil 

encontrar escritos substanciais que aleguem com veemência a inconstitucionalidade da ação 

afirmativa racial. Para oferecer algum exemplo de contestação às cotas, pode-se mencionar os 

seguintes autores. 

No mês de março de 2008, a revista eletrônica Consultor Jurídico publicou um 

pequeno artigo de autoria do advogado e professor universitário Ives Gandra da Silva Martins, 

onde o jurista contesta algumas formas de proteção institucional a certos grupos minoritários.  

Em seu artigo, Gandra Martins alega que as medidas que visam proteger algumas 

minorias (a exemplo das cotas raciais) ofendem o art. 3°, inc. IV da Constituição Federal, 

segundo o qual um dos objetivos da República Federativa do Brasil é ―promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação‖. O jurista declara ―ter a impressão‖ de que: 

 

o ―cidadão comum e branco‖ é agressivamente discriminado pelas autoridades e pela 

legislação infraconstitucional, a favor de outros cidadãos, desde que sejam índios, 

afro-descendentes, homossexuais ou se auto-declarem pertencentes a minorias 
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submetidas a possíveis preconceitos. Assim é que, se um branco, um índio ou um 

afro-descendente tiverem a mesma nota em um vestibular, pouco acima da linha de 

corte para ingresso nas universidades e as vagas forem limitadas, o branco será 

excluído, de imediato, a favor de um deles
94

. 

 

Ao alegar que determinadas medidas de proteção a minorias ferem o art. 3°, inc. IV da 

Constituição de 1988, Gandra Martins procede a uma interpretação formal de uma das 

cláusulas de não-discriminação da Carta Magna.  

O mesmo preceito do art. 3°, inc. IV, conforme se viu no tópico anterior, também pode 

ser mencionado em defesa das cotas raciais, sendo que, em tal caso, utiliza-se uma 

interpretação com base na dimensão material da igualdade jurídica.  

Contestação mais ―moderada‖ às cotas raciais é feita por Roberta Fragoso Menezes 

Kaufmann, embora a procuradora do Distrito Federal tenha se tornado verdadeiro ―símbolo‖ 

no combate à política de cotas no País, participando ativamente do debate e havendo proposto 

recentemente uma das ações judiciais que contestam a constitucionalidade das cotas no 

Supremo Tribunal Federal
95

.       

Em verdade, o que Roberta Kaufmann contesta com veemência é a adoção de cotas 

universitárias de caráter exclusivamente racial. Portanto, Kaufmann não se opõe a políticas 

públicas dirigidas aos ―negros‖, contanto que a ―raça‖ não seja utilizada como elemento 

exclusivo da diferenciação de regimes. 

Em um dos seus escritos sobre o tema das cotas, a procuradora do Distrito Federal 

reconhece que ―O princípio da igualdade não funciona, em tese, como limitador à adoção de 

programas afirmativos‖, mas ressalva que ―a constitucionalidade ou não de programas 

positivos não pode ser diagnosticada em abstrato, devendo ser analisada no caso concreto, a 

partir de cada medida específica‖
96

.  

Com efeito, para avaliar se as cotas raciais ferem ou não o princípio constitucional de 

igualdade, Kaufamm propõe uma interpretação com base no princípio da proporcionalidade:  

 

Para sabermos se, em determinado caso concreto, a política afirmativa adotada 

ofende ou não o princípio da isonomia, deve-se analisá-la sob a ótica da 
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 Cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Cota racial é forma de discriminação imposta pela lei e autoridade. In: 

Revista Consultor Jurídico, 11 de Mar. 2008. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2008-mar-

11/cota_racial_forma_discriminacao_imposta_lei>. Acesso em: 05.06.2010. 
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 Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 186, proposta pelo partido 

Democratas, onde Roberta Kaufmann atua como procuradora do Partido contra a Universidade de Brasília. A 

referida ADPF está em trâmite no STF desde julho de 2009 e tem como relator o ministro Ricardo 

Lewandowski. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=186&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 05.06.2010.      
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 Cf. 2007. 
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proporcionalidade. Nesse diapasão, o princípio da proporcionalidade funciona como 

princípio constitucional interpretativo, por oferecer subsídios para a melhor 

hermenêutica da Constituição, principalmente quando se estiver diante de 

delimitações ou restrições aos direitos constitucionalmente previstos
97

. 

 

Paralelamente, Roberta Kaufmann chega a defender que a implementação de ações 

afirmativas para ―negros‖ que sejam comprovadamente pobres, por um lado, ―atenderia ao 

objetivo visado, que é o de permitir o ingresso em estratos sociais sub-representados‖, e por 

outro lado, ―constituir-se-ia em política melhor desenhada, porque mais específica, 

diminuindo, ainda que um pouco, a margem de pessoas reversamente discriminadas – os 

brancos pobres‖
98

.  

 Note-se que a alegação de Roberta Kaufmann é a de que as cotas raciais ferem o 

princípio da isonomia apenas enquanto beneficiam ―negros‖ ricos e excluem do benefício, ao 

mesmo tempo, brancos pobres. Quando tal situação acontece, as cotas raciais deixam de se 

configurar como ação afirmativa: ―seria justificável um programa que beneficiasse negros 

ricos, por exemplo, em um País em que brancos pobres também não têm a igualdade de 

oportunidades? Acreditamos que não‖, conclui Kaufmann
99

.  

 

 

3.4 Uma questão hermenêutica: duas leituras da vedação constitucional à discriminação 

 

 

Falei no tópico n° 2.5 deste trabalho que a Constituição Federal de 1988 veda a 

discriminação social sob qualquer forma e de qualquer natureza, prevendo ao longo do seu 

texto diversas cláusulas de não-discriminação. Naquela ocasião, antecipei também que os 

juristas brasileiros divergem bastante acerca da interpretação das cláusulas constitucionais de 

não-discriminação, isto é, se estas cláusulas são uma decorrência lógica do princípio da 

igualdade na dimensão formal, ou se, do contrário, derivam da esfera material da igualdade 

jurídica.      

Após haver analisado os argumentos de alguns juristas acerca da constitucionalidade 

do instituto cotista, vou sugerir doravante que existe uma diferença fundamental de 

interpretação das cláusulas constitucionais de não-discriminação, diferença esta que se opera 

da seguinte forma.  
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 Idem, ibidem. 
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 Idem, ibidem. 
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Os juristas que são contrários às cotas raciais ―enxergam‖ as cláusulas constitucionais 

de não-discriminação em um sentido eminentemente formal (negativo/omissivo/neutro) de 

igualdade jurídica e acreditam que tais cláusulas se dirigem prioritariamente (mas não 

exclusivamente) ao Estado.  

Por essa interpretação, o Estado (ou as entidades privadas no exercício de funções 

públicas) não deveria tratar os cidadãos de modo discriminatório e as cotas raciais, por ensejar 

uma diferença de tratamento, seriam inconstitucionais.  

De modo oposto, os juristas favoráveis às cotas veem as mesmas normas de vedação à 

discriminação em um sentido material (positivo/afirmativo) de igualdade jurídica e entendem 

que tais normas se dirigem, sobretudo, à sociedade.  

De acordo com essa vertente hermenêutica, a sociedade não deveria tratar os cidadãos 

de modo discriminatório. Caso a sociedade discrimine, o Estado deve atuar positivamente 

para garantir que o grupo discriminado seja recompensado. Logo, as cotas raciais, ao 

promover esta compensação, seriam constitucionais. 

Posto por outro ângulo, sob um prisma político-ideológico, sugiro que os juristas 

contrários às cotas raciais possuem uma interpretação ―liberal‖ das cláusulas constitucionais 

de não-discriminação – já que põem o acento de suas preocupações numa violação da 

isonomia por parte do Estado – e que os juristas favoráveis às cotas possuem uma leitura 

―socialista‖ das vedações constitucionais à discriminação – já que põem em destaque a 

própria sociedade como organismo violador da igualdade jurídica
100

. 

A partir de tal contexto, tome-se como exemplo o art. 3°, inc. IV da Constituição 

Federal, segundo o qual ―Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil (...) IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação‖. De acordo com a leitura ―liberal/formal‖ da 

norma transcrita, se o objetivo da ―República Federativa do Brasil‖ (aqui no sentido 

primordial de Estado) é promover o bem de todos sem preconceitos de cor ou raça, e as cotas 

criam um privilégio para pretos e pardos em detrimento de brancos também pobres, logo o 

Estado que institui cotas raciais viola o mandamento constitucional de não-discriminação.  

De modo inverso, segundo a visão ―socialista/material‖ sobre o mesmo art. 3°, inc. IV 

da Carta Magna, se o objetivo da ―República Federativa do Brasil‖ (aqui não apenas no 

sentido de Ente Estatal, mas de sociedade como um todo) é promover o bem de todos sem 

preconceito de cor ou raça, e se esse ―bem de todos‖ não tem sido promovido (porque a 
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 Não se deve inferir dessas conclusões, obviamente, que os opositores e os defensores das cotas raciais sejam, 

necessariamente, de modo respectivo, ―liberais‖ e ―socialistas‖ sob um aspecto político-ideológico mais amplo. 
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sociedade discrimina e deixa os negros em situação pior), logo o Estado que institui cotas 

raciais cumpre com o mandamento constitucional de não-discriminação, ao passo que a 

atitude meramente neutra (omissiva) do Estado no reparo às desigualdades raciais feriria este 

mesmo mandamento, o que impõe, por conseguinte, a ação afirmativa.  

Vale dizer que esse tipo de divergência interpretativa também se mostra bastante 

frequente no que concerne a outras expressões do preceito de isonomia na Constituição, tais 

como o inc. I do art. 5°, que diz que ―homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações 

(...)‖, o art. 19, inc. III, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 

criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si, ou ainda o art. 206, inc. I da 

Lei Maior – diversas vezes mencionado no debate das cotas raciais – segundo o qual um dos 

princípios que devem reger o ensino no País é a ―igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola‖. Com efeito, discute-se, da mesma forma, se essas normas seriam 

uma implicação do princípio da igualdade em sentido formal, ou se elas decorrem da 

dimensão material da igualdade jurídica. 

Anote-se, por fim, que um dos reflexos desses dissensos hermenêuticos é que, 

conforme frisei alhures, tanto os juristas contrários quanto os favoráveis às cotas raciais 

fundamentam seus argumentos nas mesmas normas de igualdade constitucional. Em suma, ou 

as cotas raciais são ―inconstitucionais‖ com fulcro nos artigos 3° (inc. IV), 4° (inc. II e VIII), 

5° (caput e inc. XLII), 19 (inc. III), 37 e 206 (inc. I), todos da Constituição da República, ou 

são ―constitucionais‖ com base nestes mesmos artigos.      

 

 

3.5 Sobre a utilização de argumentos “não-jurídicos” pelos juristas e a insuficiência da 

noção de igualdade constitucional para o caso das cotas raciais       

 

 

A partir do exposto até aqui, infere-se que a disputa jurídica em torno das cotas raciais 

se traduz, sobretudo, numa disputa de interpretação do princípio da igualdade, onde aqueles 

que se opõem às cotas raciais propõem uma interpretação formal do preceito de isonomia em 

questões relativas à raça, ao passo que os defensores da medida afirmativa racial 

compreendem a esfera material da igualdade como suficiente para proporcionar um regime 

jurídico distinto em benefício de pretos e pardos.  

Ocorre que, pelos termos utilizados no debate jurídico, é possível afirmar que a noção 

tradicional de igualdade constitucional não tem se mostrado suficiente para fundamentar o 
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caso das cotas, em função da existência de um componente racial ligado à medida afirmativa, 

com um agravante: as cotas irão utilizar a raça como critério de diferenciação de regimes 

jurídicos justamente numa sociedade onde o ideal de miscigenação e de relações raciais 

amistosas fincou raízes. Daí haver sido proposto nesta dissertação que leis de cunho racial 

como as cotas constituem uma ―nova questão de igualdade‖ para o Direito brasileiro, que pela 

primeira vez se defronta com medidas de tal natureza.  

Essa nova questão de igualdade constitui, decerto, um desafio para os juristas 

nacionais. A mera alegação de ofensa ou conformidade ao princípio da isonomia, por si só, já 

não parece satisfazer. Doravante, faz-se necessário que nossos jurisconsultos não apenas 

indiquem que o conteúdo jurídico da isonomia é bidimensional (questão pacífica), ou que a 

(in)constitucionalidade das cotas se baseia numa ou noutra dimensão de igualdade jurídica. 

Mais do que isso, é preciso que os juristas ofereçam uma explicação satisfatória, capaz de 

estabelecer se o princípio da igualdade pode ou não albergar leis de cunho racial como as 

cotas, ou seja, leis dirigidas ao benefício de um grupo racial específico, como nunca houve no 

Direito pátrio. 

Em consequência dessa necessidade, os juristas envolvidos no debate das cotas fazem 

menção em seus argumentos – frequentemente e de modo bastante intenso – a certos 

conhecimentos que fogem ao seu campo específico do saber, ainda que o fundamento 

principal de suas doutrinas consista no princípio constitucional de igualdade.  

Em outras palavras, nossos juristas não têm tratado o caso das cotas raciais com 

argumentos exclusivamente ―jurídicos‖, mas também, em enorme medida, com 

conhecimentos importados de outras áreas, sobretudo das ciências sociais. Isto porque as 

respostas ―exclusivamente jurídicas‖ já não parecem suprir a ―questão igualitária‖ trazida com 

a instituição de cotas raciais. 

Destaque-se que os argumentos não exclusivamente jurídicos aduzidos pelos juristas 

pátrios no debate das cotas se concentram, sobretudo, em três ―temas‖: a) ação afirmativa; b) 

desigualdades raciais e c) racismo e discriminação. Cada um destes temas é extremamente 

complexo.  

No primeiro deles, discute-se a ação afirmativa como política de inclusão, ocasião em 

que podem ser feitas as seguintes indagações: até onde a ação afirmativa – e, máxime, a ação 

afirmativa de corte racial – pode constituir satisfatoriamente um mecanismo de inclusão, ou 

até onde a ação afirmativa pode ensejar graves conflitos sociais? A história da ação afirmativa 

no mundo é uma história de sucesso ou de fracasso? No caso brasileiro, as cotas raciais seriam 

úteis à inclusão de pretos e pardos, ou o rancor que provocam poderia se voltar contra os 
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indivíduos de cor? Deveria haver cotas raciais, ou simplesmente cotas sociais? Sobre tais 

indagações, os juristas têm discorrido bastante, sempre de modo paralelo (e complementar) à 

fundamentação jurídica. 

Quanto ao segundo tema, os juristas debatem o tamanho (relevância) das 

desigualdades raciais no País como justificativa para as cotas raciais. Sobre o assunto, não se 

discute se existe ou não um quadro de desigualdade racial no Brasil, mas se as desigualdades 

raciais decerto existentes são suficientes para justificar a adoção de medidas afirmativas 

específicas para um grupo de cor. Por conseguinte, os juristas expõem e interpretam dados 

dos mais variados órgãos de pesquisa em defesa de um ponto de vista, ainda que a 

interpretação de tais dados requeira conhecimentos específicos que fogem ao domínio 

estritamente jurídico
101

.  

Finalmente, no debate das cotas, os juristas terminam por adentrar no complexo tema 

do racismo e da discriminação social, e em indagações da seguinte natureza: quais as 

características do racismo ―à brasileira‖? O quanto o fator cor ou a raça influencia na 

estratificação e mobilidade da sociedade brasileira? A discriminação no Brasil é mais 

influenciada por fatores de cor ou raça, ou decorre principalmente da classe econômica? Qual 

a melhor forma de combater o racismo no País, com políticas universalistas que tentam apagar 

a ideia de raças distintas, ou com políticas particularistas sensíveis à raça? Estas são algumas 

das complexas questões que figuram constantemente no debate ―jurídico‖ das cotas raciais, 

ainda que o tema abordado seja mais peculiar ao debate nas ciências sociais.  

No presente trabalho, sugiro que a utilização de argumentos não eminentemente 

jurídicos pelos jurisconsultos brasileiros constitui um indício da insuficiência da noção de 

isonomia para o caso específico das cotas raciais. É como se os juristas estivessem 

insatisfeitos com a mera alegação de ofensa ou conformidade das cotas ao preceito de 

igualdade. Ou, dito de outro modo, é como se os juristas envolvidos no debate das cotas, além 

de alegar a (in)constitucionalidade da medida afirmativa em função do preceito de isonomia, 

precisassem complementar, de alguma maneira, a fundamentação de caráter jurídico. Para 

tanto, lançam-se na posição de verdadeiros cientistas sociais, discorrendo sobre temas 

extremamente complexos, de modo paralelo à argumentação estritamente jurídica. Para os 
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 Em verdade, a maior parte dos dados publicados por órgãos oficiais de pesquisa – como o IBGE – é de fácil 

leitura, mas pode dar ensejo a interpretações diversas sobre determinado problema social. Assim, por exemplo, 

sabe-se que, segundo o IBGE, há no Brasil desigualdades na área de educação e renda em relação às populações 

brancas, pretas e pardas. Paralelamente, há também desigualdades na área de educação e renda entre as regiões 

do País. Considerando-se que as duas regiões que apresentam os piores índices de educação e renda (Norte e 

Nordeste) também apresentam o maior contingente de pretos e pardos em sua população, é possível indagar em 

que medida as desigualdades ―raciais‖ existentes no Brasil constituem, em verdade, desigualdades regionais. 
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juristas pátrios envolvidos no debate da ação afirmativa racial, portanto, não basta alegar que 

as cotas ferem ou não o preceito constitucional de igualdade; mais do que isso, é preciso 

demonstrar que existem boas razões para promover ou proibir o instituto cotista no País. 

Ao longo deste terceiro capítulo, o principal objetivo foi defender uma ideia, qual seja: 

a insuficiência da noção de igualdade jurídica no Direito pátrio para o caso das cotas raciais. 

A propósito, não é de estranhar que o ministro do STF Ricardo Lewandowski tenha 

convocado uma ―audiência pública‖ para ―debater a introdução de critérios raciais e de 

sistema de reserva de vagas para alunos egressos do ensino público como formas de acesso a 

universidades federais‖. Em outras palavras, Lewandowski quis saber se a ―raça‖ pode ou não 

ser utilizada no Direito brasileiro como critério de discrímen ao ingresso no ensino superior.  

Lewandowski é relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) n° 186 e do Recurso Extraordinário n° 597285; em ambas as ações, o sistema de 

cotas raciais é questionado
102

. Antes que o STF decida as duas ações, dada a relevância da 

matéria, Lewandowski preferiu agendar uma audiência pública a confiar nos parâmetros 

hermenêuticos tradicionais. O ministro tem consciência de que uma decisão no caso das cotas 

universitárias abrirá um importante precedente para legitimar outras políticas públicas 

baseadas em critérios de cor ou raça, o que decerto é uma novidade na história institucional 

brasileira.  

No despacho de convocação da referida audiência, o ministro Lewandowski anotou 

que ―a questão constitucional apresenta relevância do ponto de vista jurídico, uma vez que a 

interpretação a ser firmada por esta Corte poderá autorizar, ou não, o uso de critérios raciais 

nos programas de admissão das universidades brasileiras‖. Ainda segundo o ministro, 

―evidencia-se a repercussão social, porquanto a solução da controvérsia em análise poderá 
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 A ADPF n° 186 foi proposta pelo partido Democratas, que questiona o sistema de cotas adotado pela UnB. 

Na ação, o DEM ―alega violação dos seguintes preceitos fundamentais inscritos na Constituição Federal (CF) de 

1988: os princípios republicano (artigo 1º, caput) e da dignidade da pessoa humana (inciso III); dispositivo 

constitucional que veda o preconceito de cor e a discriminação (artigo 3º, inciso IV); repúdio ao racismo (artigo 

4º, inciso VIII); igualdade (artigo 5º, incisos I), legalidade (inciso II), direito à informação dos órgãos públicos 

(XXXIII), combate ao racismo (XLII) e devido processo legal (LIV). Além disso, seriam feridos os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da publicidade e da moralidade, corolários do princípio 

republicano (artigo 37, caput); direito universal à educação (artigo 205); igualdade nas condições de acesso ao 

ensino (artigo 206, caput e inciso I); autonomia universitária (artigo 207, caput); princípio meritocrático – acesso 

ao ensino segundo a capacidade de cada um (artigo 208, inciso V)‖. Já  o Recurso Extraordinário n° 597285 ―foi 

proposto por Giovane Pasqualito Fialho, não aprovado em exame vestibular da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), embora tivesse alcançado pontuação maior do que alguns candidatos admitidos no 

mesmo curso pelo sistema de reserva de vagas destinadas a estudantes egressos do ensino público‖. O ―Plenário 

virtual do STF reconheceu repercussão geral a essa matéria. Isto significa que sua importância ultrapassa o 

interesse individual e alcança interesse coletivo‖. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=113555>. Acesso em: 05.06.2010.  



 80 

ensejar relevante impacto sobre políticas públicas que objetivam, por meio de ações 

afirmativas, a redução de desigualdades para o acesso ao ensino superior‖
103

. 

A audiência pública sobre ―Políticas de Ação Afirmativa de Reserva de Vagas no 

Ensino Superior‖ foi realizada entre os dias 03 e 05 de março de 2010 e mostrou certo 

equilíbrio de argumentação entre as partes divergentes. No entanto, o grupo favorável às cotas 

raciais contou com um número bem maior de representantes.  

Ressalte-se ainda que essa foi apenas a quinta audiência pública realizada pelo STF 

para discutir com a sociedade temas de grande repercussão nacional. Nas quatro audiências 

anteriores, também foram discutidos temas polêmicos, como o uso de células-tronco 

embrionárias em pesquisas científicas, a importação de pneus usados, a interrupção da 

gravidez em casos de feto anencéfalo e o direito à saúde
104

.  

Na quinta e última audiência, os ministros do STF – antes de uma decisão definitiva 

ainda porvir – pretenderam discutir com a sociedade brasileira a novel questão suscitada pelo 

brado dos particularistas, em especial dos movimentos negros, qual seja, a adoção de medidas 

afirmativas de cunho racial destinadas à redução das desigualdades entre brancos, pretos e 

pardos
105

. 
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 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=113555>. Acesso em: 
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CAPÍTULO IV 

UNIDADE RACIAL VERSUS IGUALDADE RACIAL: O DEBATE ENTRE 

UNIVERSALISTAS E PARTICULARISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

 

A legitimidade da política de cotas no Brasil está sob disputa por dois grandes grupos 

e os termos dessa disputa são bem diferentes dos argumentos propostos em âmbito 

especificamente jurídico. Na introdução deste trabalho, denominei um dos grupos de 

―Universalista‖, e o outro, de ―Particularista‖. Falei também sobre alguns aspectos que 

caracterizam estes grupos e de como a disputa entre eles tinha como foco principal dois 

―projetos‖ distintos de sociedade ideal sob o aspecto racial.  

No presente capítulo, irei expor detalhadamente os argumentos de universalistas e 

particularistas em defesa de cada um desses projetos de sociedade. Tais argumentos, 

conforme se verá, referem-se, sobretudo, a quatro questões: a) existência de ―raças humanas‖; 

b) miscigenação e racismo na sociedade brasileira; c) classificações raciais; d) cotas raciais. 

Conforme adiantado na introdução da presente dissertação, parti do pressuposto de que 

tanto universalistas quanto particularistas estão ―bem intencionados‖ no debate das cotas, no 

sentido de que ambos visam combater, a seu modo, o racismo na sociedade brasileira, ainda 

que cada grupo usualmente acuse o outro de ―racista‖. Em verdade, a divergência entre os 

grupos é, acima de tudo, uma divergência de entendimento sobre a melhor forma de combater 

o racismo no País: investir num ideal de sociedade miscigenada e sem raças, ou aumentar o 

ideal de poder da ―raça negra‖. 

                                                                                                                                                         
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=113555>. Acesso em: 05.06.2010. 
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Ao final do capítulo, espero haver demonstrado a essência dos projetos de 

universalistas e particularistas, bem como a relação entre tais projetos e o conteúdo jurídico 

do princípio da igualdade.       

 

 

4.2 De como o grupo Universalista idealiza uma sociedade racialmente unificada 

 

 

Em 29 de junho de 2006, alguns acadêmicos brasileiros de renome, liderados por 

Yvonne Maggie – antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

apresentaram uma ―Carta Pública‖ ao Congresso Nacional, entregue às mãos dos presidentes 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Carta contém a assinatura de intelectuais 

que repudiam os projetos da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, além de uma 

breve exposição das razões para tanto
106

. O referido documento se inicia da seguinte forma: 

 

O princípio da igualdade política e jurídica dos cidadãos é um fundamento 

essencial da República e um dos alicerces sobre o qual repousa a Constituição 

brasileira. Este princípio encontra-se ameaçado de extinção por diversos dispositivos 

dos projetos de lei de Cotas (PL 73/1999) e do Estatuto da Igualdade Racial (PL 

3.198/2000) que logo serão submetidos a uma decisão final no Congresso 

Nacional
107

. (Itálico acrescido). 

 

Como se nota, Maggie e os demais intelectuais que assinaram a Carta colocaram o 

princípio constitucional de igualdade como um dos fundamentos de repúdio às leis de cunho 

racial no Brasil. Em outras palavras, esses intelectuais propuseram que: a ―raça humana‖ não 

pode ser utilizada como critério de diferenciação de regimes jurídicos no País; que em 

questões envolvendo cor ou raça o princípio da igualdade deve receber uma interpretação 

formal; e que, portanto, a lei de cotas e outras normas de corte racial são inconstitucionais por 

ofensa à isonomia.  

Pode-se dizer que os intelectuais que assinaram a referida Carta Pública fazem parte 

do que chamo grupo Universalista. De modo curioso, esses intelectuais afirmam com 

                                                 
106

 Dentre os intelectuais que assinaram a Carta, cumpre destacar os seguintes nomes: Bernardo Sorj – Professor 

Titular de Sociologia da UFRJ; Bolivar Lamounier – cientista político; Caetano Veloso; Darcy Fontoura de 

Almeida – Professor Emérito, UFRJ; Demétrio Magnoli – sociólogo e articulista do jornal Folha de São Paulo; 

Ferreira Gullar – poeta; José Roberto Pinto de Góes – professor de História da UERJ; Luiz Werneck Vianna – 

Professor Titular do IUPERJ; Maria Hermínia Tavares de Almeida – Professora Titular de Ciência Política da 

USP; Mariza Peirano – Professora Titular de Antropologia da UnB; Peter Fry – Professor Titular de 

Antropologia da UFRJ; Simon Schwartzman – sociólogo, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e 

Sociedade no Rio de Janeiro e ex-presidente do IBGE.  
107

 Disponível em: <http://www.geocities.com/cartapublica2006>. Acesso em: 16.12.2009.      
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veemência que as leis de cunho racial ofendem o princípio da igualdade, embora grande parte 

da jurisprudência e a grande maioria da doutrina jurídica pátria tenham argumentado que tais 

leis são plenamente constitucionais
108

. 

No presente tópico, pretendo mostrar que o ―sentimento de igualdade‖ que move os 

universalistas é aquele a informar que raças humanas não existem, que todos os indivíduos 

são essencialmente iguais – posto que pertencentes à espécie humana – e que, portanto, o 

Estado não pode institucionalizar a raça como elemento diferenciador de direitos sob pretexto 

da redução de desigualdades específicas, máxime num país miscigenado e ausente de 

parâmetros rígidos de classificação racial como o Brasil. Em outras palavras, tentarei 

demonstrar que o pleito de igualdade dos universalistas consiste essencialmente em um pleito 

por unidade racial.  

Conforme ressalvei alhures, ―unidade racial‖ não é o mesmo que ―igualdade racial‖. 

Por sociedade ―racialmente unificada‖ se quer indicar uma sociedade onde os indivíduos não 

reconheçam a existência de raças humanas distintas e, logo, não se identifiquem através de 

parâmetros raciais. 

Em tal contexto, como se verá a seguir, ainda que Yvonne Maggie e outros intelectuais 

tenham enfocado na Carta Pública que as ações afirmativas de corte racial são ofensivas ao 

princípio da igualdade, a maior parte dos argumentos universalistas se destina a demonstrar o 

equívoco de se dividir a sociedade em grupos raciais distintos, bem como a necessidade de 

difundir e reforçar a ideia de unidade essencial da espécie humana. 

 

 

                                                 
108

 A ideia de que a ação afirmativa de cunho racial é ofensiva à igualdade constitucional, proposta na Carta 

Pública de Maggie e outros intelectuais, é corrente entre os universalistas. Trago como exemplo algumas 

considerações de Demétrio Magnoli em obra publicada recentemente, onde o geógrafo e cientista social alega 

por diversas vezes e de modo contundente que as leis raciais ferem o princípio constitucional de igualdade. Diz 

Magnoli: ―Os cidadãos são iguais perante a lei e têm o direito de inventar seu próprio futuro, à revelia de origens 

familiares ou relações de sangue. A política das raças é uma negação da modernidade‖ (...) ―A raça é fruto do 

poder de Estado que rejeita o princípio da igualdade entre os cidadãos‖ (...) ―O artigo 5° da Constituição 

brasileira proclama: ‗Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza‘. Sem o dizer, o Estatuto 

(da Igualdade Racial) representava um novo edifício constitucional, pois virtualmente revogava este artigo, que é 

o pilar central do contrato republicano‖ (...) ―O Estatuto cancelava o princípio da cidadania, pelo qual os 

cidadãos não se distinguem segundo critérios de raça, crença religiosa ou opinião política. Ele determinava a 

classificação racial compulsória de cada indivíduo, por meio da identificação da ‗raça‘ em todos os documentos 

gerados nos sistemas de saúde, ensino, trabalho e previdência‖ (...) ―Uma nova Constituição – isso é o que 

almejava ser o Estatuto. Pelas suas disposições, a nação não mais seria o fruto do contrato político entre cidadãos 

iguais, para se converter em uma confederação de raças‖ (...) ―O fundamento político e jurídico da Constituição 

situa-se no conceito de igualdade oriundo do projeto republicano da Revolução Francesa de 1789. O 

multiculturalismo apresenta-se como uma alternativa àquele projeto‖ (...) ―O leitor entendeu perfeitamente o 

sentido das leis de raça. Elas representam, ao mesmo tempo, uma ofensiva contra o princípio da igualdade 

perante a lei e uma tentativa de reverter, no plano político, o ideal da mestiçagem sobre o qual se ergueu a nação 

brasileira‖. Cf. 2009, p. 15, 16, 165, 166, 370 e 373.      
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4.2.1 Ênfase na inexistência biológica de “raças humanas” 

 

Existe atualmente certo consenso entre os biólogos de que as diferenças genéticas 

observáveis entre os seres humanos são tão insignificantes que não há mais sentido se falar 

em raças humanas distintas. O consenso científico em torno da inexistência de ―raças‖ 

também é compartilhado entre Universalista e Particularista: de fato, nenhum dos dois grupos 

é adepto das antigas doutrinas que tentavam classificar e distinguir as ―raças‖ humanas 

segundo critérios os mais diversos.  

Por outro lado, em consonância com os fins almejados por cada grupo, a ideia de 

inexistência das raças humanas é sobremaneira enfatizada pelos universalistas no debate das 

cotas
109

. Dos biólogos brasileiros que trataram do tema, merece destaque o geneticista Sergio 

Danilo Junho Pena – professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – que 

realizou vários estudos acerca da diversidade genômica humana e da formação e estrutura da 

população brasileira. Não é sem razão que o geneticista é lembrado por grande parte dos 

universalistas que utiliza a ideia de unidade racial para contestar o sistema de cotas. De resto, 

o próprio Sergio Pena pode ser enquadrado entre os universalistas, conforme se verá mais 

adiante.   

 Sergio Pena esclarece que o homem anatomicamente moderno – o Homo sapiens 

sapiens – é uma espécie muito jovem na Terra. Três linhas de evidência genética sugerem sua 

origem única e recente, há cerca de 150 mil anos, na África. Acredita-se que cerca de 90 mil 

anos atrás alguns grupos humanos emigraram da África para outros continentes, dizimando e 

substituindo em seu trajeto os homens de Neandertal (Homo sapiens neandertalensis) e outras 

populações arcaicas de Homo sapiens. Logo, todos os seres humanos atualmente vivendo no 

planeta Terra compartilham um mesmo ancestral africano relativamente recente. ―Por baixo 

da pele, todos nós somos africanos! As diferenças morfológicas que vemos na aparência dos 

humanos atuais são desenvolvimentos recentes, tendo ocorrido apenas nos últimos 50 mil a 40 

mil anos‖
110

. 

 Em que pese à existência de alguns aspectos supostamente característicos de uma 

―raça‖ negra – tais como a cor da pele, a cor e a textura do cabelo, a cor dos olhos, a forma do 

nariz e a espessura dos lábios – a distinção racial não encontra justificativa biológica. Como 
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 O grupo Particularista prefere ressaltar que, embora não seja mais possível se falar em ―raças‖ distintas sob o 

aspecto biológico, a noção de ―raças‖ ainda existe sob um prisma ―sociológico‖, porquanto continua a permear o 

imaginário popular. Sobre a existência ―sociológica‖ das raças, vide neste capítulo o tópico n° 4.3.1. 
110

 PENA, Sergio Danilo Junho. Razões para banir o conceito de raça da medicina brasileira. História, Ciências, 

Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 321-346, maio-ago. 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v12n2/05.pdf>. Acesso em: 05.06.2010.   
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explica Sergio Pena, cada um desses traços fenotípicos é controlado por um número bem 

pequeno de genes diferentes que, de seu turno, representam uma porção ínfima do genoma e 

são completamente dissociados dos genes que influenciam aspectos como a inteligência, o 

talento artístico, as habilidades sociais e a predisposição a doenças. Assim, ―as categorias 

‗raciais‘ humanas não são entidades biológicas claramente definidas e circunscritas, mas 

construções sociais e culturais fluidas‖
111

.  

 No que concerne às diferenças morfológicas, estas se concentram num número tão 

pequeno de genes que não justificam a classificação em raças humanas distintas. A cor da 

pele, por exemplo, é determinada pela quantidade e tipo do pigmento melanina na derme. 

Tanto a quantidade quanto o tipo de melanina são controlados por apenas quatro a seis genes, 

número insignificante num universo de aproximadamente 25 mil genes existentes no genoma 

humano
112

. 

 Assim como a cor da pele, outras características físicas externas, tais como o formato 

da face, a grossura dos lábios, o formato do nariz e a cor e a textura do cabelo são traços 

literalmente superficiais. Embora não se conheçam os fatores geográficos locais responsáveis 

pela seleção dessas características, é razoável supor que, tal como a pigmentação da pele, 

esses aspectos morfológicos refletem meras adaptações ao clima e outras variáveis ambientais 

de diferentes partes da Terra e dependem de um número ínfimo de genes
113

. 

 O professor Sergio Pena lembra ainda que 95% da variabilidade genética humana está 

contida dentro das próprias populações
114

. Assim, pode haver mais variação genética entre 

pessoas de uma mesma ―raça‖ (entre dois nórdicos, por exemplo) do que entre indivíduos de 

―raças‖ diferentes (entre um nórdico e um africano). 

 Em resumo, as recentes descobertas biológicas sugerem que as diferenças genéticas 

existentes no interior da espécie humana são pequenas demais para autorizar a distinção em 

―raças‖. Tal fato, como adiantei, tem sido exaustivamente proclamado pelos membros do 

Universalista no debate das cotas.   

A principal acusação dos universalistas é de que as cotas raciais, à medida que 

institucionalizam o critério de ―raça‖, possuem o condão de revitalizar no seio da sociedade a 

crença na existência de raças humanas distintas, crença esta já desfeita pela ciência moderna e 
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 Cf. 2005.  
112

 Cf. Idem, ibidem.   
113

 Cf. Idem, ibidem. 
114

 Cf. Idem, ibidem. Esta afirmação de Pena toma por base alguns estudos de Richard Charles Lewontin, 

geneticista de Harvard. 



 86 

que, historicamente, causou profundos males à humanidade, a exemplo do ocorrido na 

Alemanha nazista e no apartheid sul-africano. 

 O próprio geneticista Sergio Pena pode ser enquadrado entre os universalistas e tem 

participado ativamente do debate das cotas raciais. Em um de seus artigos, Pena defende que 

―O fato assim cientificamente comprovado da inexistência das ‗raças‘ deve ser absorvido pela 

sociedade e incorporado às suas convicções e atitudes morais‖
115

.  

Paralelamente, Pena assevera que uma postura coerente e desejável consiste na 

construção de uma ―sociedade desracializada‖, em que 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‘‖. 

Com efeito, para Pena, em tempos de ―conflitos de civilizações e recrudescimento de ódio 

étnico e racismo‖, é preciso esquecer as diferenças superficiais de cor entre os grupos 

continentais – vulgarmente identificados como ―raças‖ – e ―por trás da enorme diversidade 

humana distinguir uma espécie única composta de indivíduos igualmente diferentes e 

irmãos‖
116

.  

Em outro artigo, Sergio Pena contesta o argumento de alguns particularistas de que 

leis raciais são possíveis dado o caráter ―sociológico‖ da raça. Primeiramente, Pena reafirma 

que ―Do ponto de vista biológico, raças humanas não existem‖, e que ―É impossível separar a 

humanidade em categorias biologicamente significativas, independentemente do critério 

usado e da definição de ‗raça‘ adotada. Há apenas uma raça – a humana‖
117

. Logo em seguida, 

o professor da UFMG, apesar de reconhecer a permanência da noção de raça como construção 

social, propõe que não se pode ―permitir que tal construção social se torne determinante de 

toda a nossa visão de mundo nem de nosso projeto de país‖
118

.   

Pena lembra ainda que ―durante os séculos XVI e XVII, dezenas de milhares de 

pessoas foram oficialmente condenadas à morte na Europa pelo crime de bruxaria‖, e que, 

embora as causas dessa ―histeria em massa‖ sejam controversas, é certo que ―a crença em 

bruxas foi essencial para alimentar o fenômeno‖. O geneticista compara a crença em bruxas 

existente em algumas sociedades dos séculos XVI e XVII à atual crença em ―raças‖ e propõe 

que ―o declínio da perseguição às bruxas foi em grande parte causado pela revolução 
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 PENA, Sergio Danilo Junho. Receita para uma humanidade desracializada. In: FRY, Peter et al. (orgs.). 
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científica no século XVII, que tornou impossível a crença continuada na bruxaria‖. Com isso, 

Pena quis ressaltar a importância histórica da ciência na desconstrução de algumas crenças 

socialmente perniciosas, a exemplo do que ocorre atualmente com a crença em ―raças‖ 

humanas.   

 

Em conclusão, devemos fazer todo esforço possível para construir uma sociedade 

desracializada, na qual a singularidade do indivíduo seja valorizada e celebrada e na 

qual exista a liberdade de assumir, por escolha própria, uma pluralidade de 

identidades. Esse sonho está em perfeita sintonia com o fato, demonstrado pela 

genética moderna, de que cada um de nós tem uma individualidade genômica 

absoluta que interage com o ambiente para moldar a nossa exclusiva trajetória de 

vida. Alguns certamente vão tentar rejeitar essa visão, rotulando-a de elitista e 

reacionária. Mas, como ela é alicerçada em sólidos fatos científicos, temos confiança 

em que, inevitavelmente, ela será predominante na sociedade. Talvez isso não ocorra 

a curto prazo aqui no Brasil, principalmente se o Congresso cometer a imprudência 

de aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, o qual forçará os cidadãos a assumir uma 

identidade principal baseada na cor da pele
119

.  

 

Outro universalista que tem insistido bastante na questão da inexistência de raças 

humanas é o jornalista Ali Kamel, para quem acreditar que raças existem é a base de todo 

racismo. ―Raças não existem‖, diz Kamel, e ―No Brasil, país miscigenado, isso é ainda mais 

evidente‖
120

. 

Kamel toma por base os estudos de Sergio Pena e tenta explicá-los em linguagem mais 

acessível. Utilizando ―cães‖ como exemplo, Kamel procura mostrar que os seres humanos se 

diferenciam fundamentalmente dos animais no que concerne às questões de raça:  

 

Todos sabemos que há várias raças da espécie canina. Elas são bem diferentes entre 

si, tanto na aparência quanto no comportamento: há raças maiores e menores, 

compridas e curtas, inteligentes e obtusas, dóceis e agitadas. Qualquer um saberá 

dizer, de longe, qual é o bassê e qual é o dogue alemão. Pois bem, o que faz o bassê 

e o dogue alemão serem de raças diferentes é que bassês se parecem mais com 

bassês, do ponto de vista da genética, do que com dogues alemães. Reúna um grupo 

de bassês: haverá animais mais compridos que outros, mais altos que outros, com 

focinhos mais pontudos que outros. Mas a variabilidade entre bassês será sempre 

menor do que entre bassês e dogues alemães. Com homens, isso não acontece, e é 

isso a nossa beleza, a nossa riqueza, a nossa sorte
121

. 

 

Ainda com base nos estudos de Sergio Pena, Kamel lembra que a cor da pele, muitas 

vezes utilizada como critério de classificação racial, não determina sequer a ancestralidade. 

―Nada garante que um indivíduo negro tenha a maior parte de seus ancestrais vindos da 

África. Isso é especialmente verdadeiro no Brasil, devido ao alto grau de miscigenação‖. 
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Trocando em miúdos, no Brasil, há ―brancos com ancestralidade preponderante africana e 

negros com ancestralidade preponderante europeia‖, fato que Ali Kamel busca enaltecer, em 

consonância com o projeto universalista: ―Somos, graças a Deus, uma mistura total‖
122

.   

Finalmente, após afirmar que a ―raça‖ foi sempre uma construção cultural e ideológica 

para que uns dominem outros, fato demonstrável pela experiência histórica, Kamel lamenta 

que no Brasil dos últimos anos o Movimento Negro parece ter se esquecido desse fato, à 

medida que tem revivido o conceito de ―raça‖ com o propósito de melhorar as condições de 

vida de grupos populacionais. Para Kamel, essa ―estratégia‖ do movimento negro está fadada 

a levar o Brasil a uma situação que nunca vivemos: o ódio racial. Assim, conclui o jornalista, 

―Onde quer que o conceito de raça tenha prevalecido, antagonismos insuperáveis surgiram 

entre os grupos, e deram origem muitas vezes a tragédias. Por que aqui seria diferente?‖
123

 

César Benjamin – economista e pesquisador do Laboratório de Políticas Públicas da 

UERJ – anota que a construção do conceito de ―raças humanas‖ foi o empreendimento mais 

importante da ciência europeia no século XIX, um esforço cujo sentido óbvio era estabelecer 

bases biológicas que legitimassem a expansão colonial das potências europeias, então a pleno 

vapor. Dessa forma, ―O colonialismo passava a ser uma expressão da supremacia natural de 

povos mais aptos‖
124

.  

Já no século XX, lembra Benjamin, com o desenvolvimento da Genética e da Biologia 

Molecular, o estudo do corpo humano ultrapassou largamente os aspectos morfológicos mais 

aparentes, tais como a cor da pele, que serviram de base para as classificações anteriores. Os 

organismos passaram a ser comparados a partir do conhecimento de estruturas muito mais 

íntimas e fundamentais. Os resultados demoliram as bases conceituais das pesquisas 

anteriores e demonstraram que, ao longo da evolução, os grupos humanos conservaram uma 

semelhança espantosa: compartilham a mesma herança, com variações insignificantes
125

. 

Na mesma linha de Sergio Pena, César Benjamin explica que as variantes genéticas 

existentes entre duas pessoas escolhidas aleatoriamente em um mesmo grupo populacional 

(dois nigerianos, por exemplo) não divergem estatisticamente das diferenças entre duas 

pessoas de grupos distintos (um nigeriano e um sueco, por exemplo). ―Do ponto de vista 
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genético e bioquímico, não se descobriu nenhum critério válido para juntar ou separar as 

pessoas‖
126

.  

Com efeito, segundo Benjamin, estabeleceu-se um consenso de que algumas 

diferenças observáveis entre os indivíduos (tais como a linguagem, os costumes, os valores, 

os atributos morais, as atitudes estéticas etc.) não são biologicamente determinadas. Desde 

então, o conceito de raças humanas foi ―remetido ao museu‖ e se afirmou, em seu lugar, a 

―unidade essencial da nossa espécie‖
127

.  

Benjamin ressalva que a ideia de existência de raças humanas distintas não seria 

biologicamente absurda se não fosse o pouco tempo de existência da espécie humana. Quando 

populações de uma mesma espécie se separam geograficamente e se reproduzem isoladas ao 

longo de muitas gerações, elas tendem a acumular certas diferenças que podem ser inscritas 

em seus códigos genéticos, fato que, a longo prazo, resultaria em raças diferentes. Isso 

ocorreu, por exemplo, em muitas espécies animais e também começou a ocorrer na espécie 

humana, porquanto o Homo sapiens, originário da África, espalhou-se pelo mundo e seus 

subgrupos começaram a acumular diferenças. Se o isolamento demorasse muito mais tempo, 

provavelmente produziria raças humanas. Mas a espécie humana é muito recente e a divisão 

em subgrupos isolados não foi suficientemente longa, pois a humanidade cresceu e ocupou 

todo o Planeta, produzindo assim um grande reencontro entre os diversos subgrupos. Com ele, 

o intercâmbio genético voltou a prevalecer amplamente, interrompendo a incipiente tendência 

anterior à formação de raças distintas. Daí concluir Benjamin, ao gosto dos universalistas, que 

―Nossa unidade humana fundamental é um fato histórico, e não uma imposição metafísica ou 

uma lei biológica‖
128

.  

 

4.2.2 Valorização do ideal de sociedade miscigenada e de relações raciais amistosas 

 

A partir do presente tópico, vou propor que, segundo os universalistas, a cor da pele 

não constitui um fator marcante nas relações sociais brasileiras, isto é, os brasileiros, em 

geral, não pautam suas relações sociais através de parâmetros raciais. Consequência desse fato 

é a existência de certa amistosidade nas relações interraciais, no sentido de que o racismo, 

embora existente, manifesta-se de modo menos agressivo no Brasil quando comparado a 

outros países do Globo. A intensa miscigenação racial que caracteriza a sociedade brasileira 
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seria, sob a ótica universalista, a prova cabal de que, em suas relações sociais, o brasileiro 

leva menos em consideração a cor ou raça do que critérios como o pertencimento a 

determinada classe social. Isto porque, se a sociedade fosse realmente racista, não se 

misturava
129

.  

Em 1883, no auge da luta contra a escravatura, Joaquim Nabuco publicou O 

abolicionismo, sua primeira grande obra, onde fez a seguinte observação:         

 

A escravidão, por felicidade nossa, não azedou nunca a alma do escravo contra o 

senhor – falando coletivamente – nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que 

existe naturalmente entre opressores e oprimidos. Por esse motivo, o contato entre 

elas sempre foi isento de asperezas, fora da escravidão, e o homem de cor achou 

todas as avenidas abertas diante de si. Os debates da última legislatura, e o modo 

liberal pelo qual o Senado assentiu à elegibilidade dos libertos, isto é, ao 

apagamento do último vestígio de desigualdade da condição anterior, mostram que a 

cor no Brasil não é, como nos Estados Unidos, um preconceito social contra cuja 

obstinação pouco pode, o talento e o mérito de quem incorre nele. Essa boa 

inteligência em que vivem os elementos, de origem diferente, da nossa 

nacionalidade é um interesse público de primeira ordem para nós
130

.  

 

 Com estas palavras, o jurista pernambucano brevemente propôs que, em que pese à 

escravidão negra, o preconceito de cor não evoluiu tanto no Brasil quanto em outras nações 

escravocratas, notadamente nos EUA. Uma das razões para tal fato, segundo Nabuco, é que a 

escravidão não era obra exclusiva de brancos contra negros, mas estava aberta a qualquer 

cidadão, inclusive os homens ―de cor‖, desde que fossem livres.  

Alguns anos depois, já vencida a batalha pela abolição, Nabuco manteve 

essencialmente a mesma visão. Em Minha formação, publicada pela primeira vez em 1900, 

Nabuco relatou certa ―brandura‖ da escravidão brasileira, e de como ela se deu desvencilhada 

de barreiras raciais estritas: 

 

O sentimento de ser a última nação de escravos humilhava a nossa altivez e 

emulação de país novo. Depois, à fraqueza e à doçura do caráter nacional, ao qual o 

escravo tinha comunicado sua bondade e a escravidão o seu relaxamento. Compare-

se nesse ponto o que ela foi no Brasil com o que foi na América do Norte. No Brasil, 

a escravidão é uma fusão de raças; nos Estados Unidos, é a guerra entre elas
131

. 

 

 Essa visão ―otimista‖ de Joaquim Nabuco em torno do instituto escravista e das 

relações interraciais no Brasil foi amplamente trabalhada por Gilberto Freyre décadas depois. 
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Em 1933, Freyre publicou Casa-grande & senzala, obra em que defendeu que, desde o início 

da colonização portuguesa, a sociedade brasileira, por diversos fatores, desenvolveu-se 

desvencilhada de uma ―consciência racial‖
132

.  

Utilizando-se de uma interpretação essencialmente culturalista e influenciado pelo 

antropólogo Franz Boas – do qual foi aluno na Universidade de Colúmbia, EUA – Freyre 

rompeu com os intelectuais que tentavam explicar os problemas brasileiros através de teorias 

raciais, alguns deles bastante consagrados, como Euclides da Cunha, Sílvio Romero e Oliveira 

Viana
133

. 

É certo que o método utilizado por Freyre é visto hoje com muitas ressalvas, 

porquanto, ainda que predominantemente culturalista, também considerava fatores climáticos 

e, em menor medida, étnico-raciais. O método freyreano é, por assim dizer, um ―misto‖ de 

cultura e economia, com inserções esporádicas da influência do meio e da raça
134

. Mas, em 

geral, ainda hoje se atribui a Casa-grande & senzala enorme valor, como obra revolucionária 

que foi para a época, pela crítica que fez às abordagens de cunho predominantemente racial e 

de determinismo geográfico, bem como por combater a ideia amplamente difundida de 

inferioridade da ―raça negra‖. A análise racial, de fato, não era a especificidade de Freyre; a 

cultura sim foi seu grande centro de atenção.           

Em Casa-grande & senzala, o sociólogo pernambucano não procurou destacar 

possíveis entraves civilizacionais decorrentes da miscigenação, como era comum à época. Ao 

contrário, Freyre ressaltou a mistura de raças como aspecto singular da cultura patriarcal 
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surgida em torno da casa-grande, cultura esta que proporcionava um convivo inter-racial 

amistoso no País, diferentemente do que ocorria em outras nações escravocratas. Posto dessa 

forma, a miscigenação social deixou de ser vista como um ―problema‖ e se transformou, a 

partir de Casa-grande & senzala, numa das grandes virtudes da sociedade brasileira
135

. 

O ideal freyreano de sociedade miscigenada e de relações raciais amistosas – 

denominado por alguns autores de ―democracia racial‖ – estava em plena afinidade com o 

movimento modernista paulista, representado, sobretudo, no Macunaíma de Mário de 

Andrade. Esse ideal de sociedade fincou raízes no imaginário popular brasileiro, ―caiu‖ no 

gosto do povo, à medida que inverteu radicalmente a perspectiva imaginada para o Brasil nos 

anos porvir: ao invés de um país inviável por decorrência da forte presença negra e da 

miscigenação, o Brasil se tornara o ―país do futuro‖, um local onde o racismo e as barreiras 

raciais haviam se pulverizado, um modelo a ser seguido por outros povos da Terra
136

.     

Passados mais de setenta anos da primeira publicação de Casa-grande & senzala, o 

Brasil ainda apresenta profundas desigualdades socioeconômicas entre brancos, pretos e 

pardos, conforme já estudado: pessoas de pele branca desfrutam uma qualidade de vida 

superior aos indivíduos ―de cor‖. Tal fato não quer indicar que Gilberto Freyre errara em sua 
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original interpretação da sociedade brasileira: as questões atuais envolvendo igualdade ou 

desigualdade racial, ou mesmo o problema da cor como empecilho maior ou menor à 

mobilidade social no Brasil, sequer foram abordados em Casa-grande & senzala. Não foi este 

o tema da obra de Freyre. Sem embargo, a persistência de desigualdades raciais e o 

surgimento das propostas de ações afirmativas recolocaram a obra de Gilberto Freyre na pauta 

de discussões. No contexto atual, o ideal freyreano de sociedade miscigenada e de relações 

raciais amistosas tem sido defendido pelos universalistas, que adotaram a obra do sociólogo 

pernambucano como referencial teórico por excelência
137

.  

Segundo o geógrafo e cientista social Demétrio Magnoli, a obra de Gilberto Freyre 

―desempenhou uma função identitária singular‖ e, por meio dela, ―o Brasil transitou de um 

paradigma a outro, virando uma página de sua história intelectual‖
138

.  

Magnoli procura exaltar a importância do pensamento de Freyre na superação do 

paradigma racista que vigorava no Brasil da primeira metade do século XX. Daí defender que, 

na história intelectual do Brasil, existe o antes e o depois de Casa-grande & senzala. A 

―revolução conceitual‖ da primeira grande obra de Freyre, para Magnoli, ―propiciou a 

superação da imagem do país elaborada pelas elites imperiais, que enxergavam na população 

negra o obstáculo principal para a construção de uma civilização moderna nos trópicos‖
139

.  

Como legítimo representante do que denomino ―grupo Universalista‖, Magnoli parte 

em defesa do ideal de nação miscigenada formado no Brasil. ―O fato biológico da 
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miscigenação ocorreu, é claro, em maior ou menor escala, em todos os lugares, mas ele não 

foi incorporado à esfera identitária‖
140

. Com estas palavras, o cientista social procura mostrar 

que, no Brasil, a miscigenação racial transformou-se em elemento identitário nacional, ao 

contrário do que se deu em outras nações multiétnicas. Diferentemente dos EUA, por 

exemplo, não houve no Brasil leis antimiscigenação, que visavam garantir a pureza racial em 

alguns estados norte-americanos
141

. No caso brasileiro, lembra Magnoli, o fato da 

miscigenação se refletiu na incorporação do mestiço ao imaginário nacional, processo que tem 

como marco o período de transição política e intelectual compreendido entre a Semana de 

Arte Moderna de 1922 e a publicação de Casa-grande & senzala
142

.  

Ainda de acordo com Magnoli, os EUA interpretaram a si mesmos como uma nação 

sem nítidas barreiras de classe social, na qual todos podem ascender economicamente, mas 

também como um país dividido por fronteiras raciais insuperáveis. Em sentido oposto, o 

Brasil enxergou-se como uma ―nação mestiça, miscigenada, pouco afeita a barreiras raciais, 

mas atravessada por divisas de classe muito marcadas‖. Com efeito, para Magnoli, ―a 

desigualdade social, não a diferença de cor, sempre pareceu aos brasileiros representar o 

verdadeiro desafio político na trajetória de modernização do país‖
143

. 

 Na esteira do pensamento de outros universalistas, Magnoli também procura rebater as 

críticas ao pensamento de Freyre, bem como ressaltar o valor da obra freyreana na 

contestação ao racismo. Para Magnoli, Gilberto Freyre ―jamais ocultou a violência da 

escravidão, uma acusação que começaria a ser dirigida contra ele no pós-guerra‖. Magnoli 

lembra ainda que, em Casa-grande & senzala, o sociólogo pernambucano ―expôs em 

minúcias os sofrimentos a que eram submetidos os escravos‖ e ―rompeu com o ‗racismo 

científico‘ e seu paradigma da superioridade racial dos brancos‖
144

.  

Ali Kamel é outro universalista que busca destacar a importância do pensamento de 

Freyre na valorização do negro para a formação da sociedade brasileira, em contestação a 

alguns autores ligados, sobretudo, ao movimento negro. Segundo Kamel, no debate com o 

pensamento majoritário da época, Freyre resgatou ―a importância do negro para a construção 
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de nossa identidade nacional, para a construção da nossa cultura, do nosso jeito de pensar, de 

agir e de falar‖. O sociólogo pernambucano, diz Kamel, ―enalteceu a figura do negro, dando a 

ela sua real dimensão, sua real importância‖
145

.  

Para Kamel, uma leitura da obra de Freyre leva à conclusão de que a miscigenação não 

é a chaga brasileira, mas sua principal virtude. A crítica aos particularistas vem logo em 

seguida: ―Hoje, quando vejo o Movimento Negro depreciar Gilberto Freyre, detratando-o 

como a um inimigo, fico tonto. Os ataques só podem ser decorrentes de uma leitura apressada, 

se é que decorrem mesmo de uma leitura‖
146

. 

 Por outro lado, o ideal de nação miscigenada, segundo Kamel, saiu-se vitorioso e se 

consolidou no imaginário da sociedade brasileira. ―Gostávamos de nos ver assim, 

miscigenados. Gostávamos de não nos reconhecer como racistas‖
147

, lembra o jornalista. Isso 

não implicava dizer que não havia racismo no Brasil: ―Evidente que ele existia e existe, 

porque onde há homens reunidos há também todos os sentimentos, os piores inclusive‖. No 

entanto, ainda que houvesse racismo, Kamel anota que a nação brasileira não queria ser 

reconhecida como racista e sempre condenou o racismo
148

.  

Sobre os aspectos que caracterizam o racismo brasileiro, no entendimento do cientista 

político Bolívar Lamounier, ―a depender da história local e do contexto sociopolítico 

contemporâneo, preconceito e discriminação, em diferentes graus, existem no mundo inteiro. 

Mas preconceito e discriminação não equivalem necessariamente a ódio racial‖. Para 

Lamounier, o Brasil não se inclui entre os países ―racialmente‖ divididos, como os Estados 

Unidos e a África do Sul. ―Num e noutro, praticamente toda questão pública relevante é 

percebida através de lentes raciais‖. Já no caso do Brasil, não há como afirmar que as 

diferenças de cor estejam impregnadas de ódios raciais daquele tipo e intensidade. ―Fazê-lo é 

desconhecer os dados básicos da questão‖, conclui Lamounier
149

.  

Já na ótica de César Benjamin, a afirmação de que o Brasil é o país mais racista do 

mundo ―é uma patética manifestação de nosso esporte nacional favorito – falar mal de nós 

mesmos‖. Benjamin procura demonstrar o equívoco de se tentar construir uma identidade 

racial específica num país tão miscigenado como o Brasil. Para o pesquisador da UERJ, a 

fusão de subgrupos humanos foi mais radical no Brasil do que em qualquer outra parte do 
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mundo. Dadas as características da colonização portuguesa e o papel da sociedade brasileira 

na divisão mundial do trabalho, ocorreu no País um ―monumental processo de miscigenação‖, 

que predominou sobre outras tendências. O resultado disso foi a formação de um país 

―biológica e culturalmente‖ mestiço. Daí defender Benjamin que no Brasil, ―mais do que em 

qualquer outro lugar, a tentativa de constituir uma identidade baseada na ‗raça‘ é 

especialmente reacionária‖
150

.   

Para José Roberto Pinto de Góes, ―O Brasil pode vir a se tornar um país dividido entre 

negros e brancos, sim, trocando a valorização da mestiçagem pelo orgulho racial‖
151

. O 

historiador e professor da UERJ vai buscar no modo peculiar como ocorreu a escravidão 

brasileira a explicação para o fato de que o conflito entre brancos e negros e o orgulho racial 

não constitui uma realidade do País. 

Góes ressalta o fato de a escravidão no Brasil não ter sido um empreendimento aberto 

exclusivamente para ―brancos‖, já que também havia uma infinidade de pessoas ―de cor‖ que 

era proprietária de escravos. Ademais, a escravatura no País contou com a participação dos 

próprios africanos: é que a demanda americana por cativos se aliou à oferta dessa mão-de-

obra por parte de dirigentes e comerciantes africanos, ligados ao próspero mercado de 

escravos. Assim, segundo Góes, a captura de 10 milhões de africanos, embarcados em navios 

tumbeiros e levados como escravos para o outro lado do Atlântico, ao longo de quase quatro 

séculos, só foi possível em virtude da existência de sólidos interesses ligados ao tráfico 

transatlântico em ambas as margens do oceano
152

. 

De modo semelhante, Ronaldo Vainfas também destaca o fato de que a escravidão no 

Brasil não ocorreu exclusivamente por obra dos brancos. ―Se há um aspecto da escravidão 

brasileira que vale destacar por contraste é o fato de que ela não passava rigorosamente pela 

linha da cor‖, afirma Vainfas, citando Joaquim Nabuco. O professor de História da 

Universidade Federal Fluminense lembra que, no Brasil escravista, negros chegaram a ser 

senhores de escravos ou mesmo traficantes, em geral libertos, chegando alguns a enriquecer 

com o tráfico atlântico
153

.  

Paralelamente, segundo Vainfas, o processo de abolição da escravidão brasileiro – 

lento, negociado, tecido na esfera das elites políticas – é a chave para compreender o 

preconceito mais velado contra o negro no Brasil, em contraste com a violência da 
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discriminação nos Estados Unidos, onde ocorreu uma abolição traumática, resultado de uma 

guerra civil e no fim da qual foram suspensos, no tempo da Reconstrução Radical, os direitos 

políticos dos brancos sulistas.  

 

Foi nesse tempo, ainda em 1865, que surgiu a Ku Klux Klan, dedicada a matar 

negros, depois a impedi-los de obter direitos políticos e civis. (...) Poder-se-ia dizer 

que as mazelas da Ku Klux Klan nada têm que ver com a História do Brasil. É 

verdade em parte, porque ao menos não tivemos experiência histórica familiar 

similar, felizmente. Mas em tempos de ações ―racialistas‖, vale a pena lembrar os 

feitos trágicos desta milícia, KKK, que quase virou partido político
154

.  

 

4.2.3 Rejeição às classificações raciais 

 

No léxico, ―negro‖ é sinônimo de ―preto‖
155

. Não obstante, alguns pesquisadores têm 

incluído no grupo dos negros, além dos pretos, também os indivíduos de cor parda, ainda que 

os dicionários identifiquem os pardos como ―de cor entre branco e preto‖
156

, ―mulato‖
157

, 

―mestiço‖
158

, ou ―branco-sujo‖
159

, mas não como negro. Para esses pesquisadores, portanto, 

em que pese ao vocabulário, pretos e pardos podem ser agrupados em um único conjunto, o 

conjunto dos ―negros‖ – também chamados de ―afro-descendentes‖ ou ―afro-brasileiros‖ – em 

oposição ao conjunto dos ―brancos‖. Na crítica feita por Ali Kamel, ―trata-se de uma 

metodologia nascida na sociologia da década de 1950 e hoje vitoriosa: negros são todos 

aqueles que não são brancos‖
160

.  

Vou propor aqui que a grande maioria dos estudiosos que denomina de ―negro‖, ―afro-

descendente‖ ou ―afro-brasileiro‖ o conjunto dos pretos e pardos pertence ao grupo 

Particularista, e que os contrários a esta solução pertencem ao Universalista
161

. Em tal 

contexto, interessa notar como universalistas e particularistas atribuem a certos termos 

significado próprio, e como tal significado é bastante coerente com o projeto de sociedade a 

que cada grupo almeja. 
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 Com efeito, em oposição à solução terminológica particularista, alguns universalistas 

alegam, em primeiro lugar, que a sociedade brasileira, com toda sua miscigenação, não pode 

ser reduzida apenas a duas grandes categorias raciais, onde uns são ―brancos‖ e outros, 

―negros‖. Ademais, não haveria razão para incluir os pardos necessariamente na categoria dos 

―negros‖, ―afro-descendentes‖ ou ―afro-brasileiros‖, posto que nem todos os pardos possuem 

ascendência africana. 

Em verdade, ao invés de propor um tipo de classificação racial alternativo à 

classificação particularista, os membros do Universalista rejeitam qualquer sistema 

classificatório de raças. Eles alegam que as classificações raciais seriam um disparate numa 

sociedade miscigenada como a brasileira, além de possuírem o condão de reacender a ideia, já 

banida pela ciência moderna, da existência de raças humanas distintas
162

.  

 Segundo Simon Schwartzman, o Estatuto da Igualdade Racial é uma ―monstruosidade 

jurídica e conceitual‖, porquanto ―pretende obrigar todas as pessoas a se classificarem como 

brancos ou afro-brasileiros nos documentos oficiais, ignorando os milhões que não se 

consideram nem uma coisa nem outra‖. Para o sociólogo e ex-presidente do IBGE, o estatuto 

―não reconhece a existência dos descendentes das populações indígenas, o grupo mais 

discriminado e sofrido da história brasileira‖
163

. Isso porque, ao dizer que todos os pardos são 

negros, o estatuto exclui os pardos de descendência indígena.  

 José Murilo de Carvalho – historiador e membro da Academia Brasileira de Letras 

(ABL) – assevera de forma irônica que ―Está em andamento no Brasil uma tentativa de 

genocídio racial perpetrado com a arma da estatística‖. Carvalho faz críticas contundentes à 

opção de unir pretos e pardos na categoria ―negros‖ ou ―afro-descendentes‖, opção esta que 

deixa de fora da composição populacional brasileira os descendentes de indígenas:   

 

O IBGE decidiu desde 1940 que o Brasil se divide racialmente em pretos, brancos, 

pardos, amarelos e indígenas. Os genocidas somam pretos e pardos e decretam que 

todos são negros afro-descendentes. Pronto. De uma penada, ou de uma somada, 

excluem do mapa demográfico brasileiro toda a população descendente de 

indígenas, todos os caboclos e curibocas. Escravizada e vitimada por práticas 

genocidas nas mãos de portugueses e bandeirantes, a população indígena é objeto de 

um segundo genocídio, agora estatístico. A não ser pelos trezentos e tantos mil 
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índios, a América desaparece de nossa composição étnica. Restam Europa e 

África
164

. 

  

Para Carvalho, a inspiração do que ele chama ―genocídio racial‖ vem dos Estados 

Unidos, operação que segundo ele é falaciosa. A falácia consiste, segundo o historiador, em 

ter sido tal operação importada não para acabar com a polarização entre pretos e brancos, mas 

para implantá-la num país em que ela não existia: ―Valorizam-se duas cores, raças, etnias, seja 

lá o que for, com exclusão das outras. Viramos um país em preto e branco, ou melhor, em 

negro e branco‖
165

. 

Já o poeta Ferreira Gullar, implicitamente, acusa os adeptos do método de unir pretos e 

pardos no grupo dos negros de querer promover o conflito racial no Brasil. Segundo o poeta, 

―O conceito de nação mestiça é um entrave a quem deseja o conflito racial‖. É por isso que, 

segundo Gullar, ―embora os negros sejam apenas 5,6% da população brasileira, diz-se que os 

pardos, que somam 42%, também são negros e, assim, tenta-se ocultar o elevado grau de 

mestiçagem que nos caracteriza como povo‖
166

.  

O cientista social Demétrio Magnoli busca enfatizar a batalha travada por alguns 

setores do movimento negro para que alguns brasileiros assumam sua ―negritude‖, ainda que 

normalmente não se identifiquem como ―negros‖. Magnoli lembra que na PNAD de 1976 os 

pesquisadores do IBGE registraram 136 respostas diferentes à solicitação de autodeclaração 

de cor/raça dos entrevistados
167

. Segundo o referido autor, este resultado foi interpretado por 

organizações do movimento negro como uma ―prova dos efeitos insidiosos de um racismo 

disseminado, mas subterrâneo, que vigora na sociedade brasileira‖. A ideia era a de que os 

negros não queriam assumir a sua ―verdadeira‖ identidade diante da pergunta feita pelos 

pesquisadores do IBGE, ocultando-a sob o manto de incontáveis eufemismos. De acordo com 

Magnoli, o diagnóstico a que chegaram algumas organizações do movimento negro não partiu 

de alguma ―evidência relevante‖, mas de ―uma interpretação pré-existente sobre a história do 

Brasil e as relações sociais no país‖.  
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O diagnóstico teve consequências. Pouco mais de uma década depois, organizações 

do movimento negro deflagraram uma campanha cívico-educativa para persuadir os 

―negros‖ a declararem, no censo que se realizou em 1991, a sua ―verdadeira‖ 

cor/raça. O principal instrumento da iniciativa foi um cartaz contendo a fotografia de 

uma jovem negra e a conclamação: ―Qual é a sua cor? Responda com bom s(c)enso. 

Não deixe sua cor passar em branco‖. A ideia era aproveitar o recenseamento para 

conferir visibilidade aos negros, pois, na visão dos promotores da campanha, esse 

grupo havia sido virtualmente erradicado do cenário político nacional. Tratava-se, 

no fim das contas, de promover uma retificação identitária
168

.  

 

Magnoli relata ainda que, após constatar que mais de dois quintos dos brasileiros se 

declararam ―pardos‖ no censo de 2000, algumas ONGs particularistas (que Magnoli 

denomina ―racialistas‖) esboçaram propostas de substituir ―pardos‖ e ―pretos‖ por categorias 

como ―negros‖ ou ―afrodescendentes‖, mas desistiram ao perceber que a mudança provocaria 

um ―embranquecimento‖ censitário. Segundo Magnoli, a solução encontrada para o 

―impasse‖ foi cassar o direito à autodeclaração: ―as pessoas podem se definir como ‗pardos‘ 

no censo, mas a divulgação de resultados ignorará aquilo que elas dizem‖
169

. Isto porque, 

embora no censo conste a opção ―pardo‖ separada da opção ―preto‖, na divulgação dos 

resultados da pesquisa o IBGE reúne pretos e pardos numa única categoria, a dos ―negros‖.   

Vale ressaltar que a união de pretos e pardos na mesma classificação possui 

importante papel estratégico: aumentar o contingente dos discriminados e ―equilibrar‖ a 

balança com os brancos. Assim, a briga entre brancos e negros passa a ser uma briga entre 

duas metades da população brasileira, fato que melhora substancialmente as chances de 

sucesso do projeto particularista. 

 

4.2.4 Contestação às cotas raciais 

  

O objetivo imediato das cotas raciais é elevar o acesso dos estudantes de cor preta e 

parda ao nível superior de ensino. Para alcançar este objetivo, as cotas irão criar no 

Ordenamento pátrio a distinção de regimes jurídicos baseada em critérios raciais. Sob a ótica 

universalista, esse tipo de distinção operada em nível institucional pode revitalizar no País a 

ideia de que os indivíduos são, em alguma medida, diferentes em razão de sua cor ou raça, 

contrariando o ideal de sociedade miscigenada e sem parâmetros raciais difundido nos anos 

que se seguiram à Abolição. Eis aqui, em linhas gerais, o cerne do problema relativo às cotas 

proposto pelo grupo Universalista. De resto, tem-se debatido, sobretudo, as seguintes 

questões: 
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 As cotas raciais podem promover uma melhoria nas relações inter-raciais, ou, 

opostamente, tendem a aumentar a hostilidade entre as ―raças‖? 

  

 As cotas raciais são medidas realmente ―temporárias‖ como prometem ser
170

, ou, do 

contrário, a tendência é que perdurem por tempo indeterminado, como ocorreu em 

certos países que instituíram ações afirmativas? 

 

 As cotas raciais podem proporcionar uma queda no padrão de qualidade das 

universidades públicas, à medida que deixam de fora parte dos alunos que obtém as 

melhores notas no Vestibular, ou os alunos cotistas, no intuito de ―mostrar serviço‖, 

terminam surpreendendo e conseguindo, muitas vezes, desempenho acadêmico 

superior aos alunos não-cotistas?
171

  

 

 A política de cotas constitui mecanismo eficaz de inclusão social das minorias 

historicamente discriminadas, ou provoca maior exclusão, apenas beneficia uma ―elite 

negra‖ e deixa de fora do benefício os ―negros‖ pobres que realmente necessitam? 

 

 A política de cotas é uma alternativa suficiente para resolver a situação de 

desigualdade na educação do País, ou não resolve o problema, ―tapa o sol com a 

peneira‖ e provoca um ―relaxamento‖ do governo na tarefa de promover a melhoria da 

educação pública de base?  

 

 As cotas raciais podem ser implementadas sem a ocorrência de fraude, ou a 

dificuldade de saber ―quem é negro‖ em um país tão miscigenado como o Brasil 

constitui um desafio insuperável para a implantação da medida afirmativa?  
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Em um prefácio ao livro Divisões perigosas, o cientista político Bolívar Lamounier 

defende que leis de cunho racial como as cotas não são úteis no combate às desigualdades e 

discriminação raciais. Segundo Lamounier, o grupo favorável ao projeto de Lei de Cotas e ao 

Estatuto da Igualdade Racial aposta na ―racialização‖ – isto é, na regulamentação ―racial‖ da 

cidadania – como remédio para desigualdades e para o preconceito e a discriminação. O lado 

contrário – no qual o próprio Lamounier se inclui – assume posição diametralmente oposta: 

entende que o caminho descortinado pelos dois projetos de lei será ―inócuo ou 

contraproducente no que se refere às desigualdades e terá efeitos colaterais sumamente 

indesejáveis no que toca à sociabilidade e à concepção política da nação brasileira‖
172

. 

Para Lamounier, ―Levada ao limite lógico, a visão ‗racializante‘ imporá uma 

dicotomização ‗racial‘ e potencialmente rancorosa a um país mestiço‖. Daí acreditar o 

cientista político em um ―risco nada desprezível da criação ou ampliação artificial de um 

fosso aparentemente racial entre (ou dentro de) camadas sociais‖. Na visão de Lamounier, 

aqueles que se opõem à ―racialização‖ acreditam que a aspiração de igualdade 

socioeconômica pouco ou nada terá a ganhar com tal ―racialização‖ e optam por uma posição 

universalista, isto é, ―por políticas públicas de caráter geral, que façam chegar a todos os 

necessitados, independentemente da cor, os serviços de educação, saúde, saneamento etc. a 

que têm direito‖. Paralelamente, políticas públicas oficiais de caráter universalista podem ser 

complementadas por iniciativas privadas e da sociedade civil, compondo um feixe 

diversificado, flexível e não coercitivo de soluções. ―Isso nada tem que ver com a utilização 

do poder do Estado para seccionar a sociedade em categorias ditas raciais‖, alerta o cientista 

político
173

. 

César Benjamin não nega a existência de racismo no País, nem a necessidade de 

combatê-lo, mas questiona se a adoção de cotas numa sociedade tão miscigenada é útil nessa 

empreitada: ―definir cotas será o melhor caminho? Devemos fixar o que não é fixo, separar o 

que não está separado? Quem é negro e quem é branco no Brasil? Onde está a fronteira entre 

ambos? E os brancos pobres, que são muitos, como ficam?‖
174

.  

Com efeito, para Benjamin, melhor do que copiar também nisso os EUA – que ele 

define como ―uma sociedade multiétnica, mas não essencialmente mestiça‖ – seria, por 

exemplo, garantir uma escola pública universal, gratuita e de boa qualidade, em que as 

crianças convivessem e recebessem a mesma educação fundamental.  
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Crianças que brincam em playgrounds, viajam em automóveis vedados e estudam 

em escolas particulares altamente seletivas tendem a crescer com medo e raiva dos 

diferentes. Crianças que freqüentam espaços públicos e têm amigos de todas as 

cores dificilmente serão adultos racistas
175

.  

 

De acordo com o jornalista Ali Kamel, num país em que, no pós-Abolição, ―jamais 

existiram barreiras institucionais contra a ascensão social do negro‖; em que os acessos a 

empregos públicos e vagas em instituições de ensino público ―são assegurados apenas pelo 

mérito‖ e em que 19 milhões de brancos são pobres e ―enfrentam as mesmas agruras dos 

negros pobres‖, instituir políticas de preferência racial, ao invés de garantir educação de 

qualidade para todos os pobres e lhes dar  a oportunidade para que superem a pobreza de 

acordo com seus méritos é ―se arriscar a pôr o Brasil na rota de um pesadelo: a eclosão entre 

nós do ódio racial, coisa que, até aqui, não conhecíamos‖. Assim, na ótica de Kamel, quando 

brancos pobres, que sempre viveram ao lado de negros pobres, ―virem-se preteridos apenas 

porque não têm a pele escura, estará dada a cisão racial da pobreza, com conseqüências que a 

experiência internacional dá conta de serem terríveis‖
176

.  

Com base em números referentes às desigualdades raciais, Ali Kamel defende que as 

políticas de cotas raciais são extremamente prejudiciais e injustas e afirma que, em todas as 

universidades que instituíram políticas semelhantes, há discussões antes não conhecidas no 

Brasil, o que pode contribuir para difusão do ódio racial no País
177

.  

Para Kamel, ―não é a cor da pele que impede as pessoas de chegar à universidade, mas 

a péssima qualidade das escolas que os pobres brasileiros, sejam brancos, negros ou pardos, 

podem frequentar‖. Logo, se o impedimento não é a cor da pele, ―cotas raciais não fazem 

sentido‖. Nas palavras do jornalista, a única solução seria ―o investimento maciço em 

educação, e jamais soluções mágicas como cotas‖
178

. 

Ainda de acordo com Ali Kamel, o sistema de cotas, onde quer que tenha sido 

adotado, não beneficiou os mais necessitados, mas apenas os mais afortunados entre os 

necessitados. Simultaneamente, as cotas agravam os conflitos onde eles existem, ao invés de 
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atenuá-los, e suscitam disputas mortais entre os potencialmente favorecidos e os não-

favorecidos, grupos que antes conviviam harmoniosamente
179

. Em conclusão, diz Kamel: 

 

É por tudo isso que tenho uma preocupação e uma esperança. A preocupação é que 

as políticas de cotas raciais jamais eliminarão as bases de um preconceito que não é 

racial, mas social. Ao contrário, as cotas poderão criar no Brasil um racismo que até 

aqui não conhecíamos. Entre os pobres, cor não é nem privilégio nem demérito de 

ninguém. As cotas farão com que passe a ser, estimulando no Brasil a cisão racial da 

pobreza. É um risco enorme (...) A esperança é que uma política educacional, justa e 

eficaz, e uma geração de renda consistente, mais bem distribuída, ao diminuírem a 

pobreza, diminuam também o ―classismo‖. Talvez, não eliminaremos de nossa alma 

esse sentimento mesquinho. Mas haverá menos gente para sofrê-lo
180

.   

 

Em comentário à implantação do sistema de cotas raciais em algumas universidades 

do estado do Rio de Janeiro, Peter Fry – professor de Antropologia da UFRJ – argumenta que 

o racismo não é o fator que impede o acesso dos negros ao curso superior, pelo que as cotas 

não se justificam.  Fry lembra que, antes da aprovação da Lei das Cotas, o acesso às 

universidades era legalmente determinado pela capacidade dos candidatos de chegar a uma 

certa pontuação numa prova que ignorava o sexo e a cor dos estudantes. Daí afirmar Peter Fry 

que a ideologia que governava o vestibular era certamente ―daltônica‖
181

.  

Com efeito, para Fry, ―Se poucos ‗negros e pardos‘ entraram nas universidades 

públicas, não era por causa do racismo do exame em si, mas pelas adversidades sofridas 

durante os anos escolares‖. O antropólogo lamenta que, com o advento das cotas, os cariocas 

que se candidatam a vagas nas universidades estaduais serão obrigados a se classificar 

racialmente, e os que se dizem ―pardos e negros‖ terão mais chance de entrar que aqueles que 

preferem tentar evitar a classificação racial, ou que se declaram nem pardos nem negros
182

. 

Sobre as ―consequências lógicas da implementação de cotas‖, Peter Fry aduz, 

primeiramente, que as cotas representam um ―golpe fatal na ideologia do mérito individual 

como guia para a admissão à universidade pública‖. Ademais, segundo o antropólogo, ―a 

implementação das cotas levou à criação de um sistema de classificação racial que divide os 

candidatos em duas categorias estanques: os que têm e os que não têm direito à reserva de 

vagas, ou seja, no fundo, brancos e não brancos‖, já que a Lei das Cotas declara não haver 

distinção entre negros e pardos
183

.  
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Contra o argumento particularista de que a implementação das cotas raciais é medida 

emergencial e temporária, Peter Fry lembra que as cotas já são alardeadas como ―conquista da 

população negra‖, ganhando assim ares de legitimidade e, consequentemente, permanência. 

Em conclusão, diz o professor da UFRJ:  

 

Todos nós sabemos das grandes e pequenas discriminações e humilhações que os 

cariocas mais escuros e mais pobres vivem cotidianamente. Todos nós gostaríamos 

de ver as universidades públicas cada vez mais multicoloridas (as privadas já o são). 

Também acredito que a maioria quer que o Brasil elimine o racismo de tal jeito que 

a discriminação racial e o medo dela deixem de ferir tanto. Mas a ―solução‖ das 

cotas vai aumentar os problemas, não diminuí-los. Alguém realmente acredita que é 

possível corrigir as desigualdades raciais grosseiras a custo zero aos cofres públicos? 

O verdadeiro custo será a consolidação do racialismo, não o fim do racismo
184

. 

 

 

4.3 De como o grupo Particularista idealiza uma sociedade racialmente igualitária 

 

 

 Mostrei nas linhas acima que o grupo Universalista possui como meta principal a 

manutenção de um ―status quo identitário‖ – consubstanciado num ideal de sociedade mestiça 

e sem parâmetros raciais – e, com base nessa meta, rejeita a política de cotas. Doravante, 

pretendo explicar como o grupo Particularista assume um posicionamento diametralmente 

oposto ao Universalista, já que possui como principal objetivo a redução das desigualdades 

raciais e, para atingir esse fim, propõe um modelo de sociedade racialmente diferenciada, bem 

como a reconstrução de uma identidade negra.         

  Não se quer afirmar aqui que os particularistas almejam uma sociedade racialmente 

segregada, mas apenas que desejam o reconhecimento oficial (institucional) do elemento 

―raça‖ – o qual, de todo modo, já é reconhecido pela sociedade nos atos de discriminação – 

para fins de proteção dos direitos dos negros e redução das desigualdades raciais.    

Com efeito, no presente trabalho, a expressão ―diferença racial‖ não deve significar, de 

modo algum, ―desigualdade racial‖ sob um aspecto socioeconômico. Por sociedade 

―racialmente diferenciada‖ se deve entender uma sociedade que reconheça que ―raças 

humanas‖ distintas, embora não existam biologicamente, existem no imaginário popular para 

fins de discriminação, e que, com base neste fato, é preciso reconhecer oficialmente essas 

diferenças raciais que permeiam o imaginário popular com vistas à inclusão social do grupo 

discriminado. 
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4.3.1 Ênfase na existência “sociológica” de raças humanas 

 

Foi dito alhures que, atualmente, existe um consenso entre os biólogos de que não há 

mais sentido se falar em raças humanas distintas, e que tal consenso também é compartilhado 

entre universalistas e particularistas. Pois bem: em consonância com os fins almejados por 

cada grupo, se a ideia de inexistência das raças humanas é sobremaneira enfatizada pelo grupo 

Universalista, já o grupo Particularista procura ressaltar a existência ―sociológica‖ das raças, 

isto é, a ideia de que embora biologicamente não seja mais possível falar em ―raças humanas‖ 

distintas, a noção de raças ainda existe sob um aspecto sociológico, porquanto continua a 

permear o imaginário popular.    

Em outras palavras, sob a ótica particularista, ―raças humanas‖ não existem 

biologicamente, mas sim sociologicamente, posto que, na prática, a população de alguns 

países continua a se utilizar de certos traços morfológicos diferenciados para incluir pessoas 

numa ou noutra categoria racial, o que se torna fundamental para entender um fenômeno 

como o racismo. Tal fato é sintetizado por Joaze Bernardino nos seguintes termos: 

 

A descoberta de que do ponto de vista biológico não existe raça não significa que as 

pessoas mudam suas representações sociais de acordo com as últimas descobertas 

científicas, nem tampouco significa que elas não utilizem essa categoria no seu dia-

a-dia. Ao contrário, a despeito da genética revelar que as diferenças entre um negro, 

um branco e um oriental são ínfimas a ponto de não fazer sentido falar em raça, as 

pessoas continuam a efetuar classificações e hierarquizações entre os seres humanos 

em virtude de traços morfológicos
185

. 

 

 Portanto, a despeito de sua inexistência biológica, a ―raça‖ é ainda uma categoria 

social suficiente para explicar práticas discriminatórias de uns indivíduos perante outros. ―A 

discriminação contra os negros ocorre de acordo com o fenótipo, e não pelo genótipo‖, diz 

Frei David
186

.  

A propósito, Joaze Bernardino anota que parte significativa do comportamento racista 

está baseado na crença de que, a partir de alguns traços morfológicos como a cor da pele e o 

tipo do nariz e do cabelo, seria possível atribuir algumas características morais e intelectivos a 

grupos humanos diferenciados a partir de tais características. ―Estes traços morfológicos – diz 

o sociólogo e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) – seriam responsáveis por 
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uma essência racial hereditária suficiente para explicar o comportamento psíquico e moral dos 

indivíduos‖
187

.  

 Paralelamente, o vínculo entre certos traços morfológicos e uma ―essência racial 

hereditária‖, a depender da interpretação, pode trazer consequências nefastas. Basta dizer, por 

exemplo, que parte da política brasileira de estímulo à imigração europeia foi baseada em 

noções semelhantes a essas. E não apenas a política de imigração esteve informada por teorias 

raciais que avaliavam positivamente a população branca e negativamente a população negra – 

lembra Bernardino – mas mesmo o cidadão comum brasileiro passou a se conduzir com base 

na ideia de raça
188

. 

Valter Roberto Silvério – professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar) – ressalta que, no mundo contemporâneo, o significado de raça tem 

crescido na mesma proporção de sua negação enquanto categoria que permite extrair algum 

tipo de inteligibilidade no interior de processos sociais entre grupos, classes e comunidades de 

uma dada sociedade. Assim, conforme averba o referido autor, ―Com raras exceções, raça 

contemporaneamente tem sido entendida enquanto um constructio social, não se referindo a 

qualquer categoria biológica‖
189

.  

Silvério explica que ―no período clássico, o colonialismo e o racismo científico de 

base biológica alimentaram tanto o imaginário social sobre raça quanto informaram a 

construção do conceito em uma matriz evolucionista‖. Já no início do século XX, ―a 

interpretação sociológica do fenômeno racial representou a primeira grande mudança nos usos 

e sentidos do termo‖. A segunda transformação notável do conceito de ―raça‖, segundo 

Silvério, ocorreu após a 2ª Guerra Mundial: ―Com a destruição do colonialismo europeu, o 

surgimento do Movimento pelos Direitos Civis e o grande movimento imigratório em escala 

mundial tornam a sociologia das relações raciais um tópico central‖
190

.  

Com efeito, a partir do reconhecimento de que a raça, enquanto construção social, 

classifica os indivíduos no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, Valter Silvério indaga a 

que serve e a quem interessa o ―daltonismo social‖ inscrito na posição de alguns 

intelectuais?
191

.  

José Jorge de Carvalho – antropólogo e professor da UnB – sopesa que, mesmo em 

face da existência inequívoca de desigualdades raciais no País, muitos cientistas sociais 
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ligados às universidades públicas mais poderosas se posicionam contrário às propostas de 

ação afirmativa para negros sob o argumento de que ―raças não existem‖, deslocando de novo 

o problema para a biologia, quando o que está em jogo é a ―racialização construída como uma 

representação social que gera desigualdades crônicas e sistemáticas‖
192

. 

No mesmo sentido, Marcelo Paixão – sociólogo e professor da UFRJ – embora 

reconheça que raças humanas não existem biologicamente, adverte que a noção de ―raça‖ 

continua a existir no plano social, inclusive para fins de discriminação racial. Segundo Paixão, 

―O fato do conceito de raça inexistir entre os seres humanos como uma realidade biológica 

não implica que esse termo não exista no plano social‖. Na seara social, é muito frequente que 

a origem de um indivíduo, sua aparência física, sua cultura e demais traços identificadores 

(religião, modo de vestir, sotaques e dialetos utilizados) sejam utilizados ainda hoje como um 

modo de estabelecimento de relações hierárquicas entre as distintas pessoas e coletividades. 

Com efeito, o sociólogo lembra que, mesmo na atualidade, as pessoas ligadas aos grupos 

historicamente dominantes ―ainda tendem a utilizar, de forma mais ou menos frequente, essas 

formas de vínculos para impor relações assimétricas às demais pessoas identificadas 

socialmente como o grupo estigmatizado‖
193

. 

Por outro lado, Paixão critica os universalistas que se atêm à ideia de inexistência 

biológica de raças como fundamento à rejeição de ações afirmativas para pretos e pardos, o 

que, segundo o sociólogo, pode causar sérios empecilhos no combate ao racismo e à 

discriminação no País.   

 

A construção de um discurso que vise a superar o racismo e a discriminação racial 

fundamentada unicamente no argumento da inexistência de raças humanas, 

independentemente das dinâmicas sociais constituídas, igualmente corre o risco de 

tão somente gerar uma invisibilização ou insensibilização da opinião pública diante 

de um problema efetivamente real. Se é verdade que a humanidade não se divide em 

raças, é igualmente verdadeiro que esses critérios, em que pese serem ilusórios, já 

serviram e servem de fundamentação para a opressão e espoliação de diversas etnias 

e grupos humanos de determinada aparência. Assim, não há por que se desprezar o 

fato de que, para além dos avanços da genética a esse respeito, na realidade, milhões 

de pessoas são discriminadas por suas origens, suas aparências físicas e seus aportes 

culturais
194

.  
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4.3.2 Desmistificação da “democracia racial” e ênfase nas peculiaridades do racismo 

brasileiro 

 

Linhas atrás, propus que a ótica universalista não enxerga a cor da pele como um fator 

marcante nas relações sociais brasileiras. Propus também que, para os universalistas, existe 

certa ―amistosidade‖ nas relações interraciais no País, no sentido de que o racismo, embora 

existente, manifesta-se de modo menos agressivo quando comparado a outras nações do 

Globo
195

.  

Ao contrário dos universalistas, os particularistas concebem a cor da pele como um 

fator significativo nas relações sociais brasileiras e acreditam que a sociedade brasileira é tão 

racista quanto qualquer outra nação multiétnica do planeta – ainda que esse racismo seja 

―velado‖, e não ―expresso‖ – o que poderia ser facilmente auferido pelos índices de 

desigualdades raciais. 

Com efeito, partindo-se das estatísticas que apontam para a manutenção de um status 

quo de desigualdade racial no País, os particularistas – muitos dos quais integrantes dos 

movimentos negros – passaram a contestar a ideia amplamente divulgada de que o Brasil 

constituía uma ―democracia racial‖ ou um ―paraíso racial‖. Em tal contexto, o projeto 

particularista de sociedade clama por maior igualdade racial e, para isso, aposta não mais no 

ideal de sociedade misturada e sem referências de raça, mas, ao contrário, na valorização ou 

―reconstrução‖ da ―raça negra‖, bem como no pleito por ações afirmativas direcionadas para a 

população ―de cor‖.  

Para que o plano particularista se torne viável, é preciso não apenas divulgar o projeto 

de sociedade do grupo – que inclui a valorização da ―raça negra‖ – mas também promover a 

desconstrução do projeto universalista. Decorre dessa necessidade a luta dos particularistas 

para desmistificar a ideia de ―democracia racial‖ e para mostrar as peculiaridades do racismo 

―à brasileira‖. 

Joaze Bernardino explica que o mito da democracia racial ―difundiu a crença de que a 

raça não tem importância para a definição das oportunidades dos atores sociais, sobretudo no 

que diz respeito à mobilidade social‖. Assim, três argumentos são constantemente 

desenvolvidos em prol desse mito: primeiramente, o de que não há forte hostilidade entre os 
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grupos raciais no Brasil, sendo as relações raciais caracterizadas pela cordialidade; em 

segundo lugar, ―o mito da democracia racial está apoiado na crença de que não é a raça, mas a 

classe social que explica a atribuição de status e as oportunidades de vida dos indivíduos‖; e, 

finalmente, argumenta-se que o Brasil é um país miscigenado, sendo, portanto, irrelevante 

distinguir quem é branco e quem é negro. Na verdade, não apenas se constata que o país é 

miscigenado, mas se avalia positivamente este traço da nacionalidade, já que a miscigenação 

equivale à assimilação. Portanto, ―vige no imaginário social – partilhado ainda por um 

número significativo de brasileiros – a ideia de que efetuamos uma integração única entre as 

raças‖
196

.   

Ainda segundo Bernardino, combinado ao mito da democracia racial, encontrou 

terreno fértil no ideário de construção da nação o ideal de branqueamento, inicialmente uma 

política de estímulo à imigração europeia que vigorou entre 1870 e o início do século XX, 

tendo como objetivos suprir a escassez de mão-de-obra resultante da Abolição e modernizar o 

País através da atração de trabalhadores europeus. Para o professor da UFG, o ideal de 

branqueamento não ficou restrito ao campo da política de imigração, especialmente do Estado 

de São Paulo, mas ganhou vida própria entre os brasileiros, passando a significar a 

desvalorização de uma estética, cultura e história negra em favor de uma estética, cultura e 

história branca. Assim, a miscigenação era positivada desde que tivesse como resultado o 

gradual desaparecimento das pessoas negras. 

  

Como resultado desta fusão entre o mito da democracia racial e o ideal de 

branqueamento, desenvolveu-se um anti-racismo no Brasil, cuja principal ação 

consistia na recusa em falar de raça. Acreditava-se que o simples fato de não falar 

em raça seria suficiente para evitar qualquer problema racial. Historicamente, não há 

nada mais desafiador da nacionalidade brasileira do que denunciar o seu racismo e 

propor políticas sensíveis à raça
197

. 

 

Kabengele Munanga – professor de Antropologia da Universidade de São Paulo – 

ironiza alguns argumentos ―absurdos e inimagináveis‖ dos universalistas que contestam as 

cotas raciais, a exemplo do que diz que ―Aqui (no Brasil) somos todos mestiços‖, como se, 

por causa do alto grau de mestiçagem, não existissem mais ―nem negros, nem brancos, nem 

índios, nem japoneses‖, o que pode ser falacioso já que raças ainda existem sob o aspecto 

sociológico
198

. 
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Segundo Munanga, o silêncio em torno de um problema tão grave para parcela 

significativa da sociedade brasileira (uma ―desigualdade racial brutal e gritante‖) parece 

decorrer, ao menos em parte, do fato de que ―o imaginário coletivo brasileiro está ainda 

encoberto pelo mito de democracia racial‖
199

. 

Munanga lembra ainda que ―Não era possível imaginar as propostas de ação 

afirmativa num país onde há pouco tempo se negava os indícios de preconceitos étnicos e de 

discriminação racial‖. Com efeito, durante muitos anos os movimentos negros lutaram para 

―arrancar‖ do Estado a confissão de que a sociedade brasileira é também racista
200

. 

A socióloga Andréa Vieira anota que o Brasil, quando comparado a sociedades de 

tradição segregacionista como a americana e a sul-africana, por vezes é visto como um 

―paraíso racial‖, fato que é reforçado pela grande integração cultural do País, já que a 

absorção de modelos culturais africanos, especialmente a dança e a música, bem como a 

ascensão de alguns ícones pela via das artes e do esporte, obscurecem a lacuna existente 

relativa à integração social não-igualitária de negros e brancos
201

. 

Valter Roberto Silvério – com base, sobretudo, nos estudos de Carlos Hasenbalg – 

tenta demonstrar como é falaciosa a ideia amplamente divulgada pelos universalistas de que a 

discriminação social no Brasil se baseia principalmente em fatores econômicos, e não raciais, 

isto é, de que a pobreza é o elemento que constitui o grande entrave à mobilidade social no 

País, e não a cor ou ―raça‖.    

Para demonstrar sua tese, Silvério indaga ―que tipo de valor (ou valores) se associa(m) 

à(s) exigência(s) da boa aparência no mercado de trabalho muito comum até recentemente nos 

anúncios classificados para empregos dos principais jornais brasileiros?‖. A resposta a esta 

pergunta, segundo o autor, implica pensar como raça e gênero constituem ―coletividades 

ambivalentes no sentido de que socialmente são vítimas de dois tipos de injustiças, a 

econômica e a simbólica‖. Conforme sopesa o professor da UFSCar, possivelmente, parcela 

destas diferenças posicionais no mercado de trabalho bastante favoráveis aos brancos possa 

ser explicada como legado do passado escravista brasileiro. Por outro lado, a raça ―tem sido 
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um critério adscritivo conscientemente mantido pelos brancos simplesmente por que os 

mesmos mantêm vantagens materiais e simbólicas‖
202

. 

 Para Silvério, ―à eficácia simbólica e societária do discurso da mestiçagem tem 

correspondido uma estratificação social sem precedentes‖, em que pretos e pardos se 

encontram no ―limbo‖ da sociedade, fato que dificilmente pode ser explicado ou atribuído 

apenas à dimensão econômica. Com efeito, na visão do referido autor, a ―racialização tem 

sido um dado constitutivo das relações sociais no Brasil‖, não sendo ela uma ―invenção‖ de 

nenhum movimento social ou de intelectuais. A aparição da racialização no espaço público 

deve ser medida ―não apenas pelas manifestações pacíficas e construtivas de grupos negros, 

mas sim pela branquitude perene da elite dominante‖
203

. 

Importa frisar também que o discurso universalista da mestiçagem possui, segundo 

Silvério, um papel primordial na manutenção de um status privilegiado a determinados setores 

da sociedade. Daí afirmar o autor que a mestiçagem tem cumprido um papel histórico 

importante na manutenção racializada da elite branca: ―por um lado ela nega o valor da 

própria branquitude na alocação de posições-chave na sociedade, por outro, ela inibe a 

manifestação dos setores que sofrem os efeitos da racialização das elites‖. Assim, a 

―invisibilidade‖ do negro decorre de uma representação social que o ―apaga‖, porquanto ―nós, 

no Brasil, não temos negros, somos todos mestiços‖. Ademais, ―as práticas discriminatórias e 

racistas cotidianas são banalizadas, porque no pós-Abolição nunca tivemos segregação racial 

legal‖. Finalmente, conclui Silvério: 

 

(...) à mestiçagem realmente existente em função da mistura étnico-racial tem 

correspondido uma ideologia que opera tanto ―impedindo‖ a manifestação pública 

dos malefícios da discriminação racial e do racismo (para vítimas e praticantes) 

quanto na obliteração da interpretação e compreensão sociológica do fenômeno das 

relações raciais no Brasil contemporâneo
204

.   
 

O antropólogo José Jorge de Carvalho busca contestar o ideal de sociedade brasileira 

racialmente harmônica a partir da crítica à obra Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre. 

Segundo Carvalho, ―o argumento estabilizado por Gilberto Freyre ainda não foi 

suficientemente desmascarado pela elite branca brasileira, principalmente porque ela não está 

interessada em seu desmascaramento, e sim na sua perpetuação‖
205

. 
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Na interpretação de Carvalho, Gilberto Freyre se propôs a montar um argumento que 

servisse como resposta ao clamor do movimento negro contra a discriminação e as péssimas 

condições de vida da população negra. Com efeito, enquanto a população negra vivia em 

estado de absoluta miséria e desamparo, com baixíssimos índices de escolaridade, moradia, 

saúde e emprego, Freyre insistia que nenhuma raça era inferior e, logo, a mestiçagem não era 

um problema, e sim uma vantagem. Por conseguinte, o debate foi totalmente desviado da 

denúncia contra o racismo, que incidia concretamente sobre a dificuldade de ascensão dos 

negros, para uma discussão de tipo humanista que colocava, de um lado, como vilões, alguns 

autores do século XIX que sustentavam a superioridade da raça ariana (a exemplo de 

Gobineau, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha), e de outro, os ―iluminados pela 

Antropologia, como Freyre, que enfatizavam a inexistência da desigualdade entre as raças‖
206

.  

 Ainda sob a ótica proposta por José Jorge de Carvalho, a ideologia de Freyre implicou 

também uma ―desautorização de identidade‖, isto é, aquele que detém o poder econômico e 

social ―ainda se atreve a desautorizar a identidade com que o discriminado se apresenta‖. 

Ademais, ―É vantajoso para o branco que o negro não se apresente como negro‖ e, com a 

―morenidade proposta por Freyre‖, o branco se salva da responsabilidade pelos privilégios 

que adquiriu ilicitamente por sua ―branquitude‖. 

 

Todos nós, brancos, nos beneficiamos cotidianamente, e de um modo ilícito, por 

vivermos em uma sociedade racista. São inúmeros privilégios, pequenos, médios e 

grandes, que nos ajudam a manter vantagem e concentrar mais recursos. Na medida 

em que o racismo brasileiro opera no cotidiano, cotidianamente os brancos são 

favorecidos com algum capital (social, econômico, cultural) que foi distribuído 

desigualmente segundo critérios raciais: do tempo menor de espera para ser atendido 

no espaço público a uma carta de recomendação, a um contato importante no mundo 

do trabalho, a um reforço psicológico de sua imagem pessoal, ou a uma nova fonte 

de renda. Ser branco no Brasil é levar vantagem diária sobre os negros. Mesmo não 

existindo raças no sentido biológico do termo, a representação social da diferença é 

racializada fenotipicamente – basta olhar para a televisão, das novelas à 

publicidade
207

. 

 

 Com fundamento nessas ideias, Carvalho propõe uma definição de racismo que 

termina por abarcar tanto a doutrina de Gilberto Freyre quanto a dos universalistas: ―Temos 

que definir o racismo não pela adesão a um credo de superioridade racial, mas pelo efeito 

continuado dos discursos que celebraram a mestiçagem e silenciaram a afirmação da condição 

de negro no Brasil‖. Em tal contexto, segundo o professor da UnB, ―quando Gilberto Freyre 

defendeu a morenidade e repudiou a presença no Brasil de ideologias de negritude, ele, 
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branco, utilizou-se de sua grande influência para impedir que os negros afirmassem sua 

identidade de negros‖, e fez isso porque o discurso da negritude ―deslocaria a discussão de 

uma celebração abstrata da interpenetração das culturas para uma denúncia veemente das 

condições de vida precárias e sempre desiguais, enfrentadas pela população negra no país da 

suposta democracia racial‖
208

. 

Por outro lado, de acordo com Carvalho, a democracia racial foi um decreto de um 

autor de ensaios (Freyre) contra todas as evidências dos dados oficiais sobre as condições de 

vida obtidos por sucessivos recenseamentos ao longo do século XX. Carvalho também 

menciona certa ―esquizofrenia da elite branca brasileira‖ que alcançara nos anos 50 do século 

XX uma ―dimensão quase inacreditável‖. Nesta época, os intelectuais brasileiros (e o próprio 

Freyre) ―davam-se ao luxo de criticar a África do Sul e os Estados Unidos pelo racismo, ao 

mesmo tempo em que eram coniventes, de um modo absolutamente consciente, com o nosso 

racismo interno‖
209

. 

 Finalmente, Carvalho procura desfazer a falácia ideológica de que a mestiçagem 

constitui uma benesse à sociedade brasileira em comparação a países onde a mistura de 

―raças‖ não se deu de forma tão intensa. De acordo com o citado autor, na visão dessa 

―ideologia racial‖, enquanto os EUA ou a África do Sul ―são os países dos estoques raciais 

separados, o Brasil apresentaria a originalidade, a solução única da mistura benigna, da 

pluralidade de identidades raciais em convívio harmônico‖. No entanto, esses ―ideólogos‖ 

terminam por ―escamotear informação do nosso público‖ e ―Não há nada de singular nessa 

celebração brasileira da mestiçagem‖, já que alguns países do Caribe – tais como Cuba, Santo 

Domingo, Venezuela e Porto Rico, entre outros – construíram essa mesma ―auto-imagem de 

mestiços felizes frente à violência da segregação racial norte-americana‖
210

.   

Assim, Carvalho propõe que, ―Ao invés de insistir nessa celebração enganadora da 

mestiçagem, deveríamos comparar o grau de integração racial do Brasil com o alcançado por 

esses outros países ditos mestiços do mundo afro-americano‖, no que diz respeito, por 

exemplo, ao número de médicos negros, juízes, professores universitários etc. Com isto, 

Carvalho sugere que ―sairíamos perdendo em comparação com a África do Sul e os Estados 

Unidos no que tange à participação de negros nos postos chave e decisórios do país‖
211

. 
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4.3.3 Uso da classificação racial “bipolar” 

 

No que concerne às classificações raciais, duas características chamam a atenção na 

proposta particularista, em comparação à universalista: em primeiro lugar, enquanto os 

universalistas rejeitam a utilidade de qualquer espécie de classificação racial em um país 

como o Brasil – já que raças não existem, a crença em raças estimula o racismo, a sociedade é 

miscigenada etc. – os particularistas, ao contrário, atribuem importância demasiada a esse tipo 

de classificação, pois acreditam que somente através da classificação racial se pode conhecer 

o verdadeiro abismo socioeconômico existente entre pretos, pardos e brancos. 

Em segundo lugar, os universalistas, quando precisam abordar o tema racial, fazem 

questão de separar o grupo dos pretos do grupo dos pardos, enquanto os particularistas unem 

pretos e pardos num único grupo ―racial‖, denominando todos de ―negros‖, ―afro-

descendentes‖ ou ―afro-brasileiros‖.  

Em verdade, a terminologia adotada pelos membros do Particularista nem sempre 

aparece de forma expressa e justificada na obra dos mesmos, mas pode ser deduzida do 

próprio modo como eles utilizam os vocábulos ―negro‖, ―afro-descendente‖ e ―afro-

brasileiro‖, sempre em referência a um grande grupo étnico-racial que abrange praticamente 

metade da população brasileira. Daí se falar em classificação racial ―bipolar‖, pois reduz o 

contingente populacional brasileiro a praticamente duas grandes metades: os brancos de um 

lado e os negros (pretos + pardos) de outro
212

.   

Contra a rejeição universalista às classificações raciais, Marcelo Paixão entende ser 

―absolutamente justificável‖ que coletivos, associações e ONGs ligados aos setores 

historicamente discriminados, bem como órgãos de governo e demais iniciativas 

institucionais, com fins de combate à discriminação da qual são vítimas, utilizem, como 

instrumento de constituição de identidades coletivas, determinados termos originalmente 

empregados pelo ―opressor‖, tais como ―raça‖, ―raça negra‖, ―indígena‖ etc.
213

.   
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Paixão classifica como ―Uma das maiores injustiças cometidas contra as populações 

negras e indígenas no Brasil‖, justamente, a ―sistemática lacuna no que diz respeito às 

informações demográficas sobre as desigualdades raciais no país‖. Em tom de ironia, o 

sociólogo lembra que ―ao não se levantar os dados da realidade social de um determinado 

segmento da população, o Estado se poupa da obrigação de formulação de políticas públicas 

para esse setor‖
214

.   

Joaze Bernardino oferece uma breve explicação para a terminologia do grupo 

Particularista. Segundo o sociólogo, observa-se uma proximidade entre pretos e pardos no 

campo da distribuição de renda, o que permite agrupá-los na categoria negro
215

.  

Bem mais completa é a justificativa dada por Rafael Guerreiro Osorio, num artigo em 

defesa do sistema de classificação racial do IBGE. Inicialmente, o sociólogo sopesa que ―De 

um ponto de vista estritamente estatístico, apenas as semelhanças socioeconômicas entre os 

pretos e os pardos justificariam tal agregação‖, já que ―Pretos e pardos se distinguem bastante 

dos brancos, mas diferem pouco entre si, em virtualmente qualquer indicador de situação ou 

posição social que se possa imaginar‖
216

.  

 Osorio também reconhece que a ―agregação de pretos e pardos tem a vantagem de 

dissolver o problema do tipo limítrofe entre essas duas categorias, mas acentua o problema da 

fronteira entre pardo e branco‖. Isso porque ―A representação do negro, ainda que varie 

circunstancialmente, aponta para o extremo preto das gradações de cor‖. Com efeito, segundo 

Osorio, ―fica difícil conceber o pardo na fronteira do branco como negro, pois os traços que o 

relacionam ao ‗fenótipo‘ negro estão extremamente diluídos‖
217

.  

Em que pese às ressalvas, Osorio termina por defender a agregação de pretos e pardos 

na categoria dos ―negros‖, já que, para o autor, ―o propósito da classificação racial não é 

estabelecer com precisão um tipo ‗biológico‘, mas se aproximar de uma caracterização 

sociocultural local‖. Osorio considera relevante o agrupamento dos indivíduos de acordo com 
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alguns traços fenotípicos que aproximam pardos e pretos, pois é por estes traços que a 

sociedade discrimina. Nas palavras do sociólogo, ―O que interessa, onde vige o preconceito 

de marca, é a carga de traços nos indivíduos do que se imagina, em cada local, ser a aparência 

do negro‖, mesmo porque ―é a presença desses traços que os elegerá vítimas potenciais de 

discriminações‖. Em resumo, Rafael Osorio ver duas justificativas principais para reunir 

pretos e pardos na mesma categoria: 

 

a agregação de pretos e pardos e sua designação como negros se justifica 

duplamente. Estatisticamente, pela uniformidade de características socioeconômicas 

dos dois grupos. Teoricamente, pelo fato de que as discriminações, potenciais ou 

efetivas, sofridas por ambos os grupos são da mesma natureza. Ou seja, é pela sua 

parcela preta que os pardos são discriminados
218

.  

 

Como se percebe, os particularistas que defendem a inclusão dos pardos entre os 

negros não tomam por base a precisão biológica da classificação, isto é, não se baseiam em 

critérios genotípicos, e sim na aparência, no aspecto ―sociológico‖, no fenótipo, pois, na ótica 

desses autores, são os traços ―afro‖ que o indivíduo carrega que irá importar para fins de 

preconceito e discriminação. Assim, para os particularistas, se os pardos são discriminados 

igualmente aos pretos, então se pode chamar a todos de ―negros‖ para fins de inclusão de um 

e outro nos benefícios das políticas afirmativas.  

Paralelamente, com a união de pretos e pardos numa única categoria, os membros do 

Particularista procuram ampliar e solidificar o ideal de negritude na sociedade brasileira, 

posto que, por este método, a parcela ―negra‖ do País corresponde a praticamente metade da 

população. 

 

4.3.4 Defesa das cotas raciais 

 

O sistema de cotas raciais constitui um ponto central no projeto particularista, à 

medida que tende a colocar um número maior de pretos e pardos nos bancos universitários e, 

com isso, não apenas reduzir a desigualdade racial de participação no ensino superior, mas, a 

curto e médio prazo, promover uma valorização da negritude e reduzir as desigualdades 

raciais em geral.     

Para José Jorge de Carvalho, um ponto de partida para se discutir as ações afirmativas 

é lembrar o seguinte fato: ―todas as universidades do exterior que são referência de excelência 

para a academia brasileira são muito mais integradas racialmente que as nossas 
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universidades‖. Com tais palavras, Carvalho quis sugerir que o Brasil está resistindo a iniciar 

uma integração que já ocorreu nos chamados ―centros de excelência‖, quais sejam, ―Harvard, 

Oxford, Paris, Cambridge, Berlim, Columbia, etc.‖
219

. 

Já a socióloga Andréa Vieira defende a ação afirmativa racial a partir da permanência 

de desigualdades raciais na sociedade brasileira. Diante de um quadro que, ao mesmo tempo, 

evidencia e reproduz a desigualdade racial, diz a autora, adquire-se a certeza de que devem ser 

tomadas medidas voltadas para reversão desta desigualdade. Tais medidas, chamadas ações 

afirmativas, ―cada vez mais aparecem no debate político e intelectual brasileiro como formas 

privilegiadas para a promoção da população negra‖. Em uma ―primeira instância‖, diz Vieira, 

as ações afirmativas concentram suas forças na tentativa de correção da situação de 

desvantagem imposta aos negros historicamente e, em uma última instância, estão 

direcionadas para a promoção de uma sociedade democrática, que não pode ser atingida sem a 

igualdade
220

. 

Segundo Valter Roberto Silvério, uma das possíveis consequências imediatas da 

adoção de ações afirmativas seria ―a inclusão de forma não subalterna de parcelas da 

comunidade negra no mercado de trabalho, em posições estratégicas, e nas universidades‖. 

Tal fato, de acordo com o autor, poderia representar ―uma rápida desracialização das posições 

de maior status e renda desproporcionalmente ocupados por homens brancos‖
221

. 

Em oposição aos universalistas, Silvério afirma que, ―ao contrário do que os detratores 

da ação afirmativa andam dizendo, a meta das cotas não é racializar a sociedade ou a 

universidade, mas justamente iniciar o processo de desracialização das elites‖. Paralelamente, 

essa ―desracialização das elites‖ pode colocar o Brasil ―na direção da construção de uma 

democracia em que a presença de grupos étnico-raciais não tenha a menor relevância para a 

convivência social harmoniosa e pacífica‖
222

. 

De modo sutil, Silvério também acusa a sociedade brasileira, sobretudo as elites, de 

não se preocupar com o destino da população ―negra‖ do País, reafirmando, assim, sua 

posição em defesa das cotas: 

 

É verdade que, em uma sociedade que não tem se preocupado profundamente com a 

igualdade de oportunidades e, muito menos, com a igualdade de resultados entre 

seus diferentes grupos étnico-raciais, tais medidas (afirmativas) causam reações, em 

especial na ―casta‖ dominante, controladora do poder desde os tempos imemoriais, 

que certamente perderá parte de seus privilégios, mas, certamente, a sociedade como 
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um todo ganha com uma elite que represente proporcionalmente a diversidade 

étnico-racial do país
223

. 

 

Tal como fizera Valter Silvério, também Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva – 

professora de Educação da Universidade Federal de São Carlos – na sua argumentação em 

defesa das cotas, aproveita para ―alfinetar‖ os universalistas. Segundo a autora, a crítica a 

iniciativas como a ação afirmativa na UnB são feitas: 

 

por aqueles que julgam as diferenças sociais e raciais dos negros, comparativamente 

às dos brancos, como inferioridade, anormalidade, desvio. Formulam, eles, com base 

em preconceitos, juízos que difundem uma imagem negativa dos negros. Com isto, 

tentam manter os negros afastados da possibilidade de vir a, com eles, concorrer 

tanto no ingresso na universidade como, futuramente, na batalha por emprego. Tais 

críticas, sejam elas em tom agressivo ou até mesmo benevolente, revelam rejeição 

explícita ou camuflada aos negros e, sobretudo dificuldade ou falta de vontade para 

enfrentar as tensas relações raciais constitutivas, juntamente com outras relações 

sociais, da sociedade brasileira
224

. 

 

Petronilha Silva defende as cotas raciais com base, sobretudo, no reconhecimento do 

pluralismo pelas universidades. Para a autora, uma instituição que pretenda implantar plano 

de ações afirmativas para a população negra não pode encará-lo como ―proteção a 

desvalidos‖, mas é preciso que incentive a compreensão dos valores da diversidade social, 

cultural, racial e, nestes valores, busque apoio para orientar suas ações educativas, de 

formação de profissionais e de responsável pelo avanço das ciências. A professora da UFSCar 

não tem dúvida, portanto, que a universidade, ao prever e executar medidas inclusivas de 

grupos até então deixados à margem, ―inclui-se na sociedade, passa a dela fazer parte e 

assume compromisso com ela, já que deixa de atender unicamente aos interesses de um único 

segmento até então privilegiado‖
225

. 

Ainda na ótica de Petronilha Silva, ao mexer na estrutura das desigualdades, com fins 

de promover equidade entre negros, índios, brancos e amarelos nas universidades, ―reescreve-

se a maneira de pensar, de produzir conhecimento, de ser universidade no Brasil‖. Assim, diz 

a autora, são necessárias práticas educativas e investigações que reflitam, no campo da 

educação, ―práticas e valores próprios das experiências históricas passadas e contemporâneas 

dos descendentes de africanos‖, bem como que adotem paradigma que enfatize sua cultura e 
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os caminhos que lhes são peculiares para produção de conhecimentos, e que, ademais, 

comprometa-se com o fortalecimento da comunidade negra226
. 

―Negros na universidade‖, segundo Petronilha Silva, tem de deixar de consistir numa 

reivindicação do Movimento Negro para se converter em um comprometimento do poder 

público e das instituições de ensino, com vistas a reparar o secular déficit de educação da 

população negra, produzido por organização social excludente, discriminatória, racista. Tal 

comprometimento exige quebra do domínio intelectual, político e material centrado numa 

única visão de mundo, de ciência e de cidadania de origem europeia e estadunidense, requer 

diálogo entre estas visões e outras, como as de raiz africana, indígena, asiática
227

. 

Kabengele Munanga – sem dúvida uma das maiores vozes particularistas em defesa 

das cotas – traz um vasto rol de argumentos favoráveis à medida afirmativa racial. Em um dos 

seus escritos sobre o tema, Munanga procura demonstrar, inicialmente, a insuficiência de 

políticas universalistas no combate às desigualdades raciais, à medida que tais políticas tratam 

de modo igual indivíduos em situação dessemelhante. 

 

Num país onde os preconceitos e a discriminação racial não foram zerados, ou seja, 

onde os alunos brancos pobres e negros pobres ainda não são iguais, pois uns são 

discriminados uma vez pela condição socioeconômica e outros são discriminados 

duas vezes pela condição racial e socioeconômica, as políticas ditas universais, 

defendidas, sobretudo, pelos intelectuais de esquerda e pelo ex-ministro da 

Educação Paulo Renato, não trariam as mudanças substanciais esperadas para a 

população negra. Como disse Habermas, o modernismo político nos acostumou a 

tratar igualmente seres desiguais, em vez de tratá-los de modo desigual. Daí a 

justificativa de uma política preferencial, no sentido de uma discriminação positiva, 

sobretudo quando se trata de uma medida de indenização ou de reparação para 

compensar as perdas de cerca de 400 anos de defasagem no processo de 

desenvolvimento entre brancos e negros
228

.  

 

 Munanga aduz a importância de se implementar políticas de ação afirmativa – entre as 

quais as cotas raciais – que, segundo o autor, pelas experiências observáveis em outros países, 

afirmaram-se como ―instrumento veloz de transformação, sobretudo no domínio da 

mobilidade socioeconômica‖
229

. 

 E por que utilizar cotas como instrumento de reversão do quadro de desigualdade 

racial, ao invés de outros instrumentos? Munanga responde essa pergunta explicando que, 

numa sociedade racista, onde os comportamentos racistas difundidos no tecido social e na 

cultura escapam do controle social, cotas obrigatórias funcionam, a julgar pela experiência 
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vivida pelos países que as praticaram, como uma garantia de acesso e permanência nos 

espaços e setores da sociedade até hoje reservados principalmente à ―casta branca‖ da 

sociedade
230

.  

Por outro lado, segundo Munanga, as cotas raciais seriam um instrumento 

―transitório‖, esperando o processo de amadurecimento da sociedade global na construção da 

democracia e plena cidadania. ―Paralelamente às cotas, diz Munanga, outros caminhos a 

curto, médio e longo prazos projetados em metas poderiam ser inventados e 

incrementados‖
231

. 

Ainda em defesa das cotas, Munanga procura rebater alguns argumentos mais 

frequentemente levantados pelos universalistas. Contra o argumento de que é impossível 

implementar cotas para negros em um país tão mestiço como o Brasil, dada a dificuldade de 

definir quem é negro e, logo, a possibilidade de fraude nos vestibulares pelos alunos brancos 

que se autodeclararem negros e concorrerem pelo sistema de cotas, Munanga diz não acreditar 

que ―todos os alunos brancos pobres possam cometer este tipo de fraude para ingressar na 

universidade pública, por causa da força do ideal do branqueamento ainda atuando no 

imaginário coletivo do brasileiro‖. Segundo Munanga, ―Um racista essencialista, 

psicologicamente convencido da superioridade de sua ‗raça‘, não troca de campo com tanta 

facilidade. Muitos não aceitarão a troca, em nome do chamado orgulho da raça‖
232

.  

Para Munanga, a identificação é uma ―simples questão de autodefinição, combinando 

os critérios de ascendência politicamente assumida com os critérios de classe social‖. Com 

efeito, o professor da USP diz não ver necessidade de recorrer a certos métodos de 

identificação, tais como o exame da árvore genealógica dos autodeclarados negros, ou o 

exame científico por meio do teste de DNA, mesmo porque o preconceito contra negros no 

Brasil ocorre pelo fenótipo, e não pelo genótipo. Se, depois de algum tempo de experiência 

com as cotas raciais, ficar constatado que a maioria dos alunos pobres beneficiados é 

composta de ―alunos brancos pobres falsificados em negros‖ – diz Munanga – será então 

necessário reaver os critérios até então adotados. Mas ainda que ocorra essa hipótese, 

Munanga entende que ―os recursos investidos não seriam perdidos, pois teriam sido 

aproveitados por um segmento da população que também necessita de políticas públicas 

diferenciadas‖
233

.  
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Outra crítica universalista que Munanga busca combater é a de que as cotas raciais 

deixam de fora do benefício outros setores excluídos da sociedade. O professor da USP 

lembra que os movimentos negros que reivindicam cotas raciais nunca foram contra as 

propostas que beneficiassem, por exemplo, os indígenas, as mulheres, os homossexuais, os 

portadores de necessidades especiais, até as classes sociais pobres independentemente da 

pigmentação da pele. Em verdade, segundo Munanga, os movimentos negros que lutam por 

cotas apenas ―reivindicam um tratamento diferenciado, tendo em vista que foram e constituem 

ainda a grande vítima de uma discriminação específica, racial‖
234

. 

Contra o argumento de que a política de cotas poderia prejudicar até mesmo a imagem 

dos próprios negros, que seriam sempre acusados de ter entrado em empresas ou 

universidades por uma ―porta diferente‖ – como se, sob pretexto de favorecer materialmente 

uma população desfavorecida, as cotas pudessem prejudicar alguns valores respeitáveis, como 

o orgulho e a dignidade da população negra – Munanga afirma que ―ninguém perde seu 

orgulho e sua dignidade ao reivindicar uma política compensatória numa sociedade que, por 

mais de quatrocentos anos, atrasou seu desenvolvimento e prejudicou o exercício de sua plena 

cidadania‖. Assim, questiona Munanga: 

 

Desde quando a reparação de danos causados por séculos de discriminação prejudica 

a dignidade e o orgulho de uma população? Os judeus têm vergonha em reivindicar 

a indenização das vítimas do holocausto? Onde estão o orgulho e a dignidade de 

uma sociedade que continua a manter em condições de gritante desigualdade um 

segmento importante de sua população e que durante muitos anos continuou a se 

esconder atrás do manto do mito da democracia racial?
235

 

 

É preciso destacar ainda que, na ótica de Munanga, as cotas não vão estimular o 

preconceito racial, que já está presente no tecido social e na cultura brasileira. Discriminar os 

negros no mercado de trabalho por terem estudado graças às cotas é simplesmente deslocar o 

eixo do preconceito e da discriminação presentes na sociedade brasileira e que existem com 

ou sem cotas. Por outro lado, para o professor da USP, os negros que ingressarem nas 

universidades públicas pelas cotas possivelmente terão uma oportunidade única na sua vida: 

―receber e acumular um conhecimento científico que acompanhá-los-á no seu caminho da luta 

pela sobrevivência‖. Com tais palavras, Munanga tenta demonstrar que, ainda que a política 

de cotas não seja suficiente para elidir o preconceito racial, ela pode oferecer à população 

negra diversas oportunidades de vida que antes não seriam possíveis. O autor sopesa que o 

preconceito racial persistirá ainda por muito tempo, mas ressalta que, com as cotas, os negros 
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poderão se defender melhor no momento das grandes concorrências e nos concursos públicos, 

ao exibir um conhecimento que não dominavam antes. Com mais conhecimento e com o 

restabelecimento de sua auto-estima, os negros ―abrirão com facilidade algumas portas‖
236

. 

Em defesa do seu ponto de vista, Munanga aduz, outrossim, o exemplo histórico da 

luta das mulheres por inclusão social. Com efeito, embora a discriminação contra as mulheres 

não tenha sido totalmente eliminada, elas ocupam cada vez mais espaços na sociedade. Tal 

fato não se deu porque os homens se tornaram menos machistas e mais tolerantes, mas 

porque, graças ao conhecimento adquirido, as mulheres ―demonstram competências e 

capacidades que lhes abrem portas antigamente fechadas‖. Da mesma forma, diz Munanga, o 

racismo contra os negros não recuou nos EUA, mas graças ao conhecimento adquirido com 

ajuda das cotas, eles tiveram grande mobilidade social
237

. 

Como visto, é possível inferir que Munanga, a exemplo de outros particularistas, 

possui os olhos voltados, sobretudo, à redução das desigualdades raciais, ainda que o 

preconceito persista. É melhor ser vítima de preconceito dentro de uma universidade e do 

mercado de trabalho do que sê-lo sem nada disso: eis a lógica particularista
238

. Em resumo, 

nas palavras de Kabengele Munanga: 

 

(...) a questão fundamental que se coloca não é a cota, mas sim o ingresso e a 

permanência dos negros nas universidades públicas. A cota é apenas um instrumento 

e uma medida emergencial enquanto buscam-se outros caminhos. Se o Brasil, na sua 

genialidade racista, encontrar alternativas que não passam pelas cotas, para não 

cometer injustiça contra brancos pobres – o que é crítica sensata – ótimo! Mas, dizer 

simplesmente que implantar cotas é uma injustiça, sem propor outras alternativas a 

curto, médio e longo prazos, é uma maneira de fugir de uma questão vital para mais 

de 70 milhões de brasileiros de ascendência africana e para o próprio futuro do 

Brasil. É uma maneira de reiterar o mito de democracia racial, embora este já esteja 

desmistificado
239

. 
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CONCLUSÃO: DOIS PROJETOS EM DISPUTA E A INSUFICIÊNCIA DA 

NOÇÃO DE IGUALDADE JURÍDICA PARA O CASO DAS COTAS RACIAIS. 

A NECESSIDADE DE UMA DECISÃO DEFINITIVA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL PARA ESTABELECER SE A “RAÇA” PODE SER 

UTILIZADA COMO CRITÉRIO DE DISCRÍMEN NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 

Na introdução deste trabalho, propus que a legitimidade da política de cotas raciais no 

Brasil está sob disputa por dois grandes grupos – o Universalista e o Particularista – e que os 

termos desta disputa são bem diferentes dos argumentos propostos em âmbito especificamente 

jurídico. Na mesma ocasião, propus que é possível identificar entre os membros de cada 

grupo uma ideia mais ou menos homogênea acerca de um projeto de sociedade brasileira sob 

o aspecto ―racial‖, sendo que o projeto dos membros do Universalista é completamente 

oposto ao projeto dos membros do Particularista. A partir do que foi exposto no capítulo IV 

deste trabalho, cumpre inferir as seguintes conclusões em relação a esses ―projetos de 

sociedade‖. 

Os membros do grupo Universalista, de um modo geral, rejeitam a ideia de uma 

sociedade dividida ou classificada de acordo com critérios raciais; eles valorizam a 

miscigenação ou mestiçagem característica da sociedade brasileira, alegam que ela é ponto 

positivo no combate ao racismo no País, são contra as cotas raciais ou qualquer outra política 

pública baseada em critérios de raça ou cor e, principalmente, cultivam um ideal de sociedade 

brasileira fundado na igualdade essencial (unidade) da raça humana
240

 – ou, por outro prisma, 

na inexistência de raças distintas – visto que só por esta forma seria possível reduzir o 

racismo.     

Em sentido diametralmente oposto, os membros do grupo Particularista acolhem a 

ideia de uma sociedade dividida ou classificada segundo critérios raciais; eles tentam 

demonstrar como os ideais de miscigenação e ―democracia racial‖ promovidos após a 

abolição da escravatura trouxeram perdas irreparáveis para a população preta e parda 

brasileira, defendem que tais ideais constituem pontos negativos para o combate ao racismo 
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no País, são favoráveis às cotas raciais e a outras políticas públicas fundamentadas em 

critérios de raça ou cor e nutrem um projeto de sociedade brasileira baseado na diferenciação 

racial, na reconstrução da ―raça negra‖ e, sobretudo, na igualdade racial, visto que só por esta 

forma seria possível reduzir o racismo.     

Partindo-se do pressuposto de que ambos os grupos estão ―bem intencionados‖ – como 

propus na introdução deste trabalho – percebe-se que há entre eles um objetivo em comum: a 

redução do racismo existente no bojo da sociedade brasileira. No entanto, são bastante 

diferentes (e mesmo antagônicos) os meios elegidos por universalistas e particularistas para 

consecução desse objetivo. Os universalistas, como visto, acreditam na política de valorização 

da mestiçagem e de vedação de práticas racistas para o combate à discriminação. Já os 

particularistas não acreditam mais nesta solução – que já foi apoiada pelo movimento negro – 

e apóiam agora a valorização da ―raça negra‖ e a inclusão positiva dos pretos e pardos como 

meio de combater o racismo. 

Consequentemente, no que atine às cotas raciais, os membros do Universalista 

rejeitam a política de cotas por entender que a mesma traz de volta ao Brasil a ideia, já banida 

pela ciência moderna, da existência de raças humanas distintas, e que tal ideia é nociva para a 

sociedade. Em contrapartida, os membros do Particularista defendem o instituto afirmativo 

porque veem na reconstrução da noção de raça o caminho para a afirmação e proteção dos 

pretos e pardos. Assim, a postura política do Universalista é tendenciosamente conservadora, 

pois busca manter e valorizar o ideal de miscigenação racial que caracteriza a sociedade 

brasileira atual, ao passo que a atitude política do Particularista é notadamente progressista, já 

que procura desfazer o ideal de sociedade miscigenada e reconstruir uma identidade racial 

específica.  

Em verdade, a ótica universalista não enxerga a cor da pele como um fator marcante 

nas relações sociais brasileiras e, segundo tal ponto de vista, os brasileiros em geral não 

pautam suas relações sociais através de parâmetros raciais. Logo, para os universalistas, existe 

certa ―amistosidade‖ nas relações interraciais no Brasil, no sentido de que o racismo, embora 

existente, manifesta-se de modo menos agressivo no País quando comparado a outras nações 

do Globo.  

O ideal de sociedade miscigenada e sem graves conflitos raciais – fortalecido a partir 

da publicação de Casa-grande & senzala – ainda que tenha fincado raízes no imaginário 

nacional, não logrou agradar àqueles que, com o passar do tempo, não assistiam a uma 

melhoria significativa nas condições de vida da população preta e parda em relação à 

população branca. Com efeito, ao contrário dos universalistas, a ótica particularista vê a cor 
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da pele como um fator significativo nas relações sociais brasileiras e a ideia da existência de 

raças distintas como elemento ainda fortemente presente no imaginário nacional. Ademais, 

para os particularistas, a sociedade brasileira é tão racista quanto qualquer outra nação 

multiétnica do planeta – ainda que esse racismo seja ―velado‖, e não ―expresso‖ – fato que, 

segundo os membros desse grupo, pode ser facilmente auferido pelos índices de desigualdade 

racial.   

Assim é que, partindo-se das estatísticas que apontavam para a manutenção de um 

status quo de desigualdade racial, os particularistas – muitos dos quais integrantes dos 

movimentos negros – passaram a contestar a ideia amplamente divulgada de que o Brasil 

constituía uma ―democracia racial‖ ou um ―paraíso racial‖ quando comparado a outros países 

do Globo. O projeto particularista de sociedade brasileira clama por maior igualdade racial e, 

para isso, aposta não mais no ideal de sociedade misturada e sem referências de raça, mas, ao 

contrário, na valorização ou ―reconstrução‖ da ―raça negra‖, bem como no pleito por ações 

afirmativas direcionadas para a população ―de cor‖. Para que o plano dos particularistas se 

torne viável, é preciso não apenas investir em seu projeto de sociedade – que inclui a 

valorização da ―raça negra‖ – mas também promover a desconstrução do projeto contrário, o 

universalista. É por isso que o projeto particularista assume feições políticas marcadamente 

progressistas e se insere nesse contexto a tentativa de desmistificação da ideia de ―democracia 

racial‖ encabeçada pelos particularistas. 

Finalmente, importa destacar que, uma que os universalistas se identificam com o 

ideal de sociedade tipicamente miscigenada e sem parâmetros e classificações raciais fixos, o 

―sentimento‖ principal que os norteia é a igualdade essencial da raça humana, isto é, a 

unidade racial. Já os particularistas possuem o foco centrado não na manutenção de uma 

identidade ―incolor‖ ou ―miscigenada‖, mas na desconstrução dessa identidade, na 

reconstrução de uma identidade negra e, sobretudo, na promoção da igualdade racial. Dito de 

outro modo, os membros do Universalista lutam por um suposto ―direito‖ a viver numa 

sociedade onde os indivíduos saibam que não existem diferenças raciais entre eles, ao passo 

que os membros do Particularista defendem um suposto ―direito‖ à maior igualdade de 

oportunidade entre brancos, pretos e pardos.  

Eis aqui, em linhas gerais, o cerne do conflito entre universalistas e particularistas: 

trata-se de um conflito entre unidade racial versus igualdade racial. Para o grupo 

Universalista, que defende a ideia de unidade racial, políticas que separam a população por 

critérios de raça são racistas. Para o grupo Particularista, que visa à igualdade racial, racismo 
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é não fazer nada diante da manutenção de um quadro de desigualdade racial entre brancos, 

negros e pardos
241

.  

Ressalte-se ainda que, em razão das diferenças apontadas entre universalistas e 

particularistas, determinadas questões tendem a ser mais exaltadas por um dos grupos no 

debate das cotas, como se pôde inferir do capítulo IV da presente dissertação. Assim, por 

exemplo, os universalistas ressaltam sobremaneira a questão da inexistência biológica de 

raças humanas, bem como certa amistosidade nas relações interraciais brasileiras. Já os 

particularistas não parecem estar interessados numa inexistência biológica de raças – já que a 

noção de raças continua a existir sociologicamente, isto é, no imaginário popular – tampouco 

numa ―amistosidade‖ entre as raças que mantém um status quo amplamente desfavorável aos 

negros e pardos. Por outro lado, os dados referentes às desigualdades raciais no País tendem a 

ser mais enfatizados pelos particularistas. Também os particularistas tendem a exaltar o 

sofrimento que a escravidão impôs aos africanos trazidos ao Brasil até fins do século XIX, 

como se quisessem deixar transparecer que as políticas compensatórias ou reparatórias são 

necessárias e, acima de tudo, justas, à medida que intentam compensar os ―negros‖ dos males 

sofridos no passado escravista. Já os universalistas, embora não neguem a crueldade da 

escravidão, procuram ressaltar a ―brandura‖ da escravidão brasileira quando comparada a de 

outros países escravistas, bem como o fato de que a escravidão no País não foi coisa exclusiva 

                                                 

241
 Yvonne Maggie e Peter Fry – autores que incluo entre os universalistas – se referiram aos dois lados em 

disputa no caso das cotas raciais da seguinte forma: ―O debate sobre as cotas é um debate sobre o Brasil. O que 

está em pauta são dois projetos de combate ao racismo: um pela via do fortalecimento das identidades ―raciais‖ 

e, em última análise, do genocídio dos ―pardos‖, ―caboclos‖, ―morenos‖etc.; outro pela via do anti-racismo que 

procura concentrar esforços na diminuição das diferenças de classe e uma luta contínua contra as representações 

negativas atribuídas às pessoas mais escuras. Esses projetos também são projetos distintos de nação. Um 

vislumbra uma nação pautada das diferenças ―étnicas/raciais‖—isto é uma nação de comunidades. Outro projeto 

aposta na construção de uma cidadania com direitos em comum independentemente de ―raça‖, ―etnia‖, gênero, 

orientação sexual, etc., salvaguardando o direito de cada individuo a seguir o estilo de vida que mais lhe 

convém—isto é uma nação de indivíduos. Enfim, argumentamos que não se pode acabar com o racismo com 

uma política que entroniza a ―raça‖. Quando o Estado legisla sobre esta matéria ele funda a ―raça‖, cria 

justamente aquilo que quer ver destruído. Merecemos melhor solução para os graves problemas que nos 

assolam‖. Cf. FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne. Política social de alto risco. In: FRY, Peter et al. (orgs.). Divisões 

perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 277-281. 

Valter Silvério – autor que incluo entre os particularistas – também comentou sobre o ―pano de fundo‖ em que o 

debate sobre o negro, a raça, a identidade negra e a ação afirmativa, em sua modalidade mais polêmica, as cotas, 

vem ocorrendo no Brasil: ―De um lado encontram-se aqueles (as) que ancoram as mazelas brasileiras na pobreza 

descartando total ou parcialmente as articulações entre o ser pobre e o ser negro, de outro lado estariam 
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burguesa no país, a qual nos legou no plano dos direitos e deveres uma cidadania regulada. No segundo caso, a 

pobreza, em sua amplitude e permanência, é uma decorrência primordialmente da condição de cor ou raça da 

pessoa‖. (2003). 
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de brancos e esteve aberta a qualquer cidadão livre, decerto na tentativa de contrariar a ideia 

de uma suposta ―culpa branca‖ pelos males a serem compensados atualmente por cotas. 

Paralelamente, o sofrimento de milhares de imigrantes brancos europeus trazidos ao Brasil 

para servir de mão-de-obra entre a segunda metade do século XIX e início do século XX 

também é aduzido pelos universalistas, para sugerir que não só os africanos foram vítimas de 

maus tratos no País.  

O advento do Estado social de direito na primeira metade do século XX trouxe 

consigo a perspectiva de realização de políticas públicas universalistas de redistribuição de 

renda em diversos países do Globo, isto é, políticas que visassem a uma maior igualdade de 

oportunidade para todos os indivíduos pertencentes às classes mais pobres, 

independentemente de cor, raça, origem, gênero etc. O fundamento jurídico para essa nova 

orientação dos Estados nacionais, como visto no capítulo II deste trabalho, assentava-se no 

chamado ―princípio da igualdade material‖.     

Mas as políticas universalistas se mostraram insuficientes para atender a demandas 

específicas em diversos países, como a luta das mulheres contra discriminação no mercado de 

trabalho. Decorreu dessas novas demandas o movimento de especificação dos Ordenamentos 

Jurídicos, que passaram a prever, além de políticas universalistas de maior distribuição de 

renda, determinadas políticas dirigidas especificamente à inclusão de setores historicamente 

discriminados. Em tal ocasião, o princípio da igualdade material, outrora usado como 

fundamento para políticas universalistas, passou a legitimar também políticas públicas 

dirigidas a setores sociais específicos. No Brasil, por exemplo, assistiu-se ao surgimento de 

leis destinadas à maior inclusão das mulheres e dos deficientes físicos, verdadeiras ações 

afirmativas que encontraram legitimidade na dimensão material do princípio da igualdade. 

Agora, são os negros e pardos que reivindicam seu espaço, exigindo do Estado políticas 

específicas de combate ao racismo e de promoção de maior igualdade racial. 

Com efeito, o surgimento de novos pleitos encabeçados pelos movimentos negros por 

leis de cunho racial, como as cotas, suscitou no Direito pátrio a seguinte situação: num 

primeiro momento, o princípio da igualdade material legitimou o tratamento jurídico distinto 

a setores sociais vulneráveis, mas havia apenas um grande grupo a ser beneficiado, qual seja, 

os pobres de todos os gêneros. Tratava-se, como dito, de políticas sociais universalistas. Em 

um segundo momento, com o movimento de especificação do Ordenamento nacional, o 

princípio da igualdade material passou a legitimar a diferenciação de regimes jurídicos não 

apenas para os pobres, mas também para determinados grupos subalternizados, como as 

mulheres e os deficientes físicos. Agora, a questão que se coloca é saber se o princípio da 
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igualdade material pode ―avançar‖ ainda mais a ponto de legitimar a especificação de 

tratamento jurídico para determinado grupo racial, ou se, do contrário, a raça não pode 

constituir um fator de diferenciação de regimes, sobretudo em um país de extrema 

miscigenação social, onde os critérios de distinção racial são incertos. 

Como principal meta do presente trabalho, propus demonstrar que a noção de 

igualdade jurídica vigente no Direito brasileiro, fundada na distinção entre igualdade formal e 

material, não tem sido suficiente para legitimar as novas demandas específicas propiciadas 

pelo caso das cotas raciais, e que, portanto, o ―direito‖ a não possuir leis de cunho racial 

pleiteado pelos universalistas, ou o ―direito‖ às cotas raciais reclamado pelos particularistas 

são, do ponto de vista eminentemente jurídico, demandas em construção, porquanto carecem 

de uma interpretação inovadora do princípio da isonomia, isto é, de uma definição 

jurisprudencial definitiva capaz de dizer se a raça pode ou não ser utilizada no Direito 

brasileiro como critério de discrímen. 

No capítulo III desta dissertação, afirmei que os juristas favoráveis ou contrários às 

cotas falam de igualdade constitucional, mas falam também da ação afirmativa como política 

de inclusão; das experiências com ação afirmativa praticadas por outros países; da viabilidade 

das cotas raciais como medida afirmativa no Brasil; dos dados relativos à maior ou menor 

desigualdade racial; da relevância de tal desigualdade para a adoção de cotas universitárias; da 

existência maior ou menor de racismo no Brasil e das peculiaridades desse racismo; do quanto 

a cor ou a raça influenciam na estratificação e mobilidade da sociedade brasileira; da melhor 

forma de combater o racismo no País; da possibilidade maior ou menor de redução da 

discriminação racial através de cotas raciais etc.  

Com efeito, sugiro que essa utilização de argumentos não eminentemente jurídicos 

pelos jurisconsultos no debate das cotas constitui um indício da insuficiência da noção de 

isonomia para o caso específico das cotas raciais: é como se os juristas envolvidos no debate 

das cotas, além de alegar a (in)constitucionalidade da medida em função do preceito de 

isonomia, estivessem querendo complementar a fundamentação que indica ser necessário 

adotar ou rejeitar medidas afirmativas raciais. Para tanto, lançam-se na posição de verdadeiros 

cientistas sociais, discorrendo sobre temas extremamente complexos, de modo paralelo à 

argumentação estritamente jurídica. 

Por outro lado, foi visto no capítulo IV deste trabalho que, a partir do debate entre 

universalistas e particularistas, é possível extrair de ambos os lados certo ―pleito por 

igualdade‖ que pouco tem a ver com o debate jurídico tradicional entre igualdade formal 

versus igualdade material: trata-se de uma disputa entre um suposto ―direito‖ à igualdade 
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essencial sob o aspecto racial – isto é, à unidade essencial da raça humana, a não ser 

identificado racialmente – e um suposto ―direito‖ à diferenciação e à igualdade racial – isto é, 

a ser reconhecido como diferente sob o aspecto racial, ainda que num contexto de sociedade 

miscigenada e, por conseguinte, a ser beneficiado com medidas legais destinadas à inclusão 

socioeconômica de um grupo racial específico.      

 Dito de outro modo, o debate entre universalistas e particularistas é um debate entre 

um grupo que batalha por manter uma identidade específica – miscigenada, sem fronteiras ou 

parâmetros raciais precisos – e outro grupo que dirige seus esforços para redução de uma 

desigualdade social específica – a racial. Em ambos os casos, configuram-se pleitos inéditos 

envolvendo o elemento cor ou raça como nunca ocorreu no Direito brasileiro, seja porque diz 

respeito a um tratamento jurídico específico e mais benéfico para determinado grupo ―de cor‖, 

seja porque mexe na esfera identitária da sociedade brasileira. Há, em suma, uma ―nova 

questão de igualdade‖ a pairar no ambiente institucional brasileiro, questão essa que gravita 

ao redor do elemento ―raça‖.  

É curioso perceber como a proposta de cotas raciais despertou na população brasileira 

uma reação muito maior em comparação, por exemplo, às ações afirmativas efetuadas para 

mulheres e deficientes físicos. Tal fato pode ter a seguinte explicação: diferentemente do que 

se deu com as ações afirmativas precedentes, as medidas de cunho racial tocaram nas esferas 

identitárias individuais, que acataram o ideal de sociedade miscigenada e sem parâmetros 

raciais difundido ainda na primeira metade do século XX. Ações afirmativas para mulheres ou 

deficientes não têm o condão de mexer nas identidades constituídas. Ações afirmativas para 

―negros‖ também não o teriam se houvesse no Brasil critérios fixos de pertença racial, como 

existem em outras nações multiétnicas, a exemplo dos EUA
242

. Mas semelhantes critérios não 

existem entre nós; no Brasil, desde a publicação da obra Casa-grande & senzala, de Gilberto 

Freyre, operou-se a difusão de um ideal de sociedade miscigenada e sem parâmetros rígidos 

de identificação racial, ideal este que fincou raízes no imaginário popular. 

É por isso que a proposta de ações afirmativas para pretos e pardos, à medida que traz 

de volta a ideia de grupos raciais distintos, interfere de modo contundente no ideal tradicional 

de sociedade brasileira miscigenada, o que só podia ter ensejado fortes reações por parte de 

diversos segmentos da sociedade civil. Resta ao Judiciário a difícil tarefa de dizer o que é 

mais condizente com o Ordenamento Jurídico pátrio: a manutenção de uma ―identidade 

incolor‖ e da perspectiva de redução da discriminação racial a longo prazo, ou a promoção de 

                                                 
242

 Ressalve-se que, nos Estados Unidos, a contestação às cotas parece decorrer muito mais de uma cultura 

individualista-liberal fortemente arraigada naquela nação do que propriamente de uma questão identitária. 
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políticas públicas que visem, a curto e médio prazo, à maior igualdade racial, ainda que, para 

tanto, precise-se interferir nas esferas identitárias e se estabeleça regimes jurídicos distintos 

com base em critérios de cor ou raça. 

Para concluir, importa destacar que uma decisão definitiva do STF no caso das cotas 

raciais irá criar um novo ―paradigma de igualdade‖ no Direito pátrio. A partir de então, a 

sociedade brasileira saberá se a cor ou raça podem ou não ser utilizadas como critério de 

diferenciação de regimes jurídicos. Qualquer que seja o teor da decisão do Pretório Excelso, é 

certo que a mesma será bastante inovadora.  

Uma decisão que porventura estabeleça a impossibilidade do uso da raça como 

elemento de discrímen inova à medida que reconhece certa peculiaridade da sociedade 

brasileira em relação a outros países do Globo, qual seja, a intensa miscigenação e a ausência 

de relações sociais informadas por critérios de raça, tal como exaltado pelo grupo 

Universalista.  

Realmente, uma possível rejeição à raça como critério de discrímen pelo STF 

importaria no reconhecimento de que, em que pese à persistência de um quadro de 

preconceito e racismo, a forte miscigenação característica da sociedade brasileira e a ausência 

de parâmetros raciais são passos importantes na superação da discriminação racial e, por isso 

mesmo, devem ser preservadas pelo Estado; importaria, outrossim, no reconhecimento de que 

a ausência de critérios precisos de identificação racial impossibilita até mesmo o tratamento 

jurídico privilegiado a determinados grupos selecionados com base na cor ou raça.  

O próprio fato de o Brasil decidir se manter omisso no que tange à promoção de ações 

afirmativas raciais já soa bastante inovador em face de um contexto global favorável às cotas, 

isto é, um contexto global em que as medidas afirmativas têm sido bastante incentivadas no 

âmbito das Nações Unidas e efetivamente promovidas por diversos países.  

Em sentido oposto, uma decisão do STF que declare a constitucionalidade das cotas 

raciais e, de modo mais amplo, a possibilidade do uso da raça como elemento de discrímen 

inova à medida que estabelece que o princípio da igualdade, em sua dimensão material, pode 

legitimar uma especificação ainda maior do Ordenamento Jurídico – como já o fizera em 

benefício da mulher, do deficiente físico, da criança e do adolescente, do idoso e do índio – 

para beneficiar também determinado grupo de corte racial, o que nunca ocorreu no Direito 

brasileiro.  

Portanto, o acolhimento das cotas raciais pelo STF seria o reconhecimento do pleito 

particularista, isto é, o reconhecimento de que a miscigenação e a ausência de critérios rígidos 

de classificação e identificação racial não foram suficientes para elidir o preconceito e a 
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discriminação contra pretos e pardos, cabendo ao Estado brasileiro atuar positivamente no 

sentido de redução das desigualdades raciais. 
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