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Resumo:  

A partir de uma realidade histórica de marginalização social ou hipossuficiência decorrente de diversos fatores de preconceito 
racial, necessitou-se de um tratamento diverso para estabelecer medidas de compensação, buscando concretizar, ao menos em 
parte, uma igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, que não sofreram as mesmas espécies de restrições. Tais 
divergências são ligadas a ordens ideológicas e/ou teóricas de acordo com ideais de cada sociedade, de noções de igualdade e 
desigualdade. Os estudos e pesquisas precisam avançar para que seja amadurecida uma consciência sobre assunto tão novo. A 
sociedade necessita de instrumentos capazes de embasar seu posicionamento, sem a pretensão de consenso, servindo, 
entretanto, para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. É indispensável também que se desenvolvam pensamentos e 
projeções de cenários para o futuro resultado da política de cotas. Sendo assim, a pesquisa aborda a legislação nacional, a 
jurisprudência e as políticas públicas elaboradas pelo Estado, a respeito do ingresso no ensino superior através das cotas, com a 
finalidade de afirmar a eficácia da intervenção jurídica, o seu alcance e sua duração enquanto política pública, além de explicitar 
as conclusões e inovações do próprio pesquisador que foi instigado à escolha do tema por padrões, crenças e informações 
acumuladas não apenas como acadêmico, mas como ator social que preza pela crítica e pela análise do contexto em que se 
insere.  
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Abstract:  

From a historical reality of social marginalization or hipossuficiência result from various racial prejudice factors, if needed, a different 
treatment to establish compensation measures seeking to achieve, at least in part, an equal opportunity with other individuals who 
They not suffer the same kinds of constraints. These differences are linked to ideological and / or theoretical orders according to 
ideals of each society of equality and inequality notions. Studies and research needs to move to be mature awareness about such 
new subject. Society needs instruments able to ground its position, without the pretense of consensus, serving, however, to 
strengthen the democratic rule of law. It is also essential to develop thoughts and projections of future scenarios for the outcome of 
the quota policy. Thus, the survey covers the national legislation, jurisprudence and public policies developed by the State regarding 
access to higher education through quotas, in order to affirm the effectiveness of legal intervention, its scope and its duration as a 
political public, and explain the findings and innovations of the researcher that was instigated at the choice of theme for patterns, 
beliefs and accumulated information not only as a scholar but as a social actor who values the criticism and the analysis of the 
context in which it operates.  
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INTRODUÇÃO  
 

A discussão das cotas para ingresso nas 
universidades é um tema polêmico, delicado e 
relevante que começa com o princípio da 
igualdade. Pois, se de um lado, as cotas foram 
criadas para minimizar os danos causados pela 
discriminação racial, por outro se questiona 
justamente o oposto: as cotas serviriam para 
aumentar o racismo e a exclusão social de 
negros (e outras etnias) de classe média e até 
dos brancos pobres. 

 O princípio da igualdade está expresso 
no art. 5º, caput, da Constituição Federal 1988 
que diz serem todos iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza. “Art. 5º Todos 
são iguais sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País...” (BRASIL. Constituição da 
República Federativa do. 1988. Disponível no 
sítio: www.planalto.gov.br. Acesso em: 6 de abril 
de 2014). 

Contudo, não se deve buscar somente 
essa aparente igualdade formal, mas, 
principalmente, a igualdade material, uma vez
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que a lei deverá tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais, na 
medida de suas desigualdades. A 
dificuldade debatida consiste em saber 
até que ponto a desigualdade não gera 
inconstitucionalidade.  

As ações afirmativas são 
polêmicas mesmo entre os estudiosos do 
assunto. Tais divergências são ligadas a 
ordens ideológicas e/ou teóricas de 
acordo com ideais de cada sociedade, de 
noções de igualdade e desigualdade. 
Assim, o debate acadêmico deve ser 
ampliado dada a importância do tema.  

O STF, por unanimidade, em 26 de 
abril de 2012, rejeitou a ação do Partido 
Democrata (DEM) para suspender a 
iniciativa da Universidade de Brasília 
(UnB), desde 2003, de reservar 20% das 
vagas de seu vestibular para 
afrodescendentes, a política de cotas 
raciais. Essa foi a primeira de três 
decisões favoráveis às cotas raciais e 
sociais para o ingresso em universidades 
tomadas pela Suprema Corte brasileira 
num intervalo de 15 dias.  

A aprovação de constitucionalidade 
das cotas em universidades públicas 
estende-se, agora, a todos os processos 
que aguardam decisão da justiça. Ao 
contrário do que entenderam as políticas 
de cotas como um desrespeito ao 
princípio da igualdade, por instaurar um 
processo de seleção que privilegia um 
grupo com características específicas, os 
dez ministros foram unânimes em 
considerar que as políticas de cotas 
raciais são constitucionais por causa da 
desigualdade social provocada por anos 
de escravidão.  

“Na modernidade, a igualdade é 
um conceito aritmeticamente inclusivo, ou 
seja, sempre que o maior número de 
cidadãos for incluído em discursos 
jurídicos, estaremos criando igualdade e 
não desigualdade”. (GALUPPO, 2006, p. 
102).  

Segundo Galuppo (2006), tratar 
diferentemente os negros e outras etnias, 
criando, por meio dos direitos 
fundamentais, condições de inclusão 
social, significa tratá-los de modo 
juridicamente adequado, o que é 
necessário para assegurar a legitimidade, 
pois, a legitimação do direito só pode se 
dar se houver igual possibilidade de 
participação real nos discursos de 
formação de opinião e da vontade, o que 

exige muitas vezes, um tratamento 
diferenciado daqueles que são 
faticamente excluídos, implementando-se 
uma igualdade produtora e produzida 
pelo Estado Democrático de Direito.  

A questão das cotas “raciais” 
confronta-se com um problema de base: 
o fato de que, entre seres humanos, não 
existem raças – considerando-se nessa 
definição características genéticas. As 
diferenças de genes entre um homem 
negro, um branco e um índio são ínfimas. 
Há, obviamente, diferença na cor da pele 
entre populações diversas, e uma história 
humana de alguns milênios que provocou 
diferenças econômicas, culturais e sociais 
significativas no mundo moderno.  

No campo sociológico, 
HOFBAUER (2006) divide em três 
correntes a problemática racial. A 
primeira, de acordo com a Escola de 
Chicago, que teve início no Brasil com 
estudos da UNESCO, tem uma 
propensão de vincular a delimitação de 
“grupos sociais” diretamente à análise de 
assimetrias sócio-econômicas, conflitos 
em torno de recursos escassos, situações 
de exploração extrema, que fazem que as 
relações sociais sejam definidas em 
termos de “relação de raça”. A segunda 
descreve “o surgimento de relações 
raciais como um co-produto da 
exploração capitalista, trata-se de 
relações que são determinadas pelos 3 
fatores trabalho, capital e lucro.” Na 
terceira corrente, a argumentação 
economicista é semelhante, na época da 
escravidão havia dois grupos 
“sociais/raciais” antagônicos (brancos e 
não-brancos). HOFBAUER (2006) 
assinala que o “negro e o mulato são 
acepções da mesma categoria do sistema 
econômico, fornecem a mão de obra 
produtora de valores”. O negro e o mulato 
livres eram tratados como membros de 
outros grupos. Sendo assim, a definição 
cor/raça dos agentes sociais eram 
subordinadas à analise da função que 
cada um exercia dentro do sistema 
econômico. (HOFBAUER , 2006, p. 11-
12)  

Para o filósofo e sociólogo Wulf 
Hund, não se trata de achar a melhor e 
mais completa definição de racismo. 
“Tem-se gastado muita energia em 
tentativas de definir o fenômeno do 
racismo, esse não pode ser definido de 
forma abstrata, mas tem de ser analisado 
e captado, caso a caso, numa perspectiva 
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histórica”. É preciso estudar como se 
conjugam as ideologias, discursos, 
concepções do mundo e condições 
econômicas sociais e, desta forma, 
abordar a problemática da desigualdade 
social e a questão das especificidades 
simbólicas culturais numa perspectiva 
integrada (HOFBAUER, 2006, p. 45 
citado por WULF HUND, 2003:12.19).  

Infere-se de HOFBAUER (2006), 
que a reivindicação política de combate à 
discriminação racial não se encaixa 
apenas em categorizar raça e cor e sim 
em comprovar e denunciar o racismo 
existente. Ele prefere não esconder e 
encarar os perigos e as incertezas que 
projetos políticos, como as cotas podem 
ocasionar.  

 

 

Encará-los e problematizá-los 
abertamente como algo que faz 
parte de um experimento 
democrático e legítimo. Ninguém 
pode prever os desdobramentos 
que as implementações de 
programas de ações afirmativa 
acarretará. Penso que, transformar 
o racismo em objeto de comentários 
cotidianos, o debate sobre as ações 
afirmativas já tem tido um mérito 
simbólico importante: o de explicitar 
que há um “problema racial sério” a 
ser enfrentado. (HOFBAUER, 
2.006, Ações Afirmativas e o Debate 
Sobre Racismo no Brasil, p.50).  

 
 

No Brasil, para recensear a 
população, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) adota a 
autodeclaração, na qual o entrevistado 
declara, ele próprio, em qual das 
categorias pré-definidas pelo IBGE para a 
cor da pele: branca, preta, amarela 
(pessoa de ascendência asiática, 
indígena e parda). O IBGE não usa a 
expressão “negro”. No entanto, a 
abordagem de problemas e políticas 
sociais, instituições públicas e privadas 
consideram a população “negra” do Brasil 
a soma dos autodeclarados pretos e 
pardos.  

Assim, o Censo de 2010 confirma 
“mais da metade da população brasileira, 
50,7%, é composta de negros: 97 milhões 
se definiram aos entrevistadores como 
pretos ou pardos. É um marco, pois, nos 
censos de 1980 e 2000, a população que 
se declarava branca era maioria no país”¹ 

As desigualdades são grandes 
entre a população branca e a negra. O 
IBGE aponta como resultado do processo 
histórico, a maioria da população negra 
brasileira tem condições de vida piores 
que as da branca. Nos últimos anos, 
graças, sobretudo às políticas sociais, a 
situação dos negros no Brasil tem 
melhorando, embora isso esteja 
ocorrendo lentamente. 

É, portanto, nessa ordem de ideias 
que a pesquisa está desenvolvendo o 
tema abordado. O primeiro objetivo da 
pesquisa é estudar a juridicidade do 
modelo brasileiro de cotas para ingresso 
no ensino superior e Identificar os 
argumentos políticos, sociais e jurídicos 
que definiram o modelo de tratamento 
diferenciado entre pessoas (as cotas). O 
segundo objetivo é analisar os efeitos 
sociais e as controvérsias jurídicas 
decorrentes das cotas mediante a 
verificação da eficácia da legislação e das 
políticas públicas aplicáveis na 
perspectiva do princípio da igualdade. 

 

 
1. Fonte: www.ibge.gov.br (Censo 

1980, 2000, 2010). 
2.  Fonte: www.ibge.gov.br (Censo 

2010). 
 

 
 

Materiais e métodos  

 

A pesquisa foi elaborada a partir da 
legislação brasileira pertinente, sobretudo 
a Constituição e a legislação 
infraconstitucional, além dos estudos 
jurídicos existentes e a jurisprudência que 
corresponda ao tema. Foi feita a coleta de 
dados e informações de livros, artigos 
publicados em revistas especializadas, 
acórdãos de tribunais superiores e textos 
publicados na Internet com a devida fonte 
de autoria.  

Relevante também, a proposta de 
maior participação das impressões do 
pesquisador, em que o embasamento 
teórico começa a se desenhar com mais 
nitidez, com suas visões e bagagem 
teórica empírica acumulada pela própria 
observação da sociedade ao seu redor e 
até mesmo como ator social que é, 
considerando, entretanto, o cuidado 
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acadêmico que tais intervenções irão 
requerer.  

Observados os limites 
estabelecidos para a abordagem 
temática, a pesquisa foi desenvolvida, da 
seguinte forma:  

 

a) levantamento bibliográfico;  

b) estudo crítico de correntes 
teóricas e pronunciamentos judiciais;  

c) obtenção e análise da legislação;  

d) identificação de aspectos 
controvertidos;  

e) identificação dos efeitos jurídicos 
e sociais.  

 

Caracterização do Estudo  

 

Trata-se de estudo qualitativo com 
ampla pesquisa bibliográfica, em que 
foram estudadas e elencadas diversas 
correntes de pensamento sobre a 
questão do racismo, das cotas, das 
origens históricas da questão racial no 
Brasil, o pensamento social em diversas 
épocas e a evolução desses 
pensamentos e comportamentos sócio-
culturais até os dias atuais. Para isso foi 
relacionada a jurisprudência favorável às 
cotas (ADPF 186), as indagações de 
Lincoln Frias para avaliação de raças, da 
desigualdade, da escravidão e do mérito, 
a abordagem de Virgílio Afonso da Silva 
discorrendo sobre o suporte fático dos 
direitos fundamentais, a fim de alicerçar o 
entendimento científico-jurídico da 
questão da igualdade. Foram tratadas as 
teorias de desigualdade racial de Ronald 
Dworkin em que discute também o tema 
da igualdade perante a lei e o 
comportamento do Estado em a face do 
indivíduo. A esta altura do trabalho, foram 
concatenados e relacionados estes 
pontos num relatório parcial.  

A segunda fase de estudos é 
inaugurada com uma leitura curiosa sobre 
o livro Casa Grande e Senzala de Gilberto 
Freire em que se constatou a incrível 
visão de mundo dos contemporâneos do 
período ainda escravocrata no Brasil e as 
origens do ímpeto colonizador dos 
portugueses. Época em que era normal 
se conceber a situação de inferioridade 
do negro e do indígena, como 

consequência natural do processo de 
colonização. A própria estrutura de casa 
grande e senzala havia de se justificar 
para que se permitisse a manutenção, o 
equilíbrio e a coesão daquela sociedade. 
Tal leitura torna mais nítida a necessidade 
de correção de distorções tão profundas 
produzidas por aquele modelo de 
subordinação de seres humanos 
determinada pela origem e etnia.  

Em seguida, um importante 
contraponto intelectual que se distingue 
totalmente do estudo anterior, traz a 
reflexão do Juiz Federal Willian Douglas 
em sua Carta aberta ao Senado e ao 
Povo Brasileiro a Respeito das Cotas nas 
Universidades, onde se discute a questão 
do racismo e do mérito sob um ponto de 
vista atual e democrático.  

Os estudos seguintes abordaram o 
livro de Sérgio Buarque de Holanda – 
Raízes do Brasil, o capítulo Herança 
Rural. Depois a autora Priscila Bezerra 
norteia com muita eloquência “a 
necessidade das cotas raciais num país 
como o Brasil” e por último, com muita 
objetividade, Lilia Moritz Schwarcz em 
seu livro Nem preto nem branco, muito 
pelo contrário: cor e raça na sociedade 
brasileira promove maior teor histórico e 
antropológico à análise, inclusive 
descrevendo dados colhidos em pesquisa 
de campo.  

 

Discussão  

 

A desigualdade social provocada 
por mais de 350 anos de escravidão e a 
opressão racial de anos da sociedade 
escravocrata deixou cicatrizes que se 
refletem até os dias atuais no campo da 
escolaridade. Com isto, a inclusão social 
e a disposição de oportunidades para os 
negros devem existir. 
  

Outros aspectos são contrapostos 
às cotas raciais, tais como fatores 
biológicos, sociais, culturais e 
econômicos, tornando o tema uma 
polêmica nacional.  

São vários os argumentos 
favoráveis e contra as cotas raciais. Para 
avaliar o que pode ser considerado válido 
ou não são feitas análises de diversos 
argumentos.  
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“O primeiro argumento contrário às 
cotas é o da Igualdade de Considerações, 
segundo o qual todos merecem ter seus 
interesses considerados e o interesse de 
ninguém deve valer mais do que o de 
outra pessoa.” (FRIAS, Lincoln. In. 
Direito, Estado e Sociedade, n. 41, p. 133, 
jul.-dez. 2012). No artigo 5º da 
Constituição Federal de 1.988, diz: “todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza”. De acordo, com 
literalidade do artigo, as cotas são 
injustas, pois ofende o direito dos brancos 
de serem julgados por seus méritos 
individuais como todos os outros.  

Utiliza-se do argumento de que 
“Toda Discriminação é Ruim”, sendo 
assim, as cotas são injustas por 
estabelecer discriminação positiva para 
compensar discriminações negativas 
sofridas por negros, pobres e índios.  

A resposta aos argumentos da 
igualdade de consideração e de que toda 
discriminação é ruim, consiste em chamar 
a atenção para a ideia de equidade, 
discorre FRIAS: 

 

A definição mais básica do que é a 
justiça é a sugestão de que 
devemos tratar os casos iguais de 
maneira igual e os casos diferentes 
de maneira diferente, mas apenas 
na medida de sua diferença – uma 
ideia conhecida como princípio da 
isonomia ou princípio da equidade, 
que retoma a Aristóteles. A 
equidade é a segunda parte desse 
princípio, “tratar os casos diferentes 
de maneira diferente, mas apenas 
na medida de sua diferença”. Sua 
função é corrigir as desigualdades 
naturais ou sociais para garantir a 
igualdade de oportunidades. 
(ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 
v3. 1131; citado por FRIAS, Lincoln. 
In. Direito, Estado e Sociedade, n. 
41, p. 134, jul.-dez 2012). 

 

Surge da constatação de que 
somos muito diferentes uns dos outros 
em aspectos que determinam nossas 
oportunidades na vida e que, apesar 
disso, estão fora do controle – alguns 
nascem em famílias pobres, outros em 
famílias muito ricas, alguns em famílias 
amorosas, outros em famílias violentas, 
alguns são homens, outros mulheres, uns 
doentes, outros sadios, uns bonitos, 
outros não e etc.  

A equidade então exige que a 
igualdade de consideração corrija as 
distorções criadas pela “loteria natural” e 
pela “loteria social” (a sorte ou azar de 
nascer em regiões ricas ou pobres, de 
nascer saudável ou doente etc.). Por 
exemplo, para dar igual consideração aos 
interesses das mulheres em relação aos 
homens é preciso garantir-lhe a licença-
maternidade, pois sua relação com o filho 
é, em geral, mais forte do que a que o pai 
tem com o filho; para dar igual 
consideração aos portadores de 
necessidades especiais é necessário 
reservar-lhes as melhores vagas nos 
estacionamentos etc. (FRIAS, Lincoln. In. 
Direito, Estado e Sociedade, n. 41, p. 133, 
jul.-dez. 2012).  

Segundo Frias (2012), o tratamento 
diferenciado deve ser justificado:  

 

1- por pessoas diferentes com 
aspectos relevantes;  

2- para estabelecer igualdade de 
oportunidades;  

3- proporcionalidade de acordo 
com as diferenças;  

 

Para o autor o tratamento 
diferenciado não é errado, contudo, 
alguém só deve receber um privilégio 
quando for necessário para anular uma 
diferença.  

Os brancos de hoje não devem aos 
negros de hoje compensação pela 
escravidão.  

O argumento de maior apelo 
popular a favor das cotas é o da 
Compensação pela Escravidão que 
possuem as premissas P1 – injustiça 
passada; P2 – desigualdade injusta 
presente; P3 – a injustiça passada causou 
a desigualdade presente (P1 causou P2) 
e a consequência C – logo, o grupo dos 
brancos atuais deve uma compensação 
ao grupo dos negros atuais por causa da 
escravidão dos antepassados negros 
pelos antepassados brancos. 

Contra este argumento é citado o 
de que Não Basta Pertencer ao Grupo – 
os indivíduos não podem ser 
responsabilizados pelos atos de grupos 
aos quais pertencem involuntariamente, 
exceto em situações muito específicas.  
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Em defesa das cotas raciais vem o 
argumento da Objeção do Benefício 
Indireto – os brancos de hoje realmente 
nunca escravizaram um negro, mas se 
beneficiaram da herança daqueles que 
escravizaram, consubstanciando-se, 
portanto, uma dívida dos brancos de hoje 
em favor dos negros. Mas, trata-se de um 
argumento pouco preciso e leva ao 
argumento desfavorável da Difusão – a 
cadeia causal é complexa e os benefícios 
muito difusos. Entretanto, as vantagens 
aos brancos, bem como as desvantagens 
aos negros não deixam de existir, são um 
fato.  

Outro argumento, no entanto, em 
defesa das cotas raciais é o do racismo 
que prejudica no presente. Antes, ainda, 
dois outros argumentos contra as cotas 
são o do Negro Rico – nem todos os 
negros foram prejudicados pela 
escravidão; e o argumento do Branco 
Pobre – nem todos os brancos foram 
beneficiados com a escravidão e mesmo 
assim serão prejudicados pelas cotas 
raciais. Para distinguir ambos os 
prejudicados, resta, assim, as cotas 
sociais que reservam vagas para os 
pobres, sejam da cor que forem.  

É importante frisar que todos os 
argumentos trazem uma imprecisão que 
se acomodam bem nas políticas públicas, 
pois elas aceitam uma margem de erro, 
evidentemente.  

Cabe, a esta altura, a resposta do 
defensor das cotas raciais de que os 
pobres negros sofrem mais do que os 
pobres brancos por causa do racismo 
presente e que até o “negro rico” 
enfrentou mais dificuldades e também 
merece compensação. Porém, ainda 
assim não se pode quantificar quem 
sofreu mais – o branco pobre ou o negro 
pobre – e mais uma vez as cotas sociais 
promovem mais adequação.  

Outros argumentos são lançados 
em desfavor das cotas raciais, como o de 
que Raças Humanas não Existem – e de 
fato, estudos genéticos corroboram, pois 
existe mais variabilidade genética dentro 
das raças que entre elas, além de existir 
fraca correlação entre a ancestralidade e 
a cor da pele. Biologicamente, o conceito 
de raça é esvaziado.  

Todavia, socialmente, a condição 
fenotípica – cor da pele, tipo de cabelo etc 
– traz à tona toda a diferenciação que 
orienta o processo de 

exclusão/marginalização dos negros e 
outros tipos étnicos. Estudos demonstram 
que a categorização racial desempenha 
um papel cognitivo de grande substância 
na interação social. Pesquisas em 
ciências cognitivas revelam a 
necessidade que o indivíduo possui em 
categorizar coisas e pessoas em tipos 
pré-definidos, estereótipos – esquemas 
simplificados de características dos 
indivíduos pertencentes a cada grupo. A 
tendência é que haja favorecimento entre 
semelhantes, ou pertencentes a um 
mesmo grupo, por familiaridade, até pela 
economia cognitiva que se pensa ter, pelo 
fato das informações já serem 
teoricamente conhecidas.  

Para ilustrar tais argumentos, 
existem testes clássicos de associação 
de rostos brancos ou negros a conceitos 
como “bom” e “ruim”, detectando indícios 
de preconceito implícito. Embora, na 
maior parte dos sujeitos o preconceito é 
intuitivo, não necessariamente vindo a se 
concretizar em discriminação ou em 
comportamentos racistas, visto que tais 
respostas são emotivas e depois podem 
ser controladas pelos sistemas cerebrais 
inibidores, podendo também não ser algo 
aprovado conscientemente pelo 
indivíduo.  

A situação do racismo no Brasil não 
é nítida e institucionalizada como em 
outros países como África do Sul e EUA, 
mas é identificável: embora se reconheça 
a existência de racismo no Brasil, poucas 
pessoas se declaram racistas (14%) 
(Camino, 2001).  

Um estudo é bastante clarificador 
dessa situação. Em 15 mil domicílios 
pesquisados, 63,7% dos entrevistados 
declaram que a cor ou raça tem influência 
na vida do indivíduo (IBGE, 2008), 
especialmente, nas situações de trabalho 
(71%), justiça/polícia (68,3%), convívio 
social (65%), escola (59,3%) e 
repartições públicas (51,3%). Conclui-se, 
que o que prejudica os negros não é a cor 
da pele ou outros fatores fenotípicos, mas 
as atitudes sociais negativas em relação 
a tais características, o racismo.  

Os indicadores sociais evidenciam 
fortemente a existência de racismo no 
Brasil e o quanto ele é prejudicial na 
comparação entre negros e brancos. O 
Censo de 2010 traz informações como a 
taxa de analfabetismo entre brasileiros 
com 15 anos de idade ou mais foi de 5,9% 
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entre os brancos e 14,4% entre negros 
(IBGE, 2012:69-70). Entre os brasileiros 
de 25 anos de idade ou mais com ensino 
superior concluído, 4,7% são negros, 
5,3% são pardos e 15,0% de brancos 
(IBGE, 2010, 228). Isto é, os negros e 
pardos perfazem 1/3 do número de 
brancos com ensino superior completo. 
Em 2009, a média de estudo era de 8,4 
anos entre brancos e 6,7 anos entre 
negros e pardos com 15 anos de idade ou 
mais. No mesmo ano, o rendimento/hora 
médio dos negros era 43,7% menor que o 
dos brancos, para um panorama de 6,9% 
da população, os negros eram 9,4% entre 
os 10% mais pobres e 1,8% entre os 10% 
mais ricos (IBGE,2010,229).  

Sendo assim, entre os pobres e as 
pessoas com menor escolaridade há 
muito mais negros e entre os ricos e 
pessoas com alta escolaridade há muito 
mais brancos, o que correlaciona a cor da 
pele ou raça com o nível educacional e de 
renda. Há, portanto, motivos suficientes 
para se perceber que o cenário atual 
possui flagrante desarmonia racial e que 
o racismo representa um impeditivo para 
que os negros tenham maior escolaridade 
e renda. 
 Outros fatores podem ser causas 
para os resultados sociais elencados 
acima, como a pobreza acumulada em 
sucessivas gerações, ou a falta de apoio 
no ambiente familiar (que talvez tenha 
origem no racismo passado), mas não se 
descartam as causas raciais.  

Outra informação que explicita a 
desigualdade entre brancos e negros foi 
obtida dos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílios (PNAD) 
de 1973 a 2005. No caso da alfabetização 
e ensino fundamental a cor ou raça pouco 
interferiu nos resultados educacionais 
mais baixos (políticas universais). 
Contudo, quando se trata de resultados 
educacionais para o ensino superior e de 
pós-graduação, os efeitos da 
discriminação racial sofrem grande 
aumento (bens escassos, onde há 
competição).  

A conclusão que se chega com 
esse debate é que se se confirme que 
essa categorização gera discriminação 
negativa, as políticas públicas podem se 
tornar mais efetivas caso sejam utilizados 
tais marcadores para identificar quem 
está sofrendo injustiças e assim revertê-
las. 

 As cotas raciais não se justificam 
por causa da escravidão, mas sim por 
causa da desigualdade.  

O simples fato do problema do 
racismo é suficiente para os defensores 
das cotas justificarem a necessidade do 
tratamento diferenciado visando 
estabelecer a igualdade. Não é preciso 
apelar para a escravidão, tampouco, 
recorrer ao passado.  

Frias, discorre que:  

 

Para que o defensor das cotas 
raciais não esteja sujeito novamente 
às mesmas objeções é preciso 
distinguir entre dois tipos de 
argumentos baseados no racismo. 
Segundo o Argumento do Racismo 
que Vem Desde a Escravidão, os 
negros atuais merecem receber 
benefícios não porque seus 
antepassados foram prejudicados, 
mas porque o fato de seus 
antepassados terem sido 
prejudicados trouxe prejuízos a eles 
mesmos. Segundo esse raciocínio, 
a escravidão fez com que as 
desvantagens injustamente 
impostas aos negros fossem 
passadas de geração em geração, 
mesmo depois que ela foi abolida. A 
pobreza em que os escravos viviam 
impôs a seus filhos alforriados a 
pobreza e restrição de 
oportunidades educacionais, de 
empregabilidade, de moradia e de 
saúde. O mesmo aconteceu com a 
geração seguinte, em um ciclo que 
perdura até os dias atuais, com uma 
presença desproporcional dos 
negros nas faixas mais pobres da 
população. (FRIAS, Lincoln. In. 
Direito, Estado e Sociedade, n. 41, 
p. 143, jul.-dez. 2012).  

 

Infere-se, ainda, do texto de Frias 
que, o objetivo das cotas não é 
compensar pela injustiça passada sofrida 
por alguns, mas garantir um bem futuro 
para a sociedade como todo e/ou garantir 
algo que a sociedade e o Estado devem 
para os negros que foram prejudicados 
pela loteria social.  

Há duas maneiras de justificar as 
cotas raciais, como um problema de 
retribuição e como um problema de 
justiça social. Na primeira perspectiva 
(adotada pelo Argumento da 
Compensação pela Escravidão e pelo 
Argumento do Racismo que Vem Desde a 
Escravidão), o foco é no passado, em 
determinar se o branco deve algo ao 
negro e, em caso positivo, como deve 
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pagar por isso. As duas seções anteriores 
procuraram mostrar os equívocos dessa 
perspectiva. Entretanto, se for encarada 
como um problema de justiça social a 
questão se concentra no presente, em 
saber se atualmente os negros estão 
sendo tratados com igualdade de 
consideração e se têm menos 
oportunidades por causa de estereótipos 
e racismo. Esta é a base do Argumento 
do Racismo que Prejudica no Presente, o 
qual fundamenta a hipótese das Cotas 
Raciais como Cotas 
Sociais.
  

A diferença entre a perspectiva que 
olha para trás e a perspectiva que olha 
para frente está em que a injustiça social, 
que é o foco da segunda, independe da 
origem dessa injustiça. É por isso que as 
ações afirmativas para as gestantes, os 
idosos e os portadores de necessidades 
especiais são estabelecidas não porque 
foram os homens, os jovens e os não-
portadores de necessidades especiais 
que causaram a maternidade, o 
envelhecimento e as necessidades 
especiais, respectivamente, mas 
simplesmente porque considera-se que 
eles têm o direito de ter oportunidades 
iguais e igualdade de condições porque 
as desvantagens que sofrem foram 
causadas por circunstâncias que estão 
além de seu 
controle.
 
  Em resumo, a motivação das 
ações afirmativas em relação a esses 
grupos não é a retribuição, mas sim a 
equidade. (FRIAS, Lincoln. In. Direito, 
Estado e Sociedade, n. 41, p. 144, jul.-
dez. 2012).  

Com isto, viu-se, que a 
desigualdade social brasileira é marcada 
por uma desigualdade racial. De um lado, 
proporcionalmente há mais negros 
pobres e não escolarizados do que seria 
de se esperar, de outro lado, a renda e a 
alta escolaridade estão 
proporcionalmente concentradas entre a 
população branca.  

De acordo com Frias, isso quer 
dizer que a loteria social está enviesada 
contra os negros.  

Contra a meritocracia como critério 
único, em defesa de critérios mistos.  

 

Os dados do ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio) de 2012 
confirmam tanto que o desempenho 
médio dos estudantes de escolas 
particulares é melhor do que o dos 
estudantes de escolas públicas 
quanto que o desempenho médio 
dos alunos brancos é melhor na 
comparação com o desempenho 
médio dos alunos negros. A nota 
média dos estudantes da rede 
privada é 17% maior do que a dos 
estudantes da rede pública – e os 
negros de escolas particulares 
obtiveram em média notas 15% 
superiores às dos negros da rede 
pública. Quando comparados 
apenas alunos das escolas 
públicas, a nota média entre os 
alunos brancos é 3% maior do que 
a dos negros. Quando acumulados 
os dois fatores, as notas tiradas 
pelos alunos brancos de escolas 
particulares são, em média, 21% 
superiores às dos alunos negros da 
rede pública. (LORDELO ET AL., 
2012. Citado por FRIAS, Lincoln. In. 
Direito, Estado e Sociedade, n. 41, 
p. 144, jul.-dez. 2012). 
  

 

É esse tipo de fato que fundamenta 
um dos principais argumentos dos anti 
cotas. O Argumento do Mérito afirma que 
a meritocracia é o único critério capaz de 
distribuir as vagas de maneira justa.  

De acordo com esse raciocínio, a 
universidade não pode ser usada como 
instrumento de justiça social porque a 
qualidade das universidades públicas é 
um bem público, pois ao formar 
profissionais mais bem capacitados todos 
os cidadãos serão beneficiados. Por isso, 
se a seleção por mérito for influenciada 
por critérios baseados na necessidade 
como as cotas, a qualidade do ensino 
cairá, o que prejudicará a todos.  

FRIAS, relata três argumentos 
acessórios para a Meritocracia e suas 
fragilidades: 
  

 

O Argumento do Incentivo à 
Mediocridade afirma que as cotas 
sociais (e raciais) incentivam a 
incompetência nos alunos que 
podem recorrer a ela. A fraqueza 
desse argumento é óbvia, pois não 
é razoável supor que a nota de corte 
para ingresso na universidade seja 
decisiva o suficiente para 
determinar o empenho dos 
estudantes ao longo de sua vida 
acadêmica e profissional, mas essa 
é outra questão que só será 
respondida por estudos empíricos 
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(veja um deles mais abaixo). Por 
sua vez, o Argumento da 
Estigmaização afirma que as cotas 
sociais ou raciais são prejudiciais 
para os próprios cotistas, já que os 
estigmatiza como sendo 
incompetentes e não merecedores 
do lugar que ocupam nas 
universidades. Esta é outra suspeita 
a ser verificada empiricamente, 
embora seja mais provável que não 
se confirme.  

O Argumento da Queda da 
Qualidade afirma que as cotas 
diminuirão a qualidade do ensino e, 
dado que o ensino público é um bem 
público, portanto, as cotas sociais 
são imorais porque prejudicarão a 
todo. Certamente que as cotas 
diminuirão a nota média necessária 
para o ingresso na universidade 
(esse é justamente o instrumento 
das cotas). Mas o bem público de 
que fala o argumento não é a nota 
necessária para o ingresso na 
universidade, mas sim a capacidade 
acadêmica especialmente ao final 
do curso. O que interessaria então 
saber é se o desempenho dos 
alunos cotistas durante o curso será 
menor do que o dos alunos não 
cotistas. Essa, no entanto, é mais 
uma questão que só pode ser 
decidida empiricamente. (FRIAS, 
Lincoln. In. Direito, Estado e 
Sociedade, n. 41, p. 148, jul.-dez. 
2012).  

 

“Os estudos brasileiros têm 
apontado que o desempenho dos alunos 
cotistas é semelhante ou até mesmo 
superior ao dos não cotistas”. (VILELA, 
2009; IPEA, 2008. Análise dos casos da 
UFBA, UFPR, UnB, UERJ. Citado por 
FRIAS, Lincoln. In. Direito, Estado e 
Sociedade, n. 41, p. 148, jul.-dez. 2012). 
Estudo feito com 45.000 estudantes de 
universidades com ações afirmativas 
raciais entre 1970 e 1990, de autoria de 
ex-reitores de Princeton e Harvard, a 
principal conclusão é que as ações 
afirmativas não são contraproducentes, 
pois os alunos beneficiados por elas têm 
o desempenho acadêmico exigido, são 
bem sucedidos em suas carreiras e 
participam ativamente da vida cívica e 
comunitária. (BOWEN; BOK, 1998. 
Citado por FRIAS, Lincoln. In. Direito, 
Estado e Sociedade, n. 41, p. 148, jul.-
dez. 2012).  

Embora, tenha muitas discussões 
públicas, o argumento da queda de 
qualidade pode ser considerado um 
profundo equivoco. Baseado na premissa 
de que o objetivo maior das universidades 
públicas é a eficiência, definida como 

excelência acadêmica e desenvolvimento 
científico.  

O que as cotas sociais propõem é 
que a necessidade é um critério mais 
adequado do que o mérito. A principal 
justificativa para isso foi apontada pelo 
argumento de que o mérito é uma ilusão. 
“O papel das loterias social e natural no 
mérito é tão persuasivo que o torna 
inaceitável como critério absoluto”. 
(FRIAS, Lincoln. In. Direito, Estado e 
Sociedade, n. 41, p. 152, jul.-dez. 2012).  

A proposta das cotas sociais não é 
abolir a meritocracia, mas inserir a 
necessidade (medida por meio da renda 
familiar, da matrícula em escola pública 
ou da autodeclaração de cor da pele ou 
origem étnica) como um mecanismo de 
correção de vieses. Discorre, 
FRIAS:
 
  

 

As cotas não eliminam o mérito, pois 
é preciso ter mérito na disputa entre 
os cotistas. O mérito ainda é o 
índice utilizado para a distribuição 
das vagas, mas a necessidade 
incide sobre ele como fator de 
correção. É exatamente esse o 
papel que desempenha a 
preferência a idosos, gestantes e 
portadores de deficiência nas filas 
de espera, em que o mérito é chegar 
primeiro. Também é isso o que 
acontece com a cota para 
portadores de deficiências em 
concursos públicos. Nesses casos 
também não é considerado imoral 
escolher menos do que o melhor 
segundo os testes, desde que ele 
tenha mais necessidade do que os 
demais candidatos e melhor nota do 
que os que têm necessidade 
semelhante à sua. (FRIAS, Lincoln. 
In. Direito, Estado e Sociedade, n. 
41, p. 152, jul.-dez. 2012).  

 

Destarte, as cotas sociais são 
justas e morais. Essa política pode ser 
eficiente para garantir a igualdade 
equitativa de oportunidades. Entretanto, 
repetidos estudos empíricos são 
necessários para verificar, 
continuamente, se elas, as cotas, estão 
alcançando seu objetivo.  

De acordo com o autor, as cotas 
raciais não são justificadas se forem 
baseadas em compensação pela 
escravidão, pois é injusto que se culpe 
alguém pelas ações de um grupo ao qual 
ele não escolheu pertencer e porque tanto 
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os prejuízos aos negros de hoje quanto os 
benefícios aos brancos de hoje são 
difusos. Além disso, essa justificativa 
poderia criar um ciclo de retaliação.  

Portanto, critérios meritocráticos de 
ingresso nas universidades públicas 
podem ser corrigidos por critérios sócio-
econômicos para estabelecer a igualdade 
de oportunidades. * 

Por conseguinte, é importante 
ressaltar que mesmo que haja consenso 
de que os negros e pobres mereçam 
atenção especial pelas desvantagens 
sociais que sofrem ou que seria melhor 
para a sociedade como um todo que eles 
tivessem mais mobilidade social, não é 
evidente que o tratamento preferencial na 
admissão às universidades seja uma 
maneira eficiente de fazê-lo quando 
comparada a políticas universais que 
sejam menos controversas (melhora da 
qualidade do ensino fundamental e do 
ensino médio, aumento das vagas em 
universidades, fortalecimento do ensino 
técnico etc.) ou existência de programas 
como o Prouni (Programa Universidade 
para Todos).  

Infere das autoras SCHWARCZ e 
STARLING que a grande dificuldade 
encontrada pelas autoras de Brasil: Uma 
Biografia foi a de produzir algo que não 
existe hoje, através da cronologia, temas 
e interpretações, tudo baseado em um 
grande acervo bibliográfico.  

Os temas escolhidos estão 
relacionados a problemas centrais que 
marcaram a construção de nosso Estado-
nação, como a formação da cidadania, o 
impacto da escravidão, a questão 
indígena, a violência, o patrimonialismo e 
o canibalismo cultural.  

Lembrando ainda que tivera que 
driblar as armadilhas do determinismo e 
teleologias. A sociedade não quer 
entender que o presente é uma derivação 
inevitável do passado. A Biografia do 
Brasil é marcada por ambiguidades, 
contradições, avanços e recuos. Contudo, 
por obvio, que atualmente estamos 
traçando um percurso que continua em 
aberto sendo direcionado/desenvolvido 
por dinâmicas sociais, ou seja, por 
escolhas humanas.   

Para dar andamento aos estudos a 
cerca do artigo desenvolvido é inevitável 
“idas e voltas” do passado ao presente, 
pois para identificarmos as problemáticas 

da atualidade deveremos entender o 
passado. A grande questão chama-se 
CONTRADIÇÃO, a sociedade brasileira, 
até mesmo por questões habituais, ora 
defende um ramo, ora defende outro 
distinto, não importando o que influenciou 
sua decisão. 

Para muitos, o presente não é visto 
como fruto do passado, e o futuro não 
será derivado do presente. Eis aqui uma 
problemática! 

Como não pagarmos a conta que 
nós mesmos adquirimos? Digo, nós 
mesmos, porque não seria moral ocultar o 
que nossos bisavós ou até mesmo avós 
fizeram. Talvez até mesmo inconsciente, 
porém hoje temos a consciência do 
estrago causado, e do dever de reparar o 
erro da devastadora escravidão.  

SCHWARCZ e STARLING no 
tópico ESCRAVIDÃO É SINÔNIMO DE 
VIOLENCIA discorre:  

 

Da parte dos contratantes, a 
ideologia que se formava procurava 
desenhar o trabalho nos trópicos 
como um fardo, um sofrimento, uma 
punição e uma pena para ambos os 
lados: Senhores e escravos. O 
discurso proferido pela igreja e 
pelos proprietários entendia tal 
trabalho árduo como uma atividade 
disciplinadora e civilizadora. Havia 
inclusive manuais – verdadeiros 
modelos de aplicação de sevícias 
pedagógicas, punitivas e 
exemplares, que instruíam, 
didaticamente, os fazendeiros sobre 
como submeter os escravizados e 
transformá-los, em trabalhadores 
obedientes. (SCHWARCZ e 
STARLING, BRASIL: Uma 
Biografia.1ª edição. São Paulo: 
Companhia das Letras. P. 91.) 

 

Na verdade não podemos ao certo 
afirmar se os Senhores achavam certo ou 
errado o tratamento desumano com o seu 
semelhante.  

Aqui, neste momento, apenas 
relato o escrito por SCHWARCZ e 
STARLING: 

 

Um exemplo regular era o 
famoso quebra-negro, castigo muito 
utilizado no Brasil para educar 
escravos novos ou recém 
adquiridos e que, por meio da 
chibata pública e outras sevícias, 
ensinava os cativos a sempre olhar 
para o chão na presença de 
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qualquer autoridade. (Anexo 01 
SCHWARCZ e STARLING, 
BRASIL: Uma Biografia. 1ª edição. 
São Paulo: Companhia das Letras. 

P. 91.) 

 

A igreja sempre tomando a frente 
das decisões e explicando a necessidade 
das atitudes a serem tomadas. Discorre 
SCHWARCZ e STARLING: 

 

Segundo o padre Jorge 
Benci, que esteve no país no final 
dos 1.600, a razão de submeter os 
escravos era “para que se não 
façam insolentes, e para que não 
busquem traças e modos com que 
se livrem da sujeição de seu senhor, 
fazendo-se rebeldes e indômitos”. 
Servindo-se de discurso 
paternalista e também religioso – no 
sentido da redenção futura, o 
sistema era explicado a partir da 
necessidade do uso exclusivo da 
coação. (Anexo 02 (gravura 23) 
SCHWARCZ e STARLING, 
BRASIL: Uma Biografia.1ª edição. 
São Paulo: Companhia das Letras. 
P. 91.) 

 

As autoras explicam as gravuras 
SCHWARCZ e STARLING: 

 

Parte importante da história do 
tráfico de escravos transcorria já na 
costa africana: nações inteira, 
muitas vezes em guerra, eram 
aprisionadas e comercializadas . 
Ainda nesse contexto, idealizaram-
se verdadeiros manuais para 
‘padronizar’ as regras de comércio e 
ensinar uma série de castigos cujo 
objetivo era incutir o medo e a 
obediência dentro do sistema 
escravocrata. Neste raro 
documento do século XVII vemos 
com eram rotinizadas as regras do 
‘bem submeter’ (SCHWARCZ e 
STARLING, BRASIL: Uma 
Biografia.1ª edição. São Paulo: 
Companhia das Letras.) 

 

Ainda discorrendo sobre o tópico 
ESCRAVIDÃO É SINONIMO DE 
VIOLÊNCIA as autoras 
SCHWARCZ e STARLING 
detalham claramente o que ocorrera 
aquela época. 

 

A atividade produtiva, repetitiva, 
cansativa, e extremamente 
laboriosa, já era em si violenta. O 
trabalho compulsório impunha a 
introjeção da altoridade do senhor e 
uma sensação constante de medo, 

lograda pelo castigo disciplinar 
muitas vezes aplicado 
coletivamente. Punições públicas, o 
tronco exemplar, do açoite como 
forma de pena e humilhação, os 
ganchos e pegas no pescoço para 
evitar as fugas nas matas, as 
máscaras de flandres para inibir o 
ato de comer terra e assim provocar 
o suicídio lento e doloroso, as 
correntes prendendo ao chão; 
construíu-se, no Brasil, uma 
arqueologia da violência que tinha 
por fito constituir a figura do Senhor 
como autoridade máxima, cujas 
marcas, e a própria lei, ficavam 
registradas no corpo escravo. 
Quanto ao cativo, logo depois da 
travessia tinha que aprender à arte 
de sobreviver e submissão ao 
senhor. (SCHWARCZ e STARLING, 
BRASIL: Uma Biografia.1ª edição. 
São Paulo: Companhia das Letras. 
P. 92) 

 

De acordo com os fatos ocorridos é 
inevitável saber que toda violência 
causada aos seres humanos 
escravizados no passado revele 
‘algo’.  no presente, e no futuro. Não há 
como tamanha maldade não refletir 
negativamente na atualidade.  

Conclui-se através de fatos 
ocorridos e estudos feitos que: SIM AS 
COTAS RACIAIS NO INGRESSO DO 
ENSINO SUPERIOR NO BRASIL! 

Para a autora PAIVA, Angela 
Randolpho a implantação de políticas de 
ação afirmativa nas universidades 
públicas brasileiras já é uma realidade 
social. “70% das universidades federais e 
estaduais adotaram algum tipo de ação 
afirmativa.” (PAIVA. Angela Randolpho, 
2010, p.7). Ou seja, não se trata mais de 
ser contra ou a favor dessas políticas, 
pois estas já existem! 

A implantação das políticas de 
cotas raciais significou e significa um 
impacto na esfera pública brasileira com o 
ingresso dos cotistas nas universidades. 
Em decorrência dessas novas medidas, 
não só tem havido um intenso debate na 
esfera pública sobre a legitimidade, mas 
também grandes questionamentos a 
cerca do sistema educacional no que se 
refere ao e acesso ao ensino superior. “O 
ensino superior é uma das instâncias 
mais elitistas da nossa organização 
social.” (PAIVA. Angela Randolpho, 2010, 
p.7). 

O ensino público superior é 
gratuito, e em tese todos podem ter 
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acesso, porém o que vem ocorrendo de 
maneira perversa é que há décadas o 
acesso é exclusivo aqueles que tem 
poder aquisitivo para pagar escolas 
particulares de excelência ou cursos 
caros de preparação para as provas de 
vestibular, especialmente para os cursos 
de maior prestígio, com isto, mais uma 
vez os afrodescendentes estão a 
margem.  

Relata PAIVA: 

 

A discussão sobre políticas 
de ações afirmativas de um modo 
geral no ensino superior vem 
questionar um padrão de educação 
há muito instalado no Brasil, seja 
pela cultura bacharelesca, cuja 
origem está na própria formação 
social brasileira, seja pelo controle 
de acesso ao ensino superior pelo 
ensino privado. Está estritamente 
relacionado ao modelo de 
organização excludente, desigual, 
fortemente hierarquizada, com 
defcits históricos na oferta da 
educação pública de massa, seja a 
básica seja a superior. (PAIVA. 
Angela Randolpho, 2010, p.8.) 

 

A matéria, “Por que as cotas raciais 
deram certo no Brasil”, escrita por Amauri 
Segalla, Mariana Brugger e Rodrigo 
Cardoso publicada na Revista Isto É traz 
dados e exemplos do sucesso do 
programa de cotas raciais nas 
universidades brasileiras.  

Nos argumentos apresentados no 
texto, os autores afirmam que apesar dos 
péssimos prognósticos sustentados pelas 
pessoas contra a política de cotas, os 
resultados responderam de forma muito 
positiva às expectativas da sociedade. 

 

Os críticos ferozes afirmaram que o 
modelo rebaixaria o nível 
educacional e degradaria as 
universidades. Eles também 
disseram que os cotistas jamais 
acompanhariam o ritmo de seus 
colegas mais iluminados e isso 
resultaria na desistência dos negros 
e pobres beneficiados pelos 
programas de inclusão. Os arautos 
do pessimismo profetizaram 
discrepâncias do próprio vestibular, 
pois os cotistas seriam aprovados 
com notas vexatórias se 
comparadas com o desempenho da 
turma considerada mais capaz. 
Para os apocalípticos, o sistema de 
cotas culminaria numa decrepitude 
completa: o ódio racial seria 
instalado nas salas de aula 

universitárias, enquanto negros e 
brancos construiriam muros 
imaginários entre si. A segregação 
venceria e a mediocridade dos 
cotistas acabaria de vez com o 
mundo acadêmico brasileiro. 
(Revista ISTOÉ, edição 2254, 25 de 
abril de 2015. Atualizada em 
25/01/16. www.isto com.br). 

 

Entre diversos depoimentos de 
beneficiários das cotas, são apresentadas 
informações sobre o desempenho dos 
cotistas nas disciplinas e comparativos 
com os demais estudantes, o que delineia 
o resultado favorável do programa. 

 

A Uerj analisou as notas de seus 
alunos durante 5 anos. Os negros 
tiraram, em média, 6,41. Já os não 
cotistas marcaram 6,37 pontos. 
Caso isolado? De jeito nenhum. Na 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), que também 
é referência no País, uma pesquisa 
demonstrou que, em 33 dos 64 
cursos analisados, os alunos que 
ingressaram na universidade por 
meio de um sistema parecido com 
as cotas tiveram performance 
melhor do que os não beneficiados. 
E ninguém está falando aqui de 
disciplinas sem prestígio. Em 
engenharia de computação, uma 
das novas fronteiras do mercado de 
trabalho, os estudantes negros, 
pobres e que frequentaram escolas 
públicas tiraram, no terceiro 
semestre, média de 6,8, contra 6,1 
dos demais. Em física, um bicho de 
sete cabeças para a maioria das 
pessoas, o primeiro grupo cravou 
5,4 pontos, mais dos que os 4,1 dos 
outros (o que dá uma diferença 
espantosa de 32%). (Revista 
ISTOÉ, edição 2254, 25 de abril de 
2015. Atualizada em 25/01/16. 
www.isto com.br). 

 

O corpo docente também foi 
entrevistado e emitiu suas opiniões sobre 
a superioridade das notas dos cotistas. 

 

Os alunos do modelo de inclusão 
são sobreviventes, aqueles que 
sempre foram os melhores de sua 
turma”, diz Maurício Kleinke, 
coordenador-executivo do 
vestibular da Unicamp. Kleinke faz 
uma análise interessante do 
fenômeno. “Eles querem, acima de 
tudo, mostrar para os outros que 
são capazes e, por isso, se 
esforçam mais.” Segundo o 
professor da Unicamp, os mais 
favorecidos sabem que, se tudo der 
errado na universidade, podem 
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simplesmente deixar o curso e voltar 
para os braços firmes e seguros de 
seus pais. Para os negros e pobres, 
é diferente. “Eles não sofrem da 
crise existencial que afeta muitos 
alunos universitários e que faz com 
que estes desistam do curso para 
tentar qualquer outra coisa.” 
Advogado que entrou na PUC do 
Rio por meio de um sistema de 
cotas, Renato Ferreira dos Santos 
concorda com essa teoria. “Nós, 
negros, não podemos fazer corpo 
mole na universidade”, diz. Também 
professor do departamento de 
psicologia da Uerj, Ricardo 
Vieiralves de Castro vai além. “Há 
um esforço diferenciado do aluno 
cotista, que agarra essa 
oportunidade como uma chance de 
vida”, diz o educador. “Ele faz um 
esforço pessoal de superação.” 
Esse empenho, diz o especialista, é 
detectável a cada período 
estudantil. “O cotista começa a 
universidade com uma performance 
mediana, mas depois se iguala ao 
não cotista e, por fim, o supera em 
muitos casos. (Revista ISTOÉ, 
edição 2254, 25 de abril de 2015. 
Atualizada em 25/01/16. www.isto 
com.br). 

 

Por fim, o texto traz um esquema 
que reproduz em mitos e verdades sobre 
os resultados da política de cotas. 

Em pesquisa realizada entre os 
professores de pelo menos quatro 
universidades federais, a resposta foi que 
90% deles não acham que as cotas 
estimularam o racismo, derrubando as 
opiniões contrárias. 

Foi constatado que a evasão 
estudantil dos cotistas não supera a dos 
não cotistas. No exemplo da UERJ, no 
curso de medicina a evasão de cotistas foi 
idêntica à dos demais – dos oito 
desistentes, metade eram cotistas. 

O desempenho das notas médias 
dos cotistas na UERJ foram ligeiramente 
maiores que a dos não cotistas. Na 
Unicamp o fato se repetiu em mais da 
metade dos cursos da universidade. 

Outro dado que traz alento aos 
resultados é o fato da nota de corte dos 
cotistas, até mesmo no concorrido curso 
de medicina, pelos dados do SISU, foram 
apenas 3% menores que as dos demais, 
mostrando que não houve discrepância 
entre os níveis dos grupos de candidatos. 

Os argumentos favoráveis 
às cotas tendem a crescer, tendo em vista 
tantas respostas reconfortantes e 

tamanho é o efeito dos benefícios na 
própria comunidade do beneficiário e 
entre seus familiares, sem contar com a 
quebra do ciclo de exclusão para as 
gerações futuras, filhos e netos dos 
pioneiros incluídos. 

O resultado de tantas conquistas 
também corroborou o incremento da 
legislação nacional com vistas a tornar 
mais ampla a políticas de cotas no Brasil 
como um todo. 

 

Com a aprovação recente, pelo 
Senado, do projeto que 
regulamenta o sistema de cotas nas 
universidades federais (e que prevê 
que até 2016 25% do total de vagas 
seja destinado aos estudantes 
negros), as próximas gerações vão 
conhecer uma transformação ainda 
mais profunda. Os negros terão, 
enfim, as condições ideais para 
anular os impedimentos que há 205 
anos, desde a fundação da primeira 
faculdade brasileira, os afastavam 
do ensino superior. Por mais que os 
críticos se assustem com essa 
mudança, ela é justa por fazer uma 
devida reparação. (Revista ISTOÉ, 
edição 2254, 25 de abril de 2015. 
Atualizada em 25/01/16. www.isto 
com.br). 

 

O objetivo da política de cotas 
acaba por ser defendido quando a 
matéria compara a situação brasileira 
com a norte americana, também berço de 
política de inclusão de negros nas 
universidades no processo de 
minimização dos efeitos do racismo. 

 

Por mais que os críticos gritem 
contra o sistema de cotas, a 
realidade nua e crua é que ele tem 
gerado uma série de efeitos 
positivos. Hoje, os negros estão 
mais presentes no ambiente 
universitário. Há 15 anos, apenas 
2% deles tinham ensino superior 
concluído. Hoje, o índice triplicou 
para 6%. Ou seja: até outro dia, as 
salas de aula das universidades 
brasileiras lembravam mais a 
Suécia do que o próprio Brasil. 
Apesar da evolução, o percentual é 
ridículo. Afinal de contas, 
praticamente a metade dos 
brasileiros é negra ou parda. Nos 
Estados Unidos, a porcentagem da 
população chamada 
afrodescendente corresponde 
exatamente à participação dela nas 
universidades: 13%. Quem diz que 
não existe racismo no Brasil está 
enganado ou fala isso de má-fé. Nos 
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Estados Unidos, veem-se negros 
ocupando o mesmo espaço dos 
brancos – nos shoppings, nos 
restaurantes bacanas, no aeroporto, 
na televisão, nos cargos de chefia. 
No Brasil, a classe média branca 
raramente convive com pessoas de 
uma cor de pele diferente da sua e 
talvez isso explique por que muita 
gente refuta os programas de cotas 
raciais. No fundo, o que muitos 
brancos temem é que os negros 
ocupem o seu lugar ou o de seus 
filhos na universidade. Não há outra 
palavra para expressar isso a não 
ser racismo. (Revista ISTOÉ, edição 
2254, 25 de abril de 2015. 
Atualizada em 25/01/16. www.isto 
com.br). 

 

A discrepância entre a presença de 
brancos e negros nas posições de 
destaque do mercado é bem nítida no 
brasil. A elite branca é a massa em todos 
os espaços públicos mais favorecidos, 
dispensando até pesquisas e cálculos 
estatísticos. É visível.  

Por outro lado, embora tímidos os 
resultados da inclusão do negro no Brasil, 
é promissora a mudança para as 
próximas etapas mais consistentes da 
política de cotas. 

SKIDMORE relata a dificuldade do 
Brasil na guerra do Paraguai (1865-70) 
onde muitos civis despertaram para o 
atraso nacional no tocante a serviços 
modernos em áreas básicas como a 
educação e os transportes. A guerra pôs 
em evidência a carência, no Brasil, de 
homens livres fisicamente aptos. A falta 
de voluntários aceitáveis para o Exército 
obrigou ao recrutamento de escravos, 
muitos dos quais se mostraram bons 
soldados.  

Outra área a chamar atenção foi a 
das ciências, mas sem o interesse de 
mudança social. SKIDMORE: 

 

O positivismo rapidamente se 
identificou com a ciência aplicada 
brasileira que na época ganhava 
respeitabilidade no seio da elite. Na 
década de 1860, estudantes de 
matemática ou engenharia no Rio 
ouviam de seus professores que as 
doutrinas filosóficas de Comte 
constituíam a aplicação lógica da 
ciência à sociedade. O positivismo 
também atraía aqueles membros da 
elite que ansiavam por 
desenvolvimento econômico, mas 
sem mudança social.  (SKIDMORE, 
Thomas Elliot. Preto no Branco: 

raça e nacionalidade no 
pensamento brasileiro (1.870-
1.930). 1ª ed. São Paulo: 
Companhia Das Letras, 2012, p. 
48).  

 

Em 1887, a escravidão estava 
sendo questionada por todos os lados. Os 
escravos fugiam de seus senhores, o 
Exército se recusava a caçá-los e os 
juízes passaram a fazer vista grossa às 
reclamações dos proprietários. 

O terceiro e último projeto de lei 
abolicionista, que concedeu emancipação 
imediata e total aos escravos em 13 de 
maio de 1888, foi obra de um ministério 
conservador liderado por fazendeiros 
(principalmente de São Paulo) que antes 
haviam lutado pela manutenção da 
escravidão. No último minuto, viram que a 
substituição dos escravos por 
trabalhadores livres poderia até ser 
benéfica, porque estes seriam menos 
caros e mais eficientes do que aqueles. 

Joaquim Nabuco, ‘O Abolicionismo’ 
(1883): Com as conhecidas injunções 
morais vinha a afirmação de que a 
manutenção da escravidão prejudicava o 
Brasil segundo o modelo capitalista 
liberal, pois ela ‘impede a imigração, 
desonra o trabalho manual, retarda a 
aparição de indústrias, promove a 
bancarrota, desvia os capitais de seu 
curso natural, afasta as máquinas, excita 
o ódio entre classes. “Embora 
preocupados com o ‘fator étnico’, os 
abolicionistas acreditavam, como a 
maioria dos demais brasileiros, que não 
existia preconceito racial em sua 
sociedade”. (SKIDMORE, Thomas Elliot. 
Preto no Branco: raça e nacionalidade no 
pensamento brasileiro (1.870-1.930). 1ª 
ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 
2012, p. 63). 

No Brasil, porém, o advento do 
liberalismo decorreu antes de tendências 
intelectuais do que de qualquer 
transformação econômica profunda. 
Embora as cidades tenham crescido 
depressa a partir de 1850, não houve um 
salto comparável no desenvolvimento 
econômico. Ou seja, os brasileiros 
estavam utilizando ideias liberais num 
contexto social que não era radicalmente 
diferente do mundo de seus ancestrais. 

De acordo com o fortalecimento 
das principais potências europeias a 
economia e a política se fortaleciam, 
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aumentando seu domínio sobre outras 
partes do mundo, seus pensadores 
começaram a apresentar explicações 
para os grandes êxitos econômicos, 
expondo motivos ‘científicos’ para o 
sucesso da Europa. Tais justificativas da 
superioridade europeia foram exportadas 
para a América Latina a reboque do 
liberalismo europeu, e essa justaposição 
criou um paradoxo desconfortável para os 
intelectuais brasileiros, infere-se de 
SKIDMORE. “Essa ameaça direta à 
segurança pública confirmou os piores 
receios de muitos membros da elite, que 
julgavam menos constrangedor 
preocupar-se com a criminalidade urbana 
que com as consequências sociais da 
abolição”. (SKIDMORE, Thomas Elliot. 
Preto no Branco: raça e nacionalidade no 
pensamento brasileiro (1.870-1.930). 1ª 
ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 
2012, p. 90).  

Se a evolução no sentido de formas 
superiores de vida natural resultava da 
‘sobrevivência dos mais aptos’ numa 
competição entre espécies e variedades 
diversas, era lógico supor que as 
diferentes raças humanas tinham 
passado por um processo semelhante. 
No processo histórico, as raças 
‘superiores’ tinham predominado, 
condenando as ‘inferiores’ a encolher e 
desaparecer. 

 

Nina Rodrigues “aplicava sua teoria 
de inferioridade racial diretamente a 
seu trabalho de medicina legal – 
expressando a tese, sem muitas 
excusas, de que características 
raciais intrínsecas afetavam a 
conduta social e deviam, portanto, 
ser levadas em consideração pelos 
legisladores e pelas autoridades 
policiais. Em 1894, publicou um livro 
em que propunha que a 
responsabilidade penal das ‘raças 
inferiores’ não fosse equiparada à 
das ‘raças brancas civilizadas’. 
Embora alguns indivíduos, 
principalmente mestiços, pudessem 
constituir exceções, sempre tinham 
o potencial de regressão”. 
(RODRIGUES, Nina, apud 
SKIDMORE, Thomas Elliot. Preto 
no Branco: raça e nacionalidade no 
pensamento brasileiro (1.870-
1.930). 1ª ed. São Paulo: 
Companhia Das Letras, 2012, p. 
1040).  

Graça Aranha, em Canaã: “Não 
acredito que na fusão com espécies 
radicalmente incapazes resulte uma 
raça sobre que se possa 
desenvolver a civilização. Será 

sempre uma cultura inferior, 
civilização de mulatos, eternos 
escravos em revoltas e quedas”. 
(ARANHA, Graça, apud, 
SKIDMORE, Thomas Elliot. Preto 
no Branco: raça e nacionalidade no 
pensamento brasileiro (1.870-
1.930). 1ª ed. São Paulo: 
Companhia Das Letras, 2012, p. 
169). 

 

Manuel Bonfim e Alberto Torres. 
Rejeitando as doutrinas de diferenças 
intrínsecas entre as raças, ambos 
estavam à frente de seu tempo; e ambos 
sustentavam que o Brasil só poderia 
livrar-se de seu relativo atraso mediante 
uma análise cuidadosa das causas 
históricas dessa situação. “Nenhum deles 
teve grande sucesso em sua época, o que 
demonstra que a elite não estava disposta 
a abrir mão dos pressupostos 
estabelecidos.” (SKIDMORE, Thomas 
Elliot. Preto no Branco: raça e 
nacionalidade no pensamento brasileiro 
(1.870-1.930). 1ª ed. São Paulo: 
Companhia Das Letras, 2012, p. 172). 

Manuel Bonfim dizia que os latino-
americanos tinham copiado acriticamente 
instituições estrangeiras, sobretudo no 
campo político. Pressupunham que 
bastaria a simples transposição de 
estruturas legais para criar os processos 
constitucionais que haviam levado 
séculos para se desenvolver na Europa e 
na América do Norte. 

A imprensa brasileira entre 1889 e 
1914 também mostrava uma 
preocupação constante com a imagem do 
país no exterior. “ Jornal Correio da 
Manhã, escreveu - Não somos muito 
simpáticos à imigração de amarelos. 
Preferimos que venham povoar nosso 
país as raças brancas”. (SKIDMORE, 
Thomas Elliot. Preto no Branco: raça e 
nacionalidade no pensamento brasileiro 
(1.870-1.930). 1ª ed. São Paulo: 
Companhia Das Letras, 2012, p.192).  

Monteiro Lobato descrevia o Brasil 
como filho de pais inferiores dando como 
resultado um tipo imprestável, incapaz de 
continuar a se desenvolver sem o 
concurso vivificador do sangue dalguma 
raça original. 

Em 1951 o Congresso brasileiro 
achou-se na situação inusitada de votar e 
aprovar uma lei que proibia a 
discriminação racial em estabelecimentos 
de hospedagem (Lei Afonso Arinos). 
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Diz SKIDMORE:  

 
Sintomaticamente, isso ocorreu 
depois que um hotel de São Paulo 
recusou-se a hospedar a bailarina 
negra americana Katherine 
Dunham, que se achava em turnê. A  
lei tornou-se um gesto simbólico, 
pois não havia nenhuma iniciativa 
oficial para investigar possíveis 
casos de discriminação nos hotéis”. 
(SKIDMORE, Thomas Elliot. Preto 
no Branco: raça e nacionalidade no 
pensamento brasileiro (1.870-
1.930). 1ª ed. São Paulo: 
Companhia Das Letras, 2012, p. 
290). 

 

Nos EUA lançaram um 
experimento que os brasileiros nunca 
levaram em conta: a promoção ativa da 
igualdade de oportunidades, com leis e 
recursos oficiais materiais e humanos. 
Contudo, o Brasil, por sua vez, continua 
acreditando oficialmente que seus 
cidadãos são inteiramente iguais, em 
termos raciais, no que diz respeito ao 
acesso aos canais que proporcionam 
ascensão social. Conclui-se, da obra de 
SKIDMORE.  

Fora o caráter pragmático do 
presente estudo, até aqui exposto, faz-se 
importante explicitar os aspectos mais 
formais da condução legiferante do 
problema, ou seja, da jurisdicização do 
objeto estudado, qual seja, a questão das 
cotas no contexto e a abordagem 
científica que se deve ter para transformar 
uma necessidade social em uma política 
pública por meio de regras e normas. 
Utilizou-se, portanto, dos conceitos a 
seguir.  

A definição de suporte fático 
baseia-se nos conceitos de suporte fático 
abstrato e suporte fático concreto. O 
abstrato é aquele do tipo descrito nas 
normas em tese e que acarretam 
consequências jurídicas. Enquanto o 
suporte fático concreto é a ocorrência do 
fato no mundo real, do modo como foi 
juridicizado na norma abstrata. Isso 
revela a importância do suporte fático na 
teoria e na prática dos direitos 
fundamentais.  

“(...) as exigências de 
fundamentação nos casos de restrição a 
direitos fundamentais dependem da 
configuração do suporte fático; a própria 
possibilidade de restrição a direitos 
fundamentais pode depender do que se 

entende por suporte fático; a existência 
de colisões entre direitos fundamentais, 
às vezes tida como pacífica em muitos 
trabalhos e decisões judiciais, depende 
também de uma precisa determinação do 
conceito de suporte fático”. 

O conceito de direito fundamental é 
formado por vários elementos no que 
tange, por exemplo, à função de defesa, 
como liberdade pública, ou no que se 
refere aos fenômenos de restrições aos 
direitos fundamentais. Percebe-se, assim, 
que liberdades públicas têm como 
principal função proteger algo contra 
intervenções indevidas.  

Discorre Dworkin:   

 

Hércules agora faz uma pergunta 
esquecida que é de importância 
fundamental para a teoria 
constitucional. Até que ponto a 
Constituição limita a liberdade do 
Congresso e dos vários estados de 
tomarem suas próprias decisões 
sobre questões de política e 
princípio? Será que a Constituição, 
corretamente interpretada, 
estabelece uma concepção 
particular de igualdade que cada 
estado deve seguir em seus 
julgamentos políticos coletivos e em 
seu esquema geral de distribuição e 
regulamentação da propriedade, 
por exemplo? Se não, será que 
estipula, em nome da igualdade, 
certos direitos individuais que todo 
estado deve respeitar, como trunfos 
sobre suas decisões políticas 
coletivas, seja qual for a concepção 
de igualdade que o estado tenha 
adotado? Essas são perguntas 
diferentes, e a distinção é 
importante. Hércules responderá à 
primeira de forma negativa. A 
Constituição não pode, de maneira 
sensata, ser interpretada como se 
exigisse que a nação e cada estado 
seguisse uma concepção de 
igualdade utilitária, libertária ou de 
igualdade de recursos, ou qualquer 
outra concepção específica de 
igualdade, estabelecendo 
estratégias voltadas para o bem-
estar geral. (Dworkin, Ronald. O 
Império do Direito, 2007, p 455)  

 

Segundo a teoria de Hércules, a 
Constituição estabelece que cada 
jurisdição aceite o princípio abstrato 
igualitário de que as pessoas devem ser 
tratadas como iguais, portanto, cada uma 
deve respeitar alguma concepção 
plausível de igualdade em cada uma de 
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suas decisões sobre a propriedade e 
outras questões políticas.  

A segunda questão, sobre os 
direitos constitucionais individuais acima 
de qualquer justificativa coletiva, é uma 
outra coisa. Na verdade, Hércules vai 
chegar a essa conclusão a partir da 
história e da prática constitucional.  

Dworkin, diz que a questão 
interpretativa crucial que se coloca é, 
então, a de saber que direitos são esses. 
Hércules está preocupado com uma série 
de direitos constitucionais putativos. 
Parece evidente que a Constituição 
estabelece algum direito individual contra 
a discriminação racial oficialmente 
imposta pelo estado. “Mas qual é o 
caráter, e quais são as dimensões desse 
direito?” (DWORKIN, Ronald. O Império 
do Direito, 2007, p 456).  

Com isto, a pesquisa aborda a 
legislação nacional, a jurisprudência e as 
políticas públicas elaboradas pelo Estado, 
a respeito do ingresso no ensino superior 
através das cotas, com a finalidade de 
verificar a eficácia da inovação jurídica.  

Por outro lado, o desenho histórico-
sociológico trazido por Sérgio Buarque de 
Holanda mostra mais a realidade colonial 
que refletiu no contexto atual de exclusão 
e necessária atuação estatal.  

Toda a estrutura de nossa 
sociedade colonial teve sua base fora dos 
meios urbanos. Na Monarquia eram ainda 
os fazendeiros escravocratas e eram 
filhos de fazendeiros, educados nas 
profissões liberais, quem monopolizava a 
política, elegendo-se ou fazendo eleger 
seus candidatos, dominando os 
parlamentos, os ministérios, em geral 
todas as posições de mando, e fundando 
a estabilidade das instituições nesse 
incontestado domínio.  

Tão incontestado, em realidade, 
que muitos representantes da classe dos 
antigos senhores puderam, com 
frequência, dar-se ao luxo de inclinações 
antitradicionalistas e mesmo de 
empreender alguns dos mais importantes 
movimentos liberais que já se operaram 
em todo o curso de nossa história. Mesmo 
depois de inaugurado o regime 
republicano, nunca, talvez, foi envolvido, 
em tão breve período, por uma febre tão 
intensa de reformas como a que se 
registrou precisamente em meados do 

século XIX e especialmente nos anos de 
51 a 55.  

Não é por simples coincidência 
cronológica que um período de 
excepcional vitalidade nos negócios e que 
se desenvolve sob a direção e em 
proveito de especuladores geralmente 
sem raízes rurais tenha ocorrido nos anos 
que se seguem imediatamente ao 
primeiro passo dado para a abolição da 
escravidão, ou seja, a supressão do 
tráfico negreiro.  

Primeiro passo e, sem dúvida, o 
mais decisivo e verdadeiramente heroico, 
tendo-se em conta a trama complexa de 
interesses mercantis poderosos, e não só 
de interesses como de paixões nacionais 
e prejuízos fundamente arraigados, que a 
Lei Eusébio de Queirós iria golpear de 
face.  

Por outro lado, a circunstância de 
serem principalmente portuguesas, não 
brasileiras, as grandes fortunas formadas 
à sombra do comércio negreiro tendiam a 
mobilizar contra a introdução de escravos 
e, por conseguinte, em favor de um 
governo disposto a enfrentá-la sem 
hesitações toda a descendência ainda 
numerosa dos caramurus da Regência.  

Os interessados no negócio tinham 
logrado organizar uma extensa rede de 
precauções que salvaguardassem o 
exercício franco de suas atividades. Não 
é para admirar se, com esse 
aparelhamento, puderam os interessados 
no tráfico promover, mesmo, e 
principalmente, depois de 1845 — o ano 
do Bill Aberdeen —, um comércio cada 
vez mais lucrativo e que os transformaria 
em verdadeiros magnatas das finanças 
do Império. A eficiência das medidas 
adotadas reflete-se no fato de, já em 
1851, terem entrado no país apenas 3287 
negros, e setecentos em 1852.  

Essa extinção de um comércio que 
constituíra a origem de algumas das 
maiores e mais sólidas fortunas 
brasileiras do tempo deveria 
forçosamente deixar em disponibilidade 
os capitais até então comprometidos na 
importação de negros.  

Pode-se assim dizer que, das 
cinzas do tráfico negreiro, iria surgir uma 
era de aparato sem precedentes em 
nossa história comercial. A ânsia de 
enriquecimento, favorecida pelas 
excessivas facilidades de crédito, 
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contaminou logo todas as classes e foi 
uma das características notáveis desse 
período de “prosperidade”.  

Ao otimismo infrene daqueles que, 
sob o regime da ilimitada liberdade de 
crédito, alcançavam riquezas rápidas, 
correspondia à perplexidade e o 
descontentamento dos outros, mais 
duramente atingidos pelas 
consequências da cessação do tráfico.  

A própria instabilidade das novas 
fortunas, que ao menor vento contrário se 
desfaziam, vinha dar boas razões a esses 
nostálgicos do Brasil rural e patriarcal. 
Nesse sentido pode-se dizer que a tão 
execrada Lei Ferraz, de 22 de agosto de 
1860, essa “obra-prima de arrocho em 
matéria de crédito”, como lhe chamaram 
na época, constituiu como um apelo à 
realidade.  

De certo modo, o malogro 
comercial de Mauá também é indício 
eloquente da radical incompatibilidade 
entre as formas de vida copiadas de 
nações socialmente mais avançadas, de 
um lado, e o patriarcalismo e 
personalismo fixados entre nós por uma 
tradição de origens seculares. Nas suas 
objurgatórias contra Mauá, que, ao 
apoiar, em 1872, o Ministério Rio Branco, 
colocara seus “interesses de mercador” 
acima da lealdade partidária, a atitude 
que encarna o liberal Silveira Martins é 
justamente a de um conservador e 
tradicionalista, no sentido mais amplo que 
possam ter essas palavras.  

A incompreensão manifestada por 
mais de um estrangeiro em face de 
algumas peculiaridades de nosso 
maquinismo político provém, sem dúvida, 
da incompatibilidade fundamental que, 
apesar de muitas aparências em 
contrário, subsistia entre esses sistemas 
e os que regiam outros países mais 
fundamente marcados pela Revolução 
Industrial, em particular os países anglo-
saxões. À origem desse espírito de 
facção podem distinguir-se as mesmas 
virtudes ou pretensões aristocráticas que 
foram tradicionalmente o apanágio de 
nosso patriciado rural.  

Nos domínios rurais, a autoridade 
do proprietário de terras não sofria 
réplica. A propósito dessa singular 
autarquia dos domínios rurais brasileiros, 
conservou-nos frei Vicente do Salvador a 
curiosa anedota onde entra certo bispo de 
Tucumã, da Ordem de São Domingos, 

que por aqui passou em demanda da 
corte dos Filipes. No Maranhão, em 1735, 
queixava-se um governador de que não 
vivia a gente em comum, mas em 
particular, sendo a casa de cada 
habitante ou de cada régulo uma 
verdadeira república, porque tinha os 
ofícios que a compõem, como pedreiros, 
carpinteiros, barbeiros, sangrador, 
pescador etc.  

Nos domínios rurais é o tipo de 
família organizada segundo as normas 
clássicas do velho direito romano-
canônico, mantidas na península Ibérica 
através de inúmeras gerações, que 
prevalece como base e centro de toda a 
organização. Dos vários setores de nossa 
sociedade colonial, foi sem dúvida a 
esfera da vida doméstica aquela onde o 
princípio de autoridade menos acessível 
se mostrou às forças corrosivas que de 
todos os lados o atacavam.  

Nesse ambiente, o pátrio poder é 
virtualmente ilimitado e poucos freios 
existem para sua tirania. O quadro 
familiar torna-se, assim, tão poderoso e 
exigente, que sua sombra persegue os 
indivíduos mesmo fora do recinto 
doméstico. Com o declínio da velha 
lavoura e a quase concomitante ascensão 
dos centros urbanos, precipitada 
grandemente pela vinda, em 1808, da 
Corte portuguesa e depois pela 
Independência, os senhorios rurais 
principiam a perder muito de sua posição 
privilegiada e singular.  

É bem compreensível que 
semelhantes ocupações venham a caber, 
em primeiro lugar, à gente principal do 
país, toda ela constituída de lavradores e 
donos de engenhos. Não parece absurdo 
relacionar a tal circunstância um traço 
constante de nossa vida social: a posição 
suprema que nela detêm, de ordinário, 
certas qualidades de imaginação e 
“inteligência”, em prejuízo das 
manifestações do espírito prático ou 
positivo.  

O trabalho mental, que não suja as 
mãos e não fatiga o corpo, pode constituir, 
com efeito, ocupação em todos os 
sentidos digna de antigos senhores de 
escravos e dos seus herdeiros. Numa 
sociedade como a nossa, em que certas 
virtudes senhoriais ainda merecem largo 
crédito, as qualidades do espírito 
substituem, não raro, os títulos 
honoríficos, e alguns dos seus distintivos 
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materiais, como o anel de grau e a carta 
de bacharel, podem equivaler a 
autênticos brasões de nobreza.  

Nem mesmo um Silva Lisboa, que, 
nos primeiros decênios do século XIX, foi 
grande agitador de novas ideias 
econômicas, parece ter ficado 
inteiramente imune dessa opinião 
generalizada, de que o trabalho manual é 
pouco dignificante, em confronto com as 
atividades do espírito. A propósito dessa 
questão que, diga-se de passagem, não 
figura no trecho referido de Smith, mas 
resulta, sem dúvida, de uma tradução 
malfeita e, em verdade, mais segundo o 
espírito do tradutor do que do original, 
nosso economista toma decididamente o 
partido da “inteligência”.  

Ao economista baiano deveria 
parecer inconcebível que a tão celebrada 
“inteligência” dos seus compatriotas não 
pudesse operar prodígios no acréscimo 
dos bens materiais que costumam fazer a 
riqueza e prosperidade das nações. A 
“inteligência”, que há de constituir o 
alicerce do sistema sugerido por Silva 
Lisboa, é, assim, um princípio 
essencialmente antimoderno.  

É claro que, se existe qualquer 
coisa de dificilmente compatível com a 
atividade impessoal, “ininteligente”, que 
cada vez mais reclama o caráter da 
economia moderna, deve-se buscá-la 
justamente naquele tipo de talento, 
sobretudo ornamental e declamatório que 
Ciro admirava entre os brasileiros de seu 
tempo É semelhante empenho que se 
espelha, com perfeita nitidez, em suas 
opiniões filosóficas, em suas genuflexões 
constantes diante do Poder e, sobretudo, 
em sua noção bem característica da 
sociedade civil e política, considerada 
uma espécie de prolongamento ou 
ampliação da comunidade doméstica, 
noção essa que se exprime, com a 
insistência de um leitmotiv, ao longo de 
toda a sua obra.  

A família patriarcal fornece, assim, 
o grande modelo por onde se hão de 
calcar, na vida política, as relações entre 
governantes e governados, entre 
monarcas e súditos. Esse rígido 
paternalismo é tudo quanto se poderia 
esperar de mais oposto, não já às ideias 
da França revolucionária, esses ópios 
políticos, como lhes chamou 
acrimoniosamente o mesmo Silva Lisboa, 
16, mas aos próprios princípios que 

guiaram os homens de Estado norte 
americanos na fundação e constituição de 
sua grande República.  

No Brasil, o decoro que 
corresponde ao Poder e às instituições de 
governo não parecia conciliável com a 
excessiva importância assim atribuída a 
apetites tão materiais, por isso mesmo 
subalternos e desprezíveis de acordo 
com as ideias mais geralmente aceitas.  

Tradicionalistas e iconoclastas 
movem-se, em realidade, na mesma 
órbita de ideias. E o que era verdadeiro 
em 1817 não deixaria de sê-lo depois de 
nossa emancipação política. Em 1847, 
dirigindo-se aos praieiros, que tinham 
movido uma justa campanha, posto que 
improfícua, contra a predominância 
esmagadora de certas famílias de 
proprietários rurais em Pernambuco, 
Nabuco de Araújo podia notar sabiamente 
como o espírito antissocial e perigoso 
representado por essas famílias era um 
vício “que nasceu da antiga organização 
e que nossas revoluções e civilização não 
puderam acabar”.  

Esse caráter puramente exterior, 
epidérmico, de numerosas agitações 
ocorridas entre nós durante os anos que 
antecederam e sucederam à 
Independência, mostra o quanto era difícil 
ultrapassarem-se os limites que à nossa 
vida política tinham traçado certas 
condições específicas geradas pela 
colonização portuguesa. Muitas das 
dificuldades observadas, desde velhos 
tempos, no funcionamento dos nossos 
serviços públicos, devem ser atribuídas, 
sem dúvida, às mesmas causas.  

Tais condições tornam-se ainda 
mais compreensíveis quando se 
considere que no Brasil, como, aliás, na 
maioria dos países de história colonial 
recente, mal existiam tipos de 
estabelecimento humano intermediários 
entre os meios urbanos e as propriedades 
rurais destinadas à produção de gêneros 
exportáveis. O resultado é que a distinção 
entre o meio urbano e a “fazenda” 
constitui no Brasil, e pode dizer-se que em 
toda a América, o verdadeiro 
correspondente da distinção clássica e 
tipicamente europeia entre a cidade e a 
aldeia.  

Procurou-se mostrar no presente 
capítulo como, ao menos em sua etapa 
inicial, esse processo correspondeu de 
fato a um desenvolvimento da tradicional 
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situação de dependência em que se 
achavam colocadas as cidades em face 
dos domínios agrários. Essas condições 
representam o prolongamento de um fato 
muito real e sensível, que prevaleceu 
durante o regime colonial.  

A regra, em todo o mundo e em 
todas as épocas, foi sempre o contrário: a 
prosperidade dos meios urbanos 
fazendo-se à custa dos centros de 
produção agrícola. Se não parece muito 
exato dizer-se que tivemos entre nós 
justamente o reverso de tal medalha, é 
por ter sido precário e relativo o 
incremento das nossas cidades durante 
todo o período colonial.  

Não admira, assim, que fossem 
eles praticamente os únicos verdadeiros 
“cidadãos” na colônia, e que nesta se 
tenha criado uma situação característica 
talvez da Antiguidade clássica, mas que a 
Europa — e mesmo a Europa medieval — 
não conhecia. No Brasil colonial, 
entretanto, as terras dedicadas à lavoura 
eram a morada habitual dos 
grandes.Idêntica, segundo outros 
depoimentos, era a situação nas demais 
cidades e vilas da colônia.  

Mas ainda assim não devia ser 
muito favorável às cidades a comparação 
entre a vida urbana e a rural por essa 
época, se é certo o que dizia o conde de 
Cunha, primeiro vice-rei do Brasil, em 
carta escrita ao rei de Portugal em 1767, 
onde se descreve o Rio de Janeiro como 
só habitado de oficiais mecânicos, 
pescadores, marinheiros, mulatos, pretos 
boçais e nus, e alguns homens de 
negócios, dos quais muito poucos podem 
ter esse nome, sem haver quem pudesse 
servir de vereador, nem servir cargo 
autorizado, pois as pessoas de casas 
nobres e distintas viviam retiradas em 
suas fazendas e engenhos.  

Esse depoimento serve para 
atestar como ainda durante a segunda 
metade do século XVIII persistia bem 
nítido o estado de coisas que caracteriza 
a nossa vida colonial desde os seus 
primeiros tempos. O predomínio 
esmagador do ruralismo, segundo todas 
as aparências, foi antes um fenômeno 
típico do esforço dos nossos 
colonizadores do que uma imposição do 
meio.  

Para engrossar a fileira do contexto 
colonial que tanto influenciou nos 
resultados atuais de discriminação de 

toda sorte, incluiu-se no debate as 
impressões ainda mais confirmadoras 
constantes da obra de Gilberto Freyre.  

No primeiro capítulo do livro Casa-
Grande e Senzala, Gilberto Freyre 
procura fazer uma análise dos fatores que 
possibilitaram a fixação e colonização 
portuguesa no Brasil, para tanto ele 
utilizou aparentemente dois métodos 
científicos: o método histórico, que para 
compreender a sociedade brasileira na 
sua atualidade ele recria todo o período 
colonial com suas características e 
singularidades, bem como o período 
anterior que equivale a toda experiência 
cultural vivida por Portugal no século XV 
e nas três primeiras décadas do século 
XVI. E o método comparativo, pois em 
todo o capítulo ele o utiliza, seja para 
comparar a colonização portuguesa com 
a inglesa ou a espanhola; entre Portugal 
e outros países europeus; entre as 
capitanias hereditárias do nordeste com 
as do sudeste e outras várias 
comparações feitas.  

As principais ideias contidas neste 
capítulo são:  

As características do português 
que possibilitaram a colonização do 
Brasil: Foi a partir deste ponto que 
Gilberto Freyre começa a desenvolver o 
capítulo expondo que os contatos (tanto: 
culturais e até mesmo sexuais), entre os 
portugueses com os mouros durante a 
Idade Média, foram fundamentais para 
que o português pudesse realizar bem a 
empreitada da colonização. Pois através 
de vários séculos de lutas contra os 
mouros, os portugueses assimilaram 
algumas de suas características culturais, 
como se observa nas palavras de Freyre: 
''A singular predisposição do português 
para a colonização híbrida e escravocrata 
dos trópicos, explica-a em grande parte o 
seu passado étnico, ou antes, cultural, de 
povo indefinido entre a Europa e a África. 
'' (FREYRE, 2006, pag. 66)  

O Clima, a Terra e a Gente que o 
Português encontrou: O português 
diferentemente de outros povos 
europeus, especialmente os de origem 
nórdica, teve uma grande facilidade em 
se adaptar em terras de clima tropical, 
''pois o clima de Portugal era equivalente 
ao clima africano, que por sua vez tinha 
suas semelhanças com o Brasil colônia. 
''(FREYRE, 2006, p 67). Em 
compensação, os portugueses teriam 
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dificuldades em relação à terra devido a 
irregularidade dos rios, as pragas que 
atingiam as plantações, etc. Como nos 
mostra Freyre ''Tudo era desequilíbrio. 
Grandes excessos e grandes 
deficiências, as da nova terra (...)” 
(FREYRE, 2006, p 77). Enchentes 
mortíferas e secas esterilizantes tal o 
regime das águas. E pelas terras e 
matagais de tão difícil cultura como pelos 
rios quase impossíveis de ser 
aproveitados economicamente na 
lavoura, na indústria ou no transporte 
regular de produtos agrícolas viveiros de 
larvas, multidões de insetos e de vermes 
nocivos ao homem. '' Já em relação aos 
índios, os portugueses formaram um forte 
hibridismo.  

Logo ao chegarem ao Brasil os 
portugueses se surpreenderam com o 
que viram inúmeras mulheres e todas 
elas nuas alisando seus negros cabelos. 
Aquela cena remetia ao português a uma 
grande excitação sexual, isso ocorre pelo 
fato de que as índias eram muito 
parecidas com a ''moura encantada'' que 
como Freyre expõe, era um '' tipo de 
mulher morena e de olhos pretos, envolta 
em misticismo sexual sempre de 
encarnado sempre penteando os cabelos 
ou banhando-se nos rios. '' (FREYRE, 
2006, p 78).  

Tal idealização se dá pela 
influência moura o que favoreceu para 
nascer uma nova geração, agora formada 
por mestiços, ajudando assim a ocupação 
do Brasil, tendo em vista que Portugal não 
possuía um grande contingente 
populacional para ocupar o Brasil de 
forma rápida e, além disso, havia outras 
colônias na África e na Ásia que também 
necessitavam serem ocupadas.  

A constituição da Família 
Patriarcal: A família no Brasil colônia foi a 
instituição que mais ajudou na 
colonização, assumindo uma posição tal 
que chega até entrar em choque com a 
igreja católica sobre a forma da 
Companhia de Jesus, como também 
aponta Basile (2006), mostrando que 
Freyre ''fala da família como uma 
instituição tão forte que chega a criar um 
antagonismo com a Cia de Jesus'' mesmo 
sendo necessário para poder vim ao 
Brasil ser de religião católica. Tudo gira 
em torno da família de característica 
patriarcal, escravista e aristocrática ''a 
unidade produtiva, o capital que desbrava 
o solo, instala as fazendas, compram 

escravos, bois, ferramentas, a força social 
que se desdobra em política''. Em fim é 
ela quem dita às regras no Brasil colonial.  

O plantio da cana-de-açúcar, a falta 
de alimento e o problema da nutrição:  

Este ponto foi muito trabalhado por 
Freyre, pois o problema da nutrição que 
afligia a sociedade colonial produzia uma 
população fraca e deficiente em termos 
nutricionais, tal problema se dava pela 
falta de alimentos decorrente da extensa 
plantação da cana-de-açúcar.  

Freyre criticava dizendo:  

 

''a nutrição da família colonial 
brasileira, a dos engenhos e 
notadamente a das cidades, 
surpreende-nos pela má qualidade: 
pela pobreza evidente de proteínas 
de origem animal (...), pela falta de 
vitaminas; pela de cálcio e de outros 
sais minerais; e, por outro lado, pela 
riqueza certa de toxinas. ''(FREIRE, 
2006, p 80).  

 

A ganância da monocultura da 
cana-de-açúcar impedia o 
desenvolvimento de outras plantações, 
como o da mandioca para a produção de 
farinha e de legumes, além de impedir a 
criação de gados e outros animais no 
litoral, obrigando a se dirigirem ao sertão 
onde não se tinha pastagem tornando 
assim magros os animais. Mesmo quem 
tinha condição econômica sofria, pois 
mandavam trazer alguns alimentos de 
Portugal, mais estes mal acondicionados 
devido à longa viajem chegavam em 
péssimo estado de conservação.  

A exceção neste cenário 
alimentício no período colonial era o 
planalto paulista, que não se prendendo 
apenas ao cultivo da cana-de-açúcar 
possuíam ''em abundância a proteína da 
carne de seus rebanhos de bovinos como 
também lhes sobrava a carne de porco 
(...), além de copiosa variedade na 
alimentação cerealífera, como o trigo, a 
mandioca, o milho, o feijão etc.'' (Ellis, 
citado, Freyre, 2006, p. 106).  

A Sífilis: O fato da grande 
miscigenação que ocorreu no Brasil 
desde o início da sua colonização, 
acabou por favorecer a proliferação da 
sífilis, tendo em vista que essa doença foi 
trazida pelos primeiros europeus que 
atracando no Brasil logo se misturaram 
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com a população indígena, e junto a eles, 
a sífilis. Ela esteve tão presente na vida 
cotidiana colonial que era aceita 
normalmente pela sociedade, chegando 
ao ponto de que ''o brasileiro a ostentava 
como quem ostentasse uma ferida de 
guerra'' (Martius citado Freyre, 2006, p. 
109).  

Neste capítulo Freyre quis concluir 
que através do levantamento histórico, 
cultural, entre outros do período colonial, 
foi possível ter um entendimento da 
construção do Brasil como nação, ''que a 
formação brasileira tem sido um processo 
de equilíbrio de antagonismos. Para 
compreendermos o hoje é necessário 
entendermos o ontem''. (FREIRE, 2006, p 
115).  

Casa-Grande e Senzala foi lançado 
em 1933, período em que o Brasil 
passava por transformações significativas 
que tiveram seu início em 1930. A 
sociedade presenciava uma centralização 
administrativa que alterava o lugar dos 
grupos de poder local e regional, 
acompanhados da urbanização e da 
reestruturação da família e de suas 
moradias, e, Freyre demonstra todo seu 
conservadorismo em relação à essa 
situação.  

É preciso notar que o autor 
desenvolve casa grande & senzala com 
uma perspectiva a partir da sua posição 
de homem branco e senhor. Ainda que ele 
tenha enaltecido a presença do negro, 
sua nostalgia pela cultura patriarcal 
transparece sua posição social, pois este 
tempo foi muito difícil para a maioria dos 
brasileiros, principalmente para o negro.  

Ele defende que a Casa Grande foi 
o centro de coesão da sociedade. Que a 
Casa Grande, completada pela Senzala, 
representava todo um sistema 
econômico, social, político, religioso e 
sexual. E que a miscigenação existente 
corrigiu a distância social entre negros e 
brancos no Brasil. Enfatizando que o 
regime de trabalho imposto após a 
abolição foi muito mais cruel com os 
proletários do que o regime escravocrata.  

É interessante notar que Freyre 
parte do argumento econômico para 
explicar a estrutura social. Segundo ele, a 
estrutura social que se concretizou foi 
fruto do sistema de produção da época. A 
monocultura latifundiária mantinha 
senhor, escravos e agregados unidos, 
garantia a moradia e a alimentação de 

brancos e negros e realimentava a 
hierarquização que para ele garantia a 
unidade e a força da sociedade brasileira 
que não se reproduziu em outros países 
que foram colonizados também.  

A tese central de Gilberto Freyre 
pode ser compreendida pela que ele 
mesmo chamou de equilíbrio dos 
antagonismos. A Casa Grande seria o 
símbolo da inexistência do conflito entre 
senhor e escravo. Além de dividirem o 
mesmo espaço entre a Casa Grande e a 
Senzala, senhor e escravos tinham suas 
distâncias sociais reduzidas com as 
constantes relações sexuais que 
mantinham.  

Para ele, a formação coesa da 
sociedade se deu fundamentalmente pelo 
patriarcado e pela interpenetração das 
culturas. Por isso ele escreve na tentativa 
de retornar às tradições como forma de 
reabilitar valores que foram sendo 
perdidos com o passar do tempo. Para 
ele, a dinâmica que se processava entre 
as relações da Casa Grande e da Senzala 
agiam de forma a equilibrar os 
antagonismos da sociedade e era 
exatamente neste equilíbrio que se 
pautava a coesão da sociedade.  

Entendo como importante 
conhecer, algumas obras de autores 
daquela época, que viveram e sentiram a 
verdadeira realidade na “pele”. Este autor 
descreve, exatamente, uma 
“normalidade“ nos fatos históricos 
ocorridos. Sendo que estes aconteceram 
de forma maldosa, trágica, e desumana. 
Ele transmite uma frieza psicótica, 
justamente por estar do lado favorecido.  

Através desses estudos podemos 
inferir como os brancos, os colonizadores, 
enxergavam os escravos e os indígenas. 
De forma macabra consideravam tudo 
perfeito, um sistema produtivo e benéfico 
para todos.  

Assim, podemos visualizar, mesmo 
de longe, o tamanho do “estrago” feito na 
vida dos afrodescendentes até os dias 
atuais. Certamente, que para igualarmos 
todos sem distinção de cor e sim, como 
seres humanos e brasileiros, 
necessitamos de forma incisiva das ações 
afirmativas, ao menos até alcançarmos a 
igualdade material.  

Outra importante figura que trata de 
fatores histórico antropológicos 
brasileiros é Lília Moritz Shwarcz, autora 
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que afirma ser a questão do preconceito 
racial tão complexa que parece desafiar a 
própria objetividade dos números. Trata-
se de uma escritora contemporânea que 
escrutina a história do Brasil vista de hoje 
e vive os tempos atuais de descoberta do 
perfil brasileiro de racismo.  

Relata SCHWARCZ, Lilia Moritz:  

 

Em uma pesquisa realizada em 
1988, 97% dos entrevistados 
afirmaram não serem racistas, mas 
98% deles declararam conhecer 
alguém que fosse. E nem mesmo as 
análises mais biológicas, que 
apostam num DNA fixo para a nossa 
pele parecem resistir à ambiguidade 
das relações sociais brasileiras, já 
que, como se diz popularmente, 
“preto rico no Brasil é branco, assim 
como branco pobre é preto”. . 
(SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem 
branco Nem Preto, muito pelo 
contrário: cor e raça na sociedade 
brasileira. P. 12 1ª edição – São 
Paulo: Claro Enigma, 2012).  

 

Nesse contexto, a determinação da 
própria cor se torna critério tão subjetivo 
que em questionário recente do IBGE, 
pautado na autoavaliação, foram 
detectadas mais de uma centena de 
colorações diferentes de pele.  

Em Nem preto nem branco, muito 
pelo contrário, a antropóloga Lilia Moritz 
Schwarcz revela um país marcado por um 
tipo de racismo muito peculiar - negado 
publicamente, praticado na intimidade. 
Para isso, volta às origens de um Brasil 
recém-descoberto e apresenta ao leitor 
os primeiros relatos dos viajantes e as 
principais teorias.  

A respeito das teorias dos 
“bárbaros gentis” relata Schwarcz:  

 

Desse povo sem “F, sem L 
e sem R: sem fé, sem lei, sem rei”, 
teorias estas fundamentais para o 
leitor moderno entender a 
complexidade de uma nação 
miscigenada e com tantas nuances. 
(SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem 
branco Nem Preto, muito pelo 
contrário: cor e raça na sociedade 
brasileira. P. 15 1ª edição – São 
Paulo: Claro Enigma, 2012).  

 

Passando pelos modelos 
deterministas raciais de finais do XIX, 
pelas teorias de branqueamento do início 

do século XX, depois pelas ideias da 
mestiçagem dos anos 1930, ou de 
estudos que datam da década de 1950, 
que queriam usar o “caso brasileiro” como 
propaganda, pois acreditava-se que o 
Brasil seria um exemplo de democracia 
racial, a autora nos mostra que, por trás 
do mito da convivência pacífica e da 
exaltação da miscigenação como fator 
determinante para a construção da 
identidade nacional, na prática, a velha 
máxima do “quanto mais branco melhor” 
nunca foi totalmente deixada de lado.  

Se por um lado a autora traça um 
panorama histórico, por outro joga luz 
sobre as sutilezas perversas do cotidiano. 
Seja na literatura, como no conto de fadas 
“A princesa negrinha”, em que os pais 
desejam ver a sua filha negra 
transformada em garota branca, seja na 
boneca loira como modelo de beleza, é 
também nos detalhes que a ideia de uma 
nação destituída de preconceitos raciais 
cai por terra.  

Com um texto engenhoso e claro, 
este ensaio, mais do que propor análises 
conclusivas, convida a sociedade para 
uma grande reflexão sobre a questão 
racial no país.  

 

Conclusão  

 

Com esse projeto científico é 
esperada uma contribuição para melhor 
abordar o tema e a polêmica nele 
envolvida. Por ser tão delicado e 
relevante, o modelo de cotas para o 
ingresso no ensino superior no Brasil 
merece mais esforço em compreendê-lo.  

Conquanto, não se deve esquecer 
que um dos objetivos do Estado 
Democrático de Direito é proporcionar o 
bem estar social, e também inclui-se em 
bem estar a igualdade de oportunidades.  

O artigo 3º da Carta Magna diz:  

 

Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República 
Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária;  

II - garantir o 
desenvolvimento nacional;  
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III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;  

IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 
(BRASIL, Constituição da República 
Federativa 1988, do Disponível em: 
www.planalto.gov.br. Acesso em: 6 
de abril de 2014).  

 

Sendo assim, para verdadeira 
eficácia da norma, as políticas públicas 
necessitam por em prática esse 
dispositivo. As vagas em universidades 
brasileiras são um bem escasso, por isso 
é importante identificar qual critério mais 
adequado para distribuí-las. A educação 
é um bem diferente dos outros, pois ela 
molda a personalidade do indivíduo e 
determina profundamente quais 
oportunidades lhes estarão disponíveis.  

Essa discussão é exposta de 
diversas formas por vários estudiosos. 
Inclusive, pelo que já foi relatado na 
descrição do método. Detalhes da 
sociedade desde a época das senzalas 
fechadas, passando pelas suas 
aberturas, muito a contragosto da elite 
dominante, mais como resposta a 
pressões externas, não somente éticas 
ou humanísticas, dos aliados comerciais 
do velho mundo. Tais aspectos, 
certamente, contundiram a relação 
posterior de negros e brancos, até os dias 
atuais, corroborando a necessidade de se 
fazerem correções por meio de políticas 
públicas, amparadas, por óbvio, em 
regramentos jurídicos de caráter 
coercitivo.  

A pesquisa evoluiu a tal ponto que 
foi possível integrar a visão de mundo do 
próprio pesquisador com as correntes de 
pensamento atuais, de autores que 
confirmaram a necessidade das políticas 
corretivas objeto de estudo.  

O entendimento da dívida histórica 
e da concretude do problema da exclusão 
social devido ao critério de raça no Brasil 
foi bem diagnosticado com as 
constatações a seguir.  

O texto estudado pela professora 
de história mestre pela UFRRJ Priscila 
BEZERRA relata sua experiência quando 
navegava nas redes sociais e se deparou 
com uma postagem de uma jovem que a 
deixou perplexa: “Sou negra, e para mim, 
em vez de cotas, deveriam dar passagens 

de volta pra África para aqueles que 
choram pelo passado que nem viveram”. 
(BEZERRA, Priscila, 2015).  

Infere-se de BEZERRA, que, ainda 
nos dias atuais vivemos em uma 
ignorância histórica, com uma falta de 
identidade, falta de conhecimento e 
reconhecimento sobre a nossa própria 
história. Primeiramente, no Brasil sequer 
temos capacidade para saber quem é e 
quem não é parte da população negra.  

O processo histórico da 
humanidade oferece argumentos simples, 
porém suficientes para entender que as 
cotas, não somente estas, mas todo o 
processo de políticas de reparação e 
ações afirmativas envolvendo os negros, 
são plenamente plausíveis e, assim 
sendo, merecem o devido respeito e o 
mínimo de conhecimento.  

Para esclarecer melhor aos 
leitores, BEZERRA fez alguns 
questionamentos:  

 

Você acredita que a condição social 
e econômica dos seus avós, teve 
alguma influência ou impacto para 
que os filhos dos mesmos, ou seja, 
seus pais, estivessem hoje na 
condição social e econômica que 
estão? ( ) Sim ( ) Não.  

Você acredita que, sendo seus pais 
quem são, tendo as profissões que 
têm, a escolaridade que têm, a visão 
de mundo que têm, a condição de 
classe social e econômica que têm, 
influenciou ou influenciará no seu 
futuro, na classe social e econômica 
que você será enquadrado devido 
às condições financeiras que você 
apresentará dentro da sociedade 
em que vive? ( ) Sim ( ) Não.  

Sendo mais vulgar 
pergunto-lhe: Você acha que ser 
filho de família predominantemente 
branca, de classe média alta ou 
elite, moradora das áreas mais 
nobres e de maior custo de vida do 
país, teria algum impacto no seu 
futuro, na sua educação, na sua 
profissionalização e por fim na 
classe social e econômica em que 
as pesquisas do governo te 
enquadrarão? ( ) Sim ( ) Não. 
(BEZERRA, Priscila. 2015).  

 

A autora defende que seria ingênuo 
e até mesmo ignorante acreditar que avós 
pobres e pais pobres resultaria em netos 
na vida adulta reconhecidos em classes 
sociais diferentes. Como fazer parte da 
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elite se seu histórico familiar se encontra 
todo em outro lugar?  

Claro que, é algo razoável que uma 
geração viva melhor que a anterior, pelo 
menos é bem comum que isso aconteça, 
mas, ao analisarmos as melhorias, não 
percebemos um afastamento significativo 
de nossas raízes. Pois se para o branco, 
o passado tem um peso, tem uma 
influência, uma participação, por que para 
os negros não?  

Não é verdade a ideia de que em 
nossa sociedade tanto faz ser homem ou 
mulher (sem falar sobre tudo que há na 
questão de identidade de gênero entre 
ser homem e ser mulher), ser negro ou 
branco (sem falar sobre tudo que há na 
questão de identidade étnica entre ser 
negro e ser branco), ser rico, classe 
média, pobre ou miserável, ser natural 
das regiões norte e nordeste ou sul e 
sudeste, o que conta é o esforço 
individual de cada ser. Isso não é real.  

É cometer uma grosseria 
intelectual de dizer que os negros de hoje 
nada tem a ver com os nossos ancestrais 
africanos e que, portanto, devem receber 
algum tipo de reparação histórica pelo 
contexto que os empurrou e encurralou 
até os dias atuais. “Será que a ligação dos 
afrodescendentes de hoje está tão longe 
assim dos africanos que foram alijados de 
sua condição de humanos?” (BEZERRA, 
Priscila. 2015).  

 

Teoricamente, a escravização do 
negro africano no Brasil foi abolida 
há pouco mais de 127 anos. 
Certamente, isso ainda respinga 
sobre nós. “O dia era 13, o mês era 
Maio e o ano era 1888. Após 
pressões do movimento 
abolicionista, um membro da família 
Real, a Princesa Isabel, assina a tal 
abolição da escravatura.” 
(BEZERRA, Priscila. 2015).  

 

É historicamente sabido por todos, 
que a o braço que construiu o Brasil, foi o 
braço negro dos africanos. Negros estes 
que foram impiedosamente extraídos de 
seu local de origem, da sua comunidade, 
da sua família, da sua cultura, das suas 
formas de organização social, dos seus 
deuses e de si mesmos. Foram 
cerceados da sua condição humana e 
passaram a ser objetificados, 
coisificados. Foram entulhados no interior 

de navios e foram atravessados pelo 
Atlântico em condições que nenhum 
inseto, por mais asqueroso que nos 
pareça, mereceria passar. Foram 
desembarcados num mundo totalmente 
desconhecido e inimaginável para a 
lógica de vida que tinham em seu 
continente, a África.  

Esses negros, desde o início 
resistiram à condição a que foram 
submetidos. Eram fugas, greves, negras 
abortando, assassinatos de senhores 
brancos, movimentos e revoluções. Foi 
com muita luta, muita resistência e muita 
união que os escravizados, ao longo de 
séculos, conseguiram se libertar.  

 

Chegou o grande dia e a tal 
Princesa Isabel assinou o 
documento que deixava livre todos 
os escravizados do Brasil. E é aí 
que pecam aqueles que não 
enxergam a necessidade das 
políticas de reparação para os 
negros. O que aconteceu depois do 
13 de maio de 1888, estavam todos 
os escravizados livres para usufruir 
das mesmas e idênticas 
oportunidades de vida que os 
brancos que se sentiram no direito 
de dominá-los por mais de 300 
anos?  

A escravidão foi abolida e com ela 
toda a visão e todo o sentimento de 
asco, repulsa, desconsideração e 
desprezo que os brancos, senhores 
de escravos, construíram, 
disseminaram e reforçaram 
culturalmente no decorrer de 
trezentos e cinquenta anos e várias 
gerações, com relação aos negros? 
(BEZERRA, Priscila. 2015)  

 

Acreditar que a partir do 13 de maio 
de 1888, esse homem branco, que se 
acreditou superior ao negro africano 
durante trezentos e cinquenta anos, 
achou justo que “seu patrimônio” 
passasse a ser considerado gente e que 
assim deveria ser tratado como igual é 
uma verdadeira ilusão. No dia 13 de maio 
de 1888, os escravos não foram 
conduzidos às instituições de ensino do 
Brasil para que pudessem passar pelo 
processo de escolarização formal e 
profissionalização que, provavelmente, os 
levariam a uma condição de vida 
equiparada a do homem branco e que até 
ontem era o dono do mundo. 
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Você realmente entendeu, naquela 
aula de História, que os negros 
escravizados, humilhados, odiados, 
assassinados durante trezentos e 
cinquenta anos, foram 
tranquilamente inseridos na 
sociedade brasileira após o bendito 
13 de maio de 1888 e assim 
acolhidos com todo o respeito e 
irmandade que o homem branco 
poderia oferecer? (BEREZZA, 
Priscila. 2015)  

 

Após aquela data não houve a 
integração do negro à sociedade 
brasileira, muito pelo contrário, o que 
houve foram pencas de “planos infalíveis” 
para a eliminação desses negros da 
sociedade.  

Aos negros, não foram oferecidos 
moradia, trabalho, educação e saúde. 
Depois que a escravidão foi abolida, os 
negros foram jogados à própria sorte, 
visto que não eram mais propriedade dos 
senhores e estes não tinham obrigações 
com os mesmos e isso era algo natural, o 
que não foi natural, foi o governo, o 
Estado brasileiro, não oferecer aos ex-
escravizados, qualquer projeto de 
inserção na sociedade brasileira.  

Esse argumento de Bezerra é 
corroborado na leitura de Gilberto Freire 
que sugere um “equilíbrio” natural da 
relação senhor versus escravo naquele 
contexto anterior à abolição. Pois o 
homem branco gozava de uma 
mentalidade que não permitia a absorção 
daquela massa de negros “à sala de 
visitas do branco”. Isso é muito claro. E 
sem a atuação positiva do Estado, a 
lacuna arrastou-se por pelo menos 130 
anos.  

O que o estudo feito deseja 
alcançar é a necessidade das ações 
afirmativas. Os negros precisam das 
cotas para o ingresso do ensino superior; 
pois durante o período em que foram 
escravizados, foram impedidos por lei de 
se escolarizarem, não tiveram chance de 
serem sequer alfabetizados. “Será que é 
tão difícil enxergar que os negros não 
tiveram vez em nossa sociedade, após o 
13 de maio de 1888?” (BEZERRA, 
Priscila. 2015).  

Os 127 anos não são o suficiente 
para reparar os estragos de mais de 300 
anos de subjugação, invisibilização, 
violação de direitos e dignidade dos 
negros que foram obrigados a fazer o 
nosso país.  

Mas, enquanto o negro for mais da 
metade da população brasileira e ainda 
assim for o percentual mínimo nos 
setores privilegiados, for a maior parte da 
classe social economicamente 
vulnerável, receber os mais baixos 
salários, mesmo sendo a maior parte da 
massa trabalhadora do país, possuir os 
mais baixos níveis de escolarização, 
entre outras coisas, as cotas, assim como 
todas as políticas de reparação e ação 
afirmativa, serão necessárias, dignas e 
justas.  

Se toda essa história, pudesse ser 
ilustrada como uma grande corrida onde 
os brancos deram a largada em 1538 (no 
contexto brasileiro), e os negros tivessem 
sido impedidos de largar no mesmo 
instante que os brancos. Agora, o que as 
políticas reparadoras devem fazer é 
pegar esses negros que não puderam 
largar na corrida em 1538, os colocar ao 
lado do branco, na mesma altura e, a 
partir daí, depois que o almejado 
processo de equiparação social, 
econômica e política forem concluídos, os 
negros passarão a correr por si só, sem 
interferências, com um pouco de sorte.  

Outro relato atual em defesa da 
política de cotas é trazido por uma 
personalidade de ideologia bastante 
influente no Brasil. Willian Douglas, Juiz 
federal há 16 anos, professor universitário 
e autor de mais de 30 livros publicou uma 
carta aberta ao Senado Federal e ao Povo 
Brasileiro a respeito das Cotas nas 
Universidades. Ele mudou de opinião 
sobre as cotas raciais relatando não ser 
possível conhecer a realidade social atual 
e não querer medidas vigorosas para 
corrigir a grave desigualdade social e 
racial na qual vivemos.  

 

UM PEDIDO DE 
DESCULPAS  

Tenho vários amigos negros, alguns 
poucos destes são contra as cotas. 
São a minoria, mas respeito-os. A 
maior parte deles se incomoda com 
o estigma que pode haver de que o 
negro “só chegou aqui por causa 
das cotas”. É um problema, de fato, 
pois os racistas (sim, eles são 
covardes, mas existem) podem 
dizer isso mesmo. Contudo, os 
negros que chegaram ao topo são 
uma minoria diante do percentual de 
negros do país. As estatísticas 
mostram que estes negros são 
verdadeiros heróis que lograram 
ultrapassar todas os funis e 
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discriminações que o país ainda 
possui. Heróis que admiro e aos 
quais peço desculpas por saber que 
as cotas têm algum lado incômodo.  

Contudo, indago: Quantos negros 
temos no Senado? E no STF? E no 
STJ? O único desembargador negro 
que havia no TRF da 2ª Região 
agora é o único Ministro negro do 
STJ… Quantos promotores e juízes 
negros nós temos? Quantos 
vizinhos negros você tem? Quantos 
negros estão atendendo nos 
balcões das companhias aéreas? E 
nos bancos? Quantos você viu no 
restaurante ontem à noite? E no 
colégio de seu filho?  

A quantidade de negros nas classes 
A e B, nas gerências e nos altos 
cargos públicos prova que há algo 
de muito errado na República. Não 
que tenha que haver total paridade 
estatística, mas a situação atual é 
absurda, intolerável e abaixo da 
crítica. Então, para esses heróis 
negros, peço minhas desculpas. Eu 
sei que os incomoda a classificação 
racial (afinal, há séculos ela só 
serve para fazer o mal); eu sei que 
o estigma incomoda. Mas 
finalmente este país vai classificar a 
raça para suprimir uma injustiça, ao 
invés de classificar para praticar 
uma injustiça.  

A verdade é que não podemos exigir 
o heroísmo de todos. Por isso, os 
negros bem sucedidos vão precisar 
lidar com isso: todos teremos que 
fazer concessões. Minha filha tem 7 
anos. É uma caucasiana loura e de 
olhos azuis, que estuda nos 
melhores colégios e tem acesso a 
tudo. Um dia ela fará vestibular e 
terá que concorrer com menos 
vagas, pois metade delas será para 
pobres, índios e negros. E eu diria 
para ela: “Minha filha, querida, 
desculpe: mas para mudar o país, 
teremos que fazer concessões e 
sacrifícios. Não é justo você ser 
tratada agora igualzinho a outras 
meninas tão importantes quanto 
você, mas que até agora não 
tiveram acesso a tudo o que você 
tem.”  

Este país sofre porque ninguém 
quer fazer concessões. E, para 
resolver a questão racial, todos 
precisaremos fazer alguma. Isso 
inclui os negros que não precisam 
das cotas, os filhos da classe alta e 
média, os que têm medo de fazer 
mudanças suficientemente radicais 
para um problema tão radicalmente 
grande. (DOUGLAS, 2009)  

 

Vários estudos mostram que os 
cotistas mantêm notas iguais, ou até 
melhores, que os não-cotistas. E faltam 
menos às aulas! “Alguns cotistas não 

aguentam o curso, é fato, e o abandonam. 
A maior parte da culpa (e da solução) para 
isso não está neles, mas em nós, no 
governo, na sociedade e na Universidade: 
precisamos dar financiamento e 
acompanhamento. Não basta abrir a 
porta da Universidade e largar os cotistas 
à própria sorte” (DOUGLAS, 2009), é o 
mesmo que abrir as portas das senzalas 
e não dar suporte em seguida.  

 

Contudo, apesar disso, a média 
mostra que eles conseguem se sair 
bem. Indago-me por que… e 
respondo: são pessoas que nunca 
tiveram nada, oportunidade 
nenhuma. Basta dar uma pequena 
brecha, uma pequena chance, que 
eles se agarram a ela, com 
esperança, disposição e resultados.  

Eles estão conseguindo 
bons resultados por que demos um 
pouco. Se dermos um pouco mais, 
os resultados serão ainda melhores. 
E cada cotista que se forma altera 
profundamente o meio onde vive, 
sua comunidade etc.  

Ainda nesse ponto: Mais de 
80 Instituições de Ensino Superior já 
adotaram algum tipo de cota. Não 
houve nenhuma quebra da 
qualidade, nem guerra, nem 
aumento de racismo. O brasileiro 
tem índole pacífica e, no fundo, 
deseja justiça social. Não houve 
nenhuma das tragédias que foram 
profetizadas por quem é contra as 
cotas. (DOUGLAS, 2009)  

 

O autor relata que a injustiça social 
nesse país pode ser percebida “a olho 
nu.“ “As estatísticas mostram que, apesar 
de serem metade da população, os 
negros são 80% dos mais pobres e 
apenas 20% dos mais ricos; menos de 4% 
dos gerentes e chefes de empresas são 
negros, 70% dos que ganham menos de 
2 salários-mínimos, e menos de 25% dos 
que ganham mais de 10 salários 
mínimos.” (DOUGLAS, 2009). Vivemos 
um racismo de fato no país e precisamos 
enfrentá-lo com medidas suficientemente 
corajosas.  

O texto de Douglas traz à tona a 
injusta realidade que foi construída por 
mais de 300 anos de desigualdade. A 
forma mais fácil de perpetuar essa 
desigualdade é, sob o argumento de 
evitar o racismo, não atacar o problema 
com vigor necessário. “Chega a ser cínico 
sustentar que não devemos fazer nada 
para evitar o racismo e simplesmente não 
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alterar uma realidade que é, no momento 
e escancaradamente, racista. Para 
acabar o racismo, de fato, precisamos de 
medidas diretas e veementes.” 
(DOUGLAS, 2009).  

 

Simples. Porque se reconhecemos 
que o pobre é discriminado, 
qualquer que seja sua cor, também 
temos que reconhecer que o pobre 
e negro tem uma discriminação a 
mais. Uma que o rico negro também 
sofre, aliás. Assim, para um 
desfavor, uma solução; para dois 
desfavores, uma solução maior. Eu 
venho de escola pública: eu fui mais 
longe que muitos amigos tão bons 
quanto eu, até melhores. Se me 
perguntarem os motivos, direi um 
deles: eu sofri menos discriminação, 
apesar de ser pobre. Os olhos azuis 
e a tez branquinha ajudam, é a triste 
realidade. Por isso, a cota para 
negros se justifica, em composição 
com as demais cotas. (DOUGLAS, 
2009)  

 

O Judiciário já decidiu que a 
distinção racial para proteger e para 
corrigir desigualdades anteriores não é 
injusta, nem ilegal, nem inconstitucional.  

O art. 3º da CF e vários exemplos 
na Constituição (deficientes físicos; micro 
e pequenas empresas) dão todo o 
respaldo para não se acusar as cotas de 
inconstitucionalidade.  

 

Dos Princípios Fundamentais  

Art. 1º A República Federativa do 
Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:  

II – a cidadania;  

III – a dignidade da pessoa 
humana;  

Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República 
Federativa do Brasil:  

I – construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; (…)  

III – erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;  

IV – promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988)  

 

O racismo evidente é percebido 
pelas Estatísticas do IBGE, IPEA 
etc. Mas há um racismo 
escamoteado. Eu sei ensinar 
alguém a passar em uma prova, 
mas isso não adianta muita coisa 
em alguns casos. Com alguns 
empresários já tive a confirmação 
de que ocorre de fazerem marcação 
nas provas para eliminar os negros. 
Eles fazem um pontinho, um “x” nas 
provas de seleção em empresas 
privadas, e eliminam o candidato. 
Nas empresas que não discriminam 
os negros, os “feios” etc, os 
percentuais de brancos, pardos e 
negros são compatíveis com os da 
população; mas essa não é a regra, 
basta reparar nas empresas. 
(DOUGLAS, 2009)  

 

Os 300 anos de injustiça e 
desigualdade criaram uma situação 
presente, real, imediata. As cotas 
resolvem um problema atual. Não é nada 
demais termos 10, 20 ou 30 anos de cotas 
para compensar uma desigualdade 
presente, criada por 300 anos de lerdeza 
e inoperância social suficiente.  

Quanto às cotas nos EUA estarem 
sendo eliminadas, seria honesto reclamar 
a mesma medida aqui no Brasil se nós já 
tivéssemos cotas desde a década de 
1960, como é o caso daquele país. 
Depois de 30 anos de cotas com 
financiamento e apoio para os cotistas, 
talvez elas devam ser extintas. “Talvez 
até antes, mas quando as estatísticas 
mostrarem uma curva em direção 
contrária à desigualdade.” (DOUGLAS, 
2009).  

A solução ideal é a melhoria da 
educação. Óbvio! Contudo, qualquer pai 
ou mãe de classe média ou alta que tenha 
colocado seu filho no colégio particular 
sabe que não se pode esperar quando o 
assunto é a educação dos filhos. “Meu 
pedido é que tenhamos o mesmo respeito 
com o filho do próximo.” (DOUGLAS, 
2009)  

Estamos há 300 anos esperando a 
educação melhorar, por isso não 
podemos esperar mais. Precisamos de 
instrumentos de aceleração da inclusão 
social. Discorre DOUGLAS:  

 

Este é o PAC para o estudante; Ao 
fazermos estas intervenções 
melhoramos a auto-estima do 
cotista e de sua família e 
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comunidade. O crescimento 
pessoal e profissional do cotista 
possibilita uma irrigação financeira 
em toda a estrutura onde está 
inserido; toda a comunidade é 
afetada positivamente. Ele 
consome, ele circula, ele se 
respeita, ele exige respeito e isso 
acaba afetando até a Avenida 
Paulista e a Avenida Vieira Souto. 
(DOUGLAS, 2009)  

 

Inicialmente é necessário dizer que 
só existe uma raça, a raça humana, que 
tem peles multicoloridas: branco, negro, 
amarelo, vermelho. Contudo, essa 
percepção não é a social, onde ainda se 
discrimina o ser humano de pele negra. 
Seria uma maldade esquecer que os 
seres humanos com a pele mais escura 
estão em situação de desigualdade e, sob 
o pretexto de não ser racista. Fechar os 
olhos é perpetuar a discriminação. 
Discutir que não há raça, que discutir a 
raça vai gerar isso ou aquilo, e esquecer 
da realidade social, é privilegiar os 
debates intelectuais.  

A campanha contra as cotas tem 
sido desonesta num ponto, qual seja: 
indicar as falhas que vêm ocorrendo 
como motivo para eliminação do sistema.  

 

Ora, ninguém fala de uma fraude do 
INSS pedindo para acabar com a 
Previdência; ninguém fala de uma 
fraude no Executivo, no Legislativo 
ou no Judiciário e pede para acabar 
com a República; ninguém pega 
uma falha da Polícia e pede para 
acabar com a Polícia. Por que, 
então, os erros e falhas no sistema 
das cotas têm que ter como 
resultado o fim do sistema? Todo 
sistema tem falhas, principalmente 
os mais recentes, como é o caso 
das cotas. (DOUGLAS, 2009).  

 

Assim, todas as falhas, que são até 
pequenas dentro do todo, são corrigíveis. 
Se os ricos, que têm acesso a tudo, 
cometem fraudes, haveria de se esperar 
que os pobres fossem anjos, e não 
homens, para que não cometessem 
também seus deslizes.  

Tem que haver honestidade. Mérito 
é tratar os iguais igualmente e os 
desiguais desigualmente. Não é honesto 
tratar igualmente o pobre e o negro em 
comparação com quem teve acesso à 
educação, alimentação adequada, cursos 
especiais etc. Afinal, a democracia não 

pode ser cega a ponto de tratar a todos 
igualmente. As cotas, enfim, não agridem 
ao sistema do mérito, ao contrário: elas 
tornam o sistema mais justo.  

O termo Cotas Raciais é utilizado 
para designar as ações afirmativas de 
direitos, que por sua vez consistem em 
promover políticas de integração a grupos 
inferiorizados na sociedade, 
possibilitando-os o acesso a bens 
tangíveis e intangíveis.  Analisar todos os 
fatos que permeiam as cotas raciais nas 
universidades brasileiras é um grande 
desafio. 

Essa política que reserva uma 
quantidade de vagas é uma forma de 
compensar a desigualdade acadêmica e 
por conseguinte patrimonial. Esse modelo 
de política teve origem nos Estado Unidos 
da América nos anos 60 e que ocorreu 
após intensa pressão de grupos 
organizados, especialmente os negros, 
pela sociedade civil norte americana. 
Relata MEHLECKE: 

 

Tais grupos variavam em sua forma 
de agir, tinham os pacifistas como 
aqueles liderados por Martin Luther 
King e Malcon X, e radicais como os 
“Panteras Negras” que pregavam a 
reação armada em busca dos 
direitos civis dos negros e ante a 
descriminação. (MEHLECKE, S. 
Ação afirmativa: história e debates 
no Brasil. Cadernos de Pesquisa,n. 
117, p. 197-217, 2002). 

 

No Brasil ocorreu rentemente 
discorre JUNIOR: 

 

Introduzidas a pouco mais de dez 
anos no Brasil, durante o governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2010) as políticas de ações 
afirmativas ganharam força no que 
cerne instituições de ensino 
superior, chegando a alcançar mais 
de 70% das instituições públicas e 
muitas privadas (JÚNIOR J. F.; 
DAFLON, V. T.; CAMPOS, L. A. 
Ação afirmativa, raça e racismo: 
uma análise das ações de inclusão 
racial nos mandatos de Lula e 
Dilma. Revista de C. Humanas, 
Viçosa, v. 12, n. 2, p. 399-414, 
2012.). 

 
  A institucionalização das cotas 
raciais que ocorreu por meio da Lei nº 
12.711/2012, sancionada em agosto de 
2013, que garante a reserva de 50% das 
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matrículas por curso e turno nas 
universidades federais e institutos 
federais de educação, ciência e 
tecnologia a alunos oriundos 
integralmente do ensino médio 
público, em cursos regulares ou da 
educação de jovens e adultos. 

As políticas de ações afirmativas 
de direito não ferem o princípio da 
igualdadecontido no artigo 5° da 
Constituição Federal Brasileira, pois 
segundo o entendimentodos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, tal princípio 
refere-se à igualdade formal 
que por sua vez é um objetivo a ser 
alcançado, devendo ser promovida, 
garantindo-se a igualdade material. 

 A política de ação afirmativa, não 
somente é constitucional, como também é 
necessária. 
Conforme BARBOSA: 

 

Ações afirmativas se definem como 
políticas 
públicas voltadas a concretização 
dos princípios constitucionais da 
igualdade material a neutralização 
dos efeitos perversos da 
discriminação racial, de 
gênero, de idade, de origem. [...] 
Essas medidas visam a combater 
não 
somente manifestações flagrantes 
de discriminação, mas a 
discriminação de 
fato, que é a absolutamente 
enraizada na sociedade e, de tão 
enraizada, as 
pessoas não apercebem. (GOMES, 
Joaquim Benedito Barbosa. Maioria 
no STF vota a favor de cotas raciais 
em universidades. Disponível em: 
www.g1.com/educacao. Acessado 
em:03/07/2016). 
 

 
  A mesma linha de raciocínio, 
também tem o ministro do Supremo 
Tribunal Federal e relator do caso, 
Ricardo Lewandowski afirma a 
constitucionalidade das ações afirmativas 
de direito, que existam com o intuito de 
superar desigualdades históricas e 
ressalta que tais políticas devem ser 
extintas quando essas desigualdades 
forem superadas. 

 
Não se mostra desproporcional ou 

irrazoável e é compatível com a 
Constituição. [...] O modelo que o 
Supremo tenta estabelecer, se o 
meu voto for prevalente, é esse 
modelo de que não é uma benesse 

que se concede de forma 
permanente, mas apenas uma ação 
estatal que visa superar alguma 
desigualdade histórica enquanto ela 
perdurar. (LEWANDOWSKI, 
Ricardo. Maioria no STF vota a favor 
de cotas raciais em universidades. 
Disponível em: 
www.g1.com/educação. Acessado 
em: 03/07/2016.) 
 

  
De acordo com o artigo 7º da lei 
12.711/2012 podemos entender que o 
Poder 
  De acordo com o artigo 7º da lei 
12.711/2012 podemos entender que o 
Poder Executivo, no prazo de dez anos, a 
contar da publicação da lei, revisará o 
programa de cotas analisando seus 
impactos na sociedade brasileira e se 
alcançou os resultados esperados, se até 
lá as desigualdades forem superadas, 
consequentemente essa lei poderá ser 
revogada ou modificada se não estiver 
surtido os resultados pretendidos.  

Destarte, que cotas raciais não 
somente são políticas afirmativas de 
direito que possuem o objetivo de 
promover o acesso a bens econômicos ou 
não econômicos a grupos inferiorizados 
na sociedade, mas também são 
medidas legais mediante a Constituição 
Federal. Visivelmente necessárias no 
contexto social brasileiro, tendo em vista 
a tamanha desigualdade existente 
por negros quando o assunto é o ensino 
superior público, pois está diretamente 
relacionada com a não superação dessas 
desigualdades. 

A Lei de Cotas foi elaborada para 
ser uma das principais ferramentas de 
ampliação das oportunidades sociais e 
educacionais no Brasil, a Lei nº 12.711 foi 
sancionada em agosto de 2012 e, desde 
então, vem lutando para ser precursora 
de mudanças significativas na 
democratização do acesso ao ensino 
superior e na redução da desigualdade 
social no país.  

Destinadas a estudantes que 
cursou o ensino médio, integralmente, na 
rede pública, oriundos de família de baixa 
renda e autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, a famosa Lei de Cotas reserva, 
no mínimo, 50% das vagas disponíveis 
nas universidades e institutos federais, 
em cada processo seletivo, curso e turno, 
para este público.  

Em seu artigo 1° da Lei 12.711/12: 

http://www.g1.com/educação
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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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. 
(www.planalto.gov.br) 

 

O decreto nº 7.824/2012 
regulamentou a Lei que reserva 25% das 
vagas para estudantes oriundos da rede 
pública com renda igual ou inferior a 1,5 
salário mínimo, 25% para candidatos que 
estudaram integralmente no ensino médio 
e que possuem renda igual ou superior a 
1,5 salário mínimo e, ainda, um 
percentual para pretos, pardos e 
indígenas, conforme o último Censo 
Demográfico do IBGE na região.  

Expresso na Lei: 

 

Artigo 1° Parágrafo único.  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 (um 
salário-mínimo e meio) per capita. 
(www.planalto.gov.br) 

 

De acordo com a previsão legal, 
nas universidades e institutos que contam 
com apenas um processo seletivo por 
ano, a Lei de Cotas foi aderida no fim de 
2012, contudo de forma parcial. Como a 
determinação deve ser cumprida até 30 
de agosto de 2016, a porcentagem de 
vagas designada para a Lei de Cotas, 
anualmente, fica a critério de cada 
instituição, desde que, no mínimo, 12,5% 
sejam instituídos a cada ano.   

 

Art. 8o As instituições de que trata o 
art. 1o desta Lei deverão 
implementar, no mínimo, 25% (vinte 
e cinco por cento) da reserva de 
vagas prevista nesta Lei, a cada 
ano, e terão o prazo máximo de 4 
(quatro) anos, a partir da data de 
sua publicação, para o cumprimento 
integral do disposto nesta Lei. 
(www.planalto.gov.br) 

 

Inicialmente, a proposta da seleção 
dos cotistas seria realizada com base no 
Coeficiente de Rendimento (CR) obtido a 
partir da média aritmética das notas do 
Ensino Médio. Contudo, o artigo foi 
extinto do projeto e, a partir de então, o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
passou a ser adotado como critério único 
de seleção dos candidatos. A previsão é 
de que, em 2022, o sistema de cotas seja 
reavaliado pelo Poder Executivo.  

 

Art. 7o O Poder Executivo 
promoverá, no prazo de 10 (dez) 
anos, a contar da publicação desta 
Lei, a revisão do programa especial 
para o acesso de estudantes pretos, 
pardos e indígenas, bem como 
daqueles que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em 
escolas públicas, às instituições de 
educação superior. 
(www.planalto.gov.br). 

 

Essa ação afirmativa continua 
dividindo opiniões, entretanto acredito na 
medida como ferramenta de integração 
social, étnica e racial e retratação 
histórica. Apesar de ser um grande 
desafio com uma estrada bastante 
prolixa.   
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