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RESUMO 

 

Este trabalho buscou analisar, refletir e discutir a efetividade do Sistema de 

Cotas na Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, do ponto de 

vista da inclusão social dos acadêmicos que ingressaram por este sistema, na 

categoria afrodescendente (carente).A partir de ampla revisão de literatura 

apresentam-se os principais fundamentos nos quais se ancora o polêmico 

debate sobre igualdade/desigualdade e igualdade de oportunidades, 

disparidades educacionais, além de discutir, subsidiariamente, noções de 

cidadania e de inclusão social dos negros, considerando-se a associação entre 

os fatores cor/raça e condição socioeconômica. O argumento central dessa 

discussão baseou-se nas políticas e nas ações afirmativas que orientam o 

sistema de reserva de vagas, nesse caso específico, as cotas na universidade. 

Quanto aos objetivos, este estudo é de natureza qualitativa, no entanto, dados 

quantitativos foram necessários para dar suporte aos pressupostos iniciais que 

nortearam a pesquisa.  

 

Palavras-chave: Princípio da igualdade. Desigualdade social. Efetividade. 

Sistema de cotas universitárias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aims the analysis and discussion on how effective the quotas system 

is at UNIMONTES-Universidade Estadual de Montes Claros, from the point of 

view of social inclusion of students that were accepted in the institution as black 

and underprivileged. Through literary review we discussed the main foundations 

which anchor the polemic debate on equality/inequality of opportunities, 

educational disparities, besides approaching too, citizenship notions and social 

inclusion of blacks, taking into consideration the intertwinement of color/race 

and socioeconomic factors. The theme of this discussion was based on 

affirmative politics and actions that guide the quotas admission system at 

UNIMONTES. This is a qualitative study, although, quantitative data were 

necessary to support the initial presuppositions that guided the research.    

 

Key words: Equality principle. Social inequality. Effectiveness. College quotas 

system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As questões que envolvem a desigualdade e a discriminação, sejam elas 

por fatores raciais ou por outras razões, estão presentes em diversas 

sociedades contemporâneas, a exemplo do que ocorre com o Brasil e em 

países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. Entretanto, o que 

distingue uma sociedade da outra é o modo como cada uma atua, mediante 

tais questões. 

Não constitui novidade o problema das desigualdades no Brasil, seja ele 

motivado pela cor, pelo gênero e/ou pela classe social. Trata-se de uma 

anomalia social presente nos diversos momentos históricos no país. Remonta 

do final do século XIX e do início do século XX a discussão acerca da questão 

racial no Brasil. As mazelas sociais, herança do processo de colonização, e 

decorrentes da tardia abolição da escravatura, já se faziam conhecidas. 

Paulatinamente, iniciava-se, também, a discussão sobre a necessidade de 

implantação de políticas públicas para o enfrentamento dos problemas que se 

apresentavam.  

A partir do final da década de 70, do século XX, alguns pesquisadores 

das relações raciais no Brasil dedicaram-se ao estudo do assunto. Entre estes 

se destaca Hasenbalg, cujas análises tornaram-se referência para o 

entendimento da questão. Em suas conclusões, Hasenbalg (2005) demonstra 

que a discriminação baseada na “raça”, além de sempre ter estado presente no 

Brasil, não só não foi solucionada, como foi agravada no decorrer dos anos. 

Nesse sentido é que, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, sugeriu-

se a adoção de políticas de Ação Afirmativa, como forma de tentar solucionar 

as expressivas distorções sociais, decorrentes de anos de exclusão e da 

ausência de uma abordagem corajosa ao assunto. 

Neste trabalho de pesquisa, a proposta foi analisar a efetividade do 

sistema de cotas, na Universidade Estadual de Montes Claros, do ponto de 

vista da inclusão social dos acadêmicos que ingressaram na instituição por 

meio desse sistema, na categoria afrodescendente (carente). 

O estudo de natureza qualitativa, concentrado em ampla revisão de 

literatura, não pôde prescindir da alguma análise estatística para tratar os 

dados que complementam a análise do sistema de cotas na Unimontes. Nessa 
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perspectiva, ao presente estudo, de natureza eminentemente qualitativa, foram 

agregados dados quantitativos – as notas dos ingressantes na Universidade 

pelo Sistema de Cotas nas categorias afrodescendente (carente) e sistema 

universal. Tais dados foram necessários para que se estabelecesse um critério 

de avaliação das seguintes questões: em não havendo o sistema de reserva de 

vagas e, sendo negros e de baixa renda ou pobres, os candidatos teriam as 

mesmas possibilidades de acesso ao ensino superior público? Constatando-se 

serem as cotas necessárias, seria possível afirmar que essa política afirmativa 

é efetiva no que tange à inclusão social?  

Os questionamentos acima – por sua complexidade e abrangência – 

suscitaram várias outras indagações, surgidas no decorrer deste estudo, no 

entanto, por questões inerentes à natureza do trabalho de pesquisa aqui 

proposto, delimitou-se o ponto central da discussão, postergando a uma 

pesquisa futura alguns questionamentos surgidos. 

A motivação para a proposição dessa discussão deu-se a partir da 

percepção de que a temática da inclusão social, por meio do Sistema de Cotas 

na universidade, é ainda caracterizada pela ausência de fundamentos teóricos 

concretos, suportados por dados que legitimem pontos de vista distintos, no 

contexto da comunidade acadêmica da Unimontes. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

apresentou-se a Unimontes e a implantação do sistema de cotas nas duas 

universidades públicas de Minas Gerais – Unimontes e UEMG. Abordou-se, 

ainda, do ponto de vista teórico, o histórico das políticas afirmativas, o princípio 

da igualdade, da cidadania, da democracia, do direito e da justiça, entre outros.  

O capítulo II foi dedicado a aprofundar a compreensão de aspectos 

importantes para o estudo do tema, com destaque para a Ação Afirmativa no 

Brasil; as ações afirmativas e a educação; os indicadores da desigualdade no 

Brasil e a polêmica questão sobre raça no Brasil. 

No terceiro capítulo, apresentou-se a metodologia, a análise e a 

discussão dos dados. Por uma questão de organização metodológica e de 

sistematização das informações, as discussões apresentadas nessa parte 

foram divididas em aspectos qualitativos – baseados, principalmente, na 

análise da literatura – e quantitativos, nos quais se apresentou a análise das 

notas dos candidatos, nos processos seletivos de 2005 a 2010. 
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As considerações, apresentadas ao final do trabalho, propõem uma 

reflexão sobre o que se depreendeu durante a pesquisa, sublinhando aspectos 

considerados relevantes para os questionamentos aqui apresentados.  
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2 APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES C LAROS 

– UNIMONTES 

 

A Unimontes está localizada no município de Montes Claros, centro 

convergente e polarizador dos demais municípios da região norte, do estado de 

Minas Gerais. Atualmente, é a única universidade pública estadual na vasta 

região do Norte de Minas, abrangendo uma área superior a 196.000 km2, que 

equivale a 30% da área total do Estado. A universidade estende sua atuação 

às regiões Norte e Noroeste do Estado, ao vales do Jequitinhonha, do Mucuri e 

do Urucuia, ampliando sua área de influência até o sul da Bahia. A dimensão 

de sua atuação permite que se afirme que, potencialmente, a Unimontes 

atenda a uma clientela oriunda de uma população que ultrapassa os dois 

milhões de habitantes. 

As condições socioeconômicas prevalentes nas regiões de sua 

abrangência, associadas ao fato de ser ela uma instituição pública que, pelas 

suas ações e seus princípios norteadores, propõe-se a ser instrumento de 

transformação da realidade, justificam a dimensão do papel que a Unimontes 

desempenha em seu contexto. 

Como toda universidade, a Unimontes evidencia seu caráter de 

universalidade e, devido a sua abrangência e importância no contexto 

geográfico em que se insere, vem buscando aperfeiçoar-se com vistas a 

contribuir, de maneira cada vez mais significativa, para o desenvolvimento 

econômico, cultural e social não só de sua região, como também do de outros 

estados e do país. 

A Unimontes atua nas grandes áreas de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Ciências Sociais, Ciências Humanas e Ciências Exatas e Tecnológicas, 

no campus-sede de Montes Claros, bem como nos campus de Almenara, 

Brasília de Minas, Bocaiúva, Espinosa, Janaúba, Januária, Paracatu, Unaí, 

Pirapora, Salinas, São Francisco e, ainda, no núcleo de Joaíma. 

Atualmente a comunidade universitária constitui-se de mais de 13 mil  

alunos em 112 cursos: 52 deles constituem os cursos regulares de graduação, 

os demais são formados pelos cursos modulares de licenciatura; cursos 

sequenciais; cursos de pós-graduação, divididos entre Lato e Stricto sensu, e 

os de nível médio e fundamental.  
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A diversidade geográfica, social e econômica que caracteriza a área de 

atuação da Unimontes, tem provocado indagações recorrentes acerca de 

diversos aspectos da política de acesso ao ensino superior, entre as quais se 

inclui o Sistema de Cotas.   

 

2.1 O Sistema de Cotas na Unimontes 

 

Neste estudo, em que se analisa o acesso à Universidade, de 

estudantes de origem afrodescendente (carente), discute-se, também, a 

questão da efetividade dessa política afirmativa, à luz do princípio 

constitucional da igualdade. 

São muitos os aspectos e pontos de vista de diversos estudiosos que se 

debruçaram sobre o assunto, nos últimos anos, merecedores de maiores 

análises e abordagens. No entanto, em virtude da limitação que se impõe ao 

tipo de estudo proposto, e devido à natureza específica da pesquisa, algumas 

opções foram feitas em detrimento de outras. Acrescente-se, ainda, o intuito de 

não se perder no meio do caminho o objetivo estabelecido inicialmente, qual 

seja, conhecer o desempenho dos candidatos que concorrem às vagas 

reservadas aos afrodescendentes (carentes), nos processos seletivos da 

Unimontes.  

Dessa forma, este estudo inicia-se pela contextualização do Sistema de 

Cotas na Unimontes, desde o seu surgimento, e apresenta reflexões sobre o 

seu funcionamento na universidade.   

No estado de Minas Gerais, em 27 de julho de 2004, foi aprovada a Lei 

número 15.259 que determina que as universidades públicas do Estado devam 

reservar cotas para estudantes provenientes da escola pública, desde que 

estes pertencessem às categorias afrodescendentes, indígenas ou fossem 

portadores de deficiências. Nesse contexto, a Universidade Estadual de Minas 

Gerais/UEMG e a Unimontes promoveram discussões internas com a 

comunidade acadêmica, com o objetivo de estabelecer legislação própria 

acerca da entrada pelo Sistema de Cotas (ALMEIDA et al, 2008). 

Ressalte-se que o do Sistema de Cotas na Unimontes atende também 

ao critério de cotas sociais, observando-se que a condição de afrodescendente 
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deve, necessariamente, ser acompanhada da comprovação da carência 

socioeconômica.  

Nessa perspectiva, o Sistema de Cotas na Unimontes passou a 

reservar, nos processos seletivos, 45% das vagas disponíveis aos integrantes 

das chamadas categorias excluídas, adotando a seguinte distribuição:  

 

Tabela 01 - Porcentagem de vagas reservadas às cate gorias, nos 

processos seletivos para admissão nas universidades  públicas estaduais 

de Minas Gerais 

Categoria Porcentagem de vagas(%) 
Afrodescendente (carente) 20 

Proveniete de escola pública (carente) 20 
Portador de deficiência e indígena 05 

TOTAL 45 
FONTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS, 2004  

 
Como não poderia deixar de ser, o sistema de reserva de vagas, no 

âmbito da Unimontes, foi objeto de muita polêmica, quando de sua 

implantação, a começar pelos critérios escolhidos. A título de exemplo, a 

afrodescendência é particularidade étnica e histórica de difícil comprovação 

num país sabidamente miscigenado. Por outro lado, tomando-se como 

referência dados geoestatísticos, a questão da carência não seria difícil de ser 

comprovada.  

O complexo dever do Estado em permitir e criar meios à igualdade 

material, efetiva, não pode perder o foco nas questões de base. A efetiva 

inclusão social realiza-se pela igualdade de acesso às possibilidades, não pelo 

atalho ao fim fundamentalmente considerado. Assim, a observação empírica 

tem indicado que o argumento predominante, na comunidade acadêmica, 

sustenta que as cotas do sistema de reserva de vagas públicas do Estado de 

Minas Gerais junto à Unimontes não cuidam, e nem poderiam de fato cuidar, 

da causa do problema de acesso às vagas. Comparativamente, seria como 

tratar do ferimento no dedo com a amputação de todo o braço. 

É certo que, estatisticamente, o sistema de reserva de vagas, 

implantado pela mencionada Lei Estadual nº 15.259/2004 (MINAS GERAIS, 

2004), trouxe novos dados ao acesso às vagas públicas em cursos de 

graduação ofertados pela Universidade, mas ainda não se conhecem dados 
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que possam corroborar a hipótese da ocorrência de mudanças expressivas no 

panorama anterior à implantação do sistema.  

Tomando-se, preliminarmente, como referência o acesso aos chamados 

“cursos de elite” (medicina, odontologia, direito, enfermagem, por exemplo), é 

fato que as vagas reservadas, no mínimo, deram “cara nova” à Universidade. 

Porém, quando analisados sob o enfoque da inclusão social, em todas as suas 

faces, diversos aspectos relacionados à efetiva mudança, carecem de 

justificativa. 

Registre-se, ainda, que implantar, acompanhar e compreender o 

Sistema de Cotas no âmbito da Unimontes, bem como em outras universidades 

públicas do Brasil, constitui um desafio, dada sua abrangência e complexidade, 

especificamente na universidade objeto desta investigação, onde tal debate 

ainda é bastante incipiente. 

 

2.2 Breve contextualização do Sistema de Cotas 

 

Antes de adentrar no recorte específico deste estudo, faz-se necessário, 

ainda que brevemente, refazer o percurso do surgimento do sistema de reserva 

de vagas de modo geral, com o intuito de contextualizar historicamente o que 

na atualidade denomina-se Sistema de Cotas, embora o sistema de reserva de 

vagas no Brasil não seja algo recente. Neste trabalho, entretanto, discute-se 

aplicação desse sistema na Unimontes. 

A partir da premissa apresentada, optou-se por dedicar uma seção do 

capítulo ao esclarecimento, à luz da teoria, dos princípios da Igualdade e das 

políticas de ação afirmativa, posto que a reserva de vagas em determinados 

setores da sociedade configure-se como uma conquista histórica de certos 

segmentos sociais, em que se incluem o negro, a mulher e o portador de 

deficiência física.  

 

2.3 Princípio da Igualdade – positivismo jurídico  

 

Preliminarmente, apresenta-se, neste trabalho, a necessidade de discutir 

a ideia de princípio, com o intuito de compreender melhor as noções de 
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princípio de igualdade para abordar a igualdade de oportunidade, conforme 

requer a complexa discussão acerca da inclusão social por meio do Sistema de 

Cotas, para o acesso à universidade pública. 

É importante conhecer o aspecto normativo do princípio para a 

compreensão do princípio da igualdade. Assim, há que se discorrer 

brevemente sobre a acepção jurídica dos princípios, considerando o 

jusnaturalismo, o positivismo jurídico e o pós-positivismo.    

De acordo com Nicola Abbagnano:   

 
Jusnaturalismo é a teoria do direito natural configurada nos séculos 
XVII e XVIII a partir de Hugo Grócio (1583 - 1645), também 
representada por Hobbes (1588 - 1679) e por Pufendorf (1632 - 
1694). Essa doutrina, cujos defensores formam um grande 
contingente de autores dedicados às ciências políticas, serviu de 
fundamento à reivindicação das duas conquistas fundamentais do 
mundo moderno no campo político: o princípio da tolerância religiosa 
e o da limitação dos poderes do Estado. Desses princípios nasceu de 
fato o Estado liberal moderno. O Jusnaturalismo distingue-se da 
teoria tradicional do direito natural por não considerar que o direito 
natural represente a participação humana numa ordem universal 
perfeita, que seria Deus (como os estóicos julgavam) ou viria de Deus 
(como julgaram os escritores medievais), mas que ele é a 
regulamentação necessária das relações humanas, a que se chega 
através da razão, sendo, pois, independente da vontade de Deus. 
Assim, o Jusnaturalismo representa, no campo moral e político, 
reivindicação da autonomia da razão que o cartesianismo afirmava no 
campo filosófico e científico. (ABBAGNANO, 1982) 

 

Paulo Bonavides (2002), por sua vez, discorre sobre o jusnaturalismo, 

argumentando que seu surgimento dá-se no pensamento grego, alcançando o 

período que corresponde ao surgimento, no século XIX, da Escola Histórica do 

Direito. O jusnaturalismo, como teoria do direito natural, tem seu surgimento 

fundamentado na necessidade do estabelecimento de princípios gerais que 

fossem válidos, em qualquer tempo, para todos os povos. 

Percebe-se a existência de variações entre correntes distintas do direito, 

do que decorre a existência de pensamentos diversos, que, no entanto, 

guardam entre si um ponto em comum: a certeza de que há uma ordem 

superior ao direito escrito que diz respeito ao direito justo. Subjaz a esta ideia a 

compreensão de um direito perfeito, que deve ser o modelo a ser seguido pelo 

legislador. 
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Ressalta-se que a distinção mais evidente na conceituação de direito 

natural reside no argumento de que existe uma “lei verdadeira” (direito natural), 

baseada na razão, que é imutável entre os povos e no tempo. 
A fase do jusnaturalismo, anteriormente descrita, corresponde ao 

período teocêntrico, momento em que os preceitos e leis religiosas seriam 

suficientes para suprir a necessidade de universalização das leis, na 

perspectiva de uma comunidade universal. Uma nova fase jusnaturalista é 

inaugurada com o advento do Antropocentrismo, após o século XVIII, quando 

os direitos naturais passam a configurar-se como fruto da razão.  

Sampaio (2004) menciona alguns aspectos que demarcam a transição 

da fase teocêntrica para a antropocêntrica. Entre eles destaca-se o 

individualismo antropocêntrico, que se aplica ao indivíduo quando este, ao 

reconhecer a sua autoconsciência, passa a ser parte central do direito.  

De acordo com Bonavides (2002), a fase teocêntrica era marcada pela 

concepção dos princípios jurídicos de forma abstrata, e estes, portanto, não 

eram dotados de normatividade. Inicia-se, nesse contexto, um movimento no 

sentido de positivação constitucional, quando os direitos naturais passam a 

configurar nos textos legais. Por outro lado, enquanto o jusnaturalismo 

encontrava-se no seu ponto alto, esse movimento de positivação do direito foi o 

responsável pelo enfraquecimento do jusnaturalismo e, ao final do século XIX, 

consolida-se o Positivismo. 

Para sintetizar, recorre-se a Norberto Bobbio, que relacionou seis 

critérios considerados essenciais para distinguir o direito positivo do direito 

natural:  

 

a) O direito natural vale em toda parte e positivismo apenas em 
alguns lugares; b) o direito natural é imutável no tempo, o positivo 
muda; c) a fonte do direito positivo (Estado) e natural (justa razão) é 
diferente; d) o direito natural é conhecido pelos destinatários através 
da razão de cada individuo e o positivismo através de uma 
declaração da vontade alheia; e) os comportamentos regulados pelo 
direito natural são bons ou maus por si mesmos, enquanto os 
comportamentos regulados pelo direito positivo têm determinada 
qualificação devido a forma pela qual foram regulados (é justo o que 
é ordenado; injusto o que é vetado); e f) o direito natural estabelece o 
que é bom e o positivo, o que é útil (BOBBIO, 1995, p. 22 - 23).  

 

A Revolução Científica e a Filosófica fortaleceram o positivismo jurídico, 

a partir da crença de que os fatos apenas poderiam ser conhecidos e 
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sustentados, se tal conhecimento estivesse amparado no conhecimento 

científico. Assim, o direito passa a ser concebido como uma ciência exata, não 

se fundamentando em nenhum juízo de valor. O juízo, de fato, passa a presidir 

a lógica jurídica. Àquela época, pode-se dizer que o avanço jurídico deu-se por 

se considerar que o próprio estado estaria sujeito a um conjunto de normas 

escritas (BOBBIO, 2004).  

Para Bobbio, o positivismo jurídico impôs a clara separação entre direito 

e moral, dito de outro modo: apenas o direito escrito, as leis, poderiam 

fundamentar uma decisão judicial. O legislador, segundo Bobbio (2004, p. 171), 

“é a fonte principal do direito” e a ele estaria subordinado o juiz. Estabelece-se, 

então, a superioridade do legislativo sobre o judiciário.    

Contra a tradição positivista, no que tange à aplicação da lei, insurge-se 

a corrente realista. Essa corrente buscou ampliar a compreensão das normas 

jurídicas atendo-se, fundamentalmente, à sua eficácia. Nessa perspectiva, 

destaca-se a importância do juiz na interpretação e na produção de normas 

jurídicas (BOBBIO, 2004). 

Ainda que os princípios integrassem o ordenamento jurídico, a doutrina 

positivista conferia a eles um nível hierárquico inferior, de modo que tais 

princípios eram empregados somente quando alguma lacuna surgia nas 

decisões. Os princípios não estavam inseridos nos códigos, eram retirados 

dessas decisões e, depois, eram nelas introduzidos, sem, no entanto, se 

sobreporem às leis (BONAVIDES, 2002).  

A Segunda Grande Guerra foi um dos motores influenciadores da 

decadência do positivismo jurídico, posto que o movimento filosófico 

existencialista traga à tona a noção de que o ordenamento jurídico não tinha 

como preceito as questões morais e sociais. Nessa perspectiva, reconheceu-se 

a carência de tais preceitos como substratos norteadores aos regimes nazistas 

e fascistas, deflagradores da segunda Guerra Mundial.  

O Pós-positivismo foi, nesse sentido, a aproximação entre Moral e 

Direito. O reflexo desse movimento é o reconhecimento da normatividade no 

princípio jurídico. De acordo com Oliveira (2002), a moralidade precisa estar 

refletida na legalidade. Desse modo, a normatividade jurídica só é legítima se 

não estiver em conflito com os princípios morais. 
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2.3.1 Princípio e regra - pós- positivismo jurídico  

 

Na perspectiva dos direito sociais, – conquistados historicamente por 

diversos grupos, quer sejam organizados segundo a classe social, o gênero, 

e/ou a “raça” – o princípio da igualdade precisa ser analisado como um vir-a-

ser. O princípio, por si só, mostra-se insuficiente para garantir tais direitos.  

Martins e Moreira oferecem uma descrição da contribuição de Klaus 

Günther para o polêmico debate acerca da distinção entre Regras e Princípios. 

Os autores utilizam uma abordagem comparativa para tal, situando o 

pensamento de Günther no contexto de outros teóricos que discutem a 

questão, tais como: Ronald Dworkin, Robert Alexy e Jonh Searle. 

A obra de Günther (2004) tornou-se conhecida por ter rejeitado a tese da 

“distinção entre princípios e regras”. Nessa perspectiva, o problema 

apresentado por Günther reside, fundamentalmente, na adoção de critérios de 

justificação das normas pelo caráter universal destas. Assim sendo, a 

justificação de uma norma teria sua justificação pautada em “todos os 

interesses dos afetados pela norma em discussão.” (GÜNTER, 2004 ) 

Günther (2004) defende que “o discurso da justificação diz respeito à 

elaboração de normas válidas.” O problema, então, seria antecipar os possíveis 

casos pertinentes, considerando-os em seus aspectos gerais. Dito de outro 

modo, é impossível prever todas as consequências decorrentes da aplicação 

de uma norma, para que ela seja universalmente aceita. 

Os autores comentam também que, para Günther (2004), aplicar uma 

norma, significa, antes de tudo, adotar uma forma de discurso. E em assim 

sendo, há que se observar a ética do discurso, conforme postulado por 

Habermas. Em relação ao discurso, pode-se dizer que o que se espera é a 

garantia do melhor argumento. 

Embora os autores advirtam que a discussão proposta por Günther 

(2004) não trata de uma disputa de valores, por outro lado, ele não aponta 

nenhum critério que seja suficiente para verificar, racionalmente, a norma 

adequada para cada caso. O problema a ser solucionado é a redução da 

discussão ao que é melhor no caso e não ao que é normativamente devido. 

Informa Ommati (2004 p. 92) sobre a concepção de princípios como 

comandos “otimizáveis”, presentes na doutrina de Alexy, que ao desenvolver a 
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ideia de ordenamento como conjunto de regras e princípios, Alexy lança sua 

Teoria dos Direitos Fundamentais, obra em que vai defender a concepção da 

Constituição como uma ordem concreta de valores. Assim é que o autor 

alemão concebe os princípios como valores e, em caso de choque entre eles, a 

solução ao problema deve vir por meio de uma ponderação, escolhendo-se 

aquele que tem maior peso. Escreve Alexy: 

 

Las colisiones de princípios deben ser solucionadas de manera 
totalmente distinta. Cuando dos princípios entran em colisión – tal 
como es el caso cuando según um principio alogo está prohidido y, 
según outro principio, está  permitido-uno de los principios tiene que 
ceder ante el otro. Pero, esto no significa declarar inválido al principio 
desplazado haya que introducir uma clásula de excepcion. Más bien 
lo que sucede es que, bajo ciertas circunstancias uno de los 
princípios precede ao outro. Bajo otras circunstancias, la cuestión de 
la precedência puede ser solucionada de manera inversa. Esto es lo 
que se quiere decir cuando se afirma que em los casos concretos los 
princípios tienen diferente peso y que prima el principio com mayor 
peso. Los conflictos de reglas se llevan a cabo em la dimensión de la 
validez; la colisión de princípios- como sólo pueden entrar em 
colisión princípios válidos-tiene lugar más a llá de la dimenssión de la 
validez, em dimensión del peso. (ALEXY, 2001) 

 

De acordo com Martins e Oliveira (2006), a proposta de Alexy propõe 

como melhor caminho a introdução de uma “regra de excepção”, isto é, quando 

duas regras conflitam entre si, aplica-se “a regra de excepção” ou a declaração 

de invalidade de uma das regras. 

Assim, o que se pôde depreender do texto, é a ausência de consenso 

em torno da aplicação das regras e princípios jurídicos. São muitos os críticos 

em relação ao que propõe Günther, contudo, observa-se uma tendência à 

busca de caminhos que possam minimizar o conflito discutido no texto.      

Para dar continuidade às reflexões aqui propostas, apresentam-se 

também, neste trabalho, a análise e a distinção dessa questão feita por Silva 

(2003), no contexto brasileiro.  

O texto de Silva (2003) discute e propõe uma reflexão acerca do 

problema da distinção entre princípios e regras, tratadas especificamente pelo 

autor no contexto brasileiro. Preliminarmente, o estudioso chama a atenção 

para a necessidade de se aprofundarem as discussões sobre o assunto, 

considerando que, nesse sentido, o dissenso é fundamental. 
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Silva discute a distinção entre princípios e regras apoiado em sua 

percepção sobre o tema, que ele denominou de “sincretismo metodológico”. O 

autor assim denominou o conflito existente por entender que o problema do 

conflito da distinção entre princípio e regra tem ganhado proporções cada vez 

maiores no direito brasileiro. Silva chama de “sincretismo metodológico” a 

adoção de teorias incompatíveis como se compatíveis fossem. (SILVA, 2003, p. 

625). 

Inicialmente, o autor apresenta uma questão de fundo: para ele as 

regras já são aplicáveis, de forma particular, a algo que é geral. Ressalta, 

ainda, que os princípios podem colidir com outros princípios. Sob tais 

considerações, Silva passa a discutir sobre a necessidade de se sopesarem os 

princípios, em cujo aspecto incide a necessidade da interpretação, posto que, à 

primeira vista (prima facie), estes são válidos, enquanto as regras expressam 

deveres definitivos.  

Sob outro aspecto, Silva adverte para uma situação não raro encontrada 

pelos juristas: a colisão de princípios. Para ilustrar a questão dos conflitos, seja 

entre regras ou entre princípios, o autor recorre a Humberto Ávila e Mártires 

Coelho que defendem que, estabelecido o conflito entre regras, “... uma delas 

deverá ser necessariamente excluída, já que ambas não podem conviver no 

mesmo sistema” (2003, p. 621).  Em relação ao princípio, Silva discorda de 

Ávila e Coelho, argumentando que a exclusão não pode ser definitivamente o 

único caminho, pois, para ele, o princípio considerado não-válido não pode, por 

essa razão, ser excluído do ordenamento jurídico, conforme tratamento dado 

às regras, segundo Ávila e Coelho citados por Silva (2003).  

Não obstante o dissenso, existe alguma unanimidade entre os autores 

no que tange à caracterização do princípio: a necessidade de estabelecer o 

“sopesamento” dos princípios envolvidos, decidindo-se, assim, por esse ou 

aquele princípio.  

Exemplificando a distinção e a aplicação de princípios e regras, o autor 

cita uma situação típica da tradição jurídica brasileira: o direito de expressão e 

da imprensa, quando estão em jogo questões como honra, imagem, 

privacidade e intimidade. Para a aplicação da regra ou do princípio, no mesmo 

caso, há que se avaliar e interpretar o significado de cada aspecto, a fim de se 

chegar a uma decisão acerca da garantia dos direitos fundamentais. 
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Nesse sentido, Silva (2003) desenvolve profunda, embora sintética, 

reflexão sobre o problema, não somente no tocante à distinção entre regras e 

princípios no ordenamento jurídico brasileiro, mas em relação à sua aplicação 

em casos concretos.  

Feitas essas considerações, apresenta-se a distinção entre princípio e 

regra, feita por Ávila (2004). Para o autor, a diferença não reside na aplicação 

da regra “no todo” e em relação aos princípios, “na medida máxima”, e adverte 

que: 

Ambas as espécies de normas devem ser aplicadas de tal modo que 
seu conteúdo de dever seja realizado totalmente. Tanto as regras 
quanto os princípios possuem o mesmo conteúdo do dever-ser. A 
única distinção é quanto à determinação da prescrição de conduta 
que resulta da sua interpretação: os princípios não determinam 
diretamente [...] a conduta a ser seguida, apenas estabelecem fins 
normativamente relevantes, cuja concretização depende mais 
intensamente de um ato institucional de aplicação que deverá 
encontrar o comportamento necessário à promoção do fim; as regras 
dependem de modo menos intenso de um ato institucional de 
aplicação nos casos normais, pois o comportamento já está previsto 
frontalmente pela norma (ÁVILA, 2004, p. 63, grifos meus).             

   

Percebe-se que o autor não distingue de modo absoluto o princípio da 

regra. Desse modo, e tendo sido expostas as sínteses do pensamento dos 

autores acerca de princípio e norma, passa-se a analisar o corpus central deste 

trabalho: o princípio da igualdade. 

 

2.4 Princípio da Igualdade  e da Cidadania  

 

Entre os objetivos almejados pela sociedade humana, a igualdade talvez 

seja o mais perseguido ao longo da história. Contudo, na sociedade 

contemporânea, é necessário que se faça um percurso histórico para 

compreender de que forma o princípio da igualdade pode ser compreendido, 

quanto a sua normatividade. 

Na antiguidade clássica surge o conceito de igualdade; especificamente 

na Grécia, juntamente com a democracia. Na sociedade grega, todos os 

cidadãos eram iguais, todos tinham direito a votarem e de serem votados, e 

seus votos tinham o mesmo peso. Enfim, todos os cidadãos participavam 

ativamente da vida política na pólis. 
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A possibilidade de igualdade na Grécia Antiga configura-se como o ideal 

de igualdade presente nas sociedades ocidentais dos dias atuais, embora a 

noção de cidadania não seja a mesma. Na pólis, as mulheres, os escravos e os 

estrangeiros residentes não eram tidos como cidadãos. Eram considerados 

cidadãos apenas os homens nascidos livres, deixando a grande maioria da 

sociedade, à margem da vida política. Contudo, apesar de ser restrita a alguns, 

foi lá que surgiu a ideia de igualdade entre os homens. 

Platão (429 -347 aC.), seguidor das ideias de Sócrates, criticou a 

democracia, pois, para ele, a forma correta de governar deveria ser conduzida 

pelos homens mais sábios (os filósofos). Com base nesse princípio, refutou a 

ideia de participação de homens comuns na política de Estado. 

Aristóteles (384-322 aC.), por sua vez, defendia a ampliação da 

participação política na pólis, sendo considerado, por isso, o destaque na 

formação do pensamento de igualdade entre os homens. Aristóteles, ao 

escrever sobre a participação do homem comum na vida do Estado, afirma 

que: “[...] tão logo um homem se torne capacitado para participar da autoridade, 

deliberativa ou judicial, consideramo-lo cidadão do Estado...” (ARISTÓTELES, 

2004, p. 213). 

No entanto, Aristóteles concebia o Estado como mais importante que o 

indivíduo e a família, por isso só participaria da vida do Estado os homens tidos 

como cidadãos. Aos escravos, vistos por Aristóteles como propriedades dos 

seus senhores, não eram dados os direitos de participação da vida da pólis. A 

justificativa para existência da classe de escravos, em sua concepção, era 

dada por uma condição natural: “[...] aquele que pode antever, pela inteligência, 

as coisas, é senhor e mestre por natureza; e aquele que com a força do corpo 

é capaz de executá-la é por natureza escravo” (2004, p. 144).   

Aristóteles conceitua justiça como uma virtude, traduzida pelo Estado em 

igualdade para todos, lembrando que: “todos” entre os iguais – “igualdade para 

os iguais”. O pensamento de igualdade desenvolvido por Aristóteles é até hoje 

utilizado: “[...] parece que o justo é igual, e é, mas não para todas as pessoas; 

apenas para as que são iguais. O desigual também parece justo, e é, mas não 

para todos, apenas para os desiguais” (ARISTÓTELES, 2004 p. 226). 

Ressalte-se que Aristóteles não queria pregar e disseminar o preconceito entre 
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as diferenças, mas, levando-se em conta que tais diferenças existiam, estas 

deveriam ser tratadas como tal, com o intuito de integração à sociedade. 

Compreendendo a justiça como o respeito à lei, e sendo ela a maior 

virtude, Aristóteles considera que a lei não é sempre perfeita. Concebe a 

equidade como um dos tipos de justiça; equidade entendida pelo filósofo como 

uma possibilidade de correção às possíveis deficiências da lei.       

A expansão do Império Romano teve uma importante participação na 

ampliação dos direitos de participação na vida pública de outras classes de 

indivíduos. Era conveniente ao Império Romano ganhar a adesão de 

estrangeiros, concedendo-lhes a cidadania, o que não ocorria na pólis Grega. 

Nesse sentido, a expansão do Império Romano possibilitou aos romanos o 

contato com o direito de vários povos, inclusive o grego.  

A transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média dá-se mediante 

a queda do Império Romano e a consolidação do Teocentrismo. Na Idade 

Média, à exceção da Itália, a sociedade era notadamente rural, constituída por 

feudos (grandes propriedades), que eram caracterizados pela descentralização 

do poder. Cada feudo tinha seu senhor, suas normas, sua política e ética 

própria, num só conjunto. Sob tal concepção, não há como se falar em 

igualdade no sistema feudal (CARVALHO NETO, 2003). 

Retomar-se-á a compreensão acerca da conformação histórica do 

princípio da igualdade, a partir do fim da Idade Média e do começo do período 

iluminista. Nesse sentido, destaca-se que a Reforma protestante, a ascensão 

do Capitalismo, o Racionalismo Filosófico e a Revolução Científica marcam o 

início do movimento iluminista, representando, portanto, a transição do 

paradigma medieval para o pensamento moderno. No entanto, tais mudanças 

não significaram a materialização da igualdade – as mulheres e os escravos 

ainda ocupavam um lugar inferior na sociedade. 

 

2.5 Constituição real e Constituição escrita  

 

Acerca dos conflitos e debates em torno da Constituição escrita e 

Constituição real, Coelho (2001) elaborou uma releitura do pensamento de 

Fernando Lassale confrontando-o com as obras A Força Normativa da 
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Constituição , de Konrad Hesse, e A Sociedade Aberta dos Intérpretes da 

Constituição , de Peter Häberle.  

Segundo Inocêncio Mártires Coelho (2001), Lassale não admitia “as 

acomodações como soluções políticas para os conflitos entre a Constituição 

escrita e a Constituição real, e esses conflitos não podem ser ignorados nem 

suprimidos - nem muito menos ser reprimidos indefinidamente.” Nesse sentido, 

há que se buscar alternativas possíveis para presidir tal debate. No entanto, o 

autor adverte que as “fórmulas” apresentadas por Hesse e Häberle, 

configuram-se como as mesmas chaves das mesmas e velhas prisões. 

Na opinião de Coelho (2001), Konrad Hesse buscou argumentos que 

sustentassem a Constituição jurídica, de modo a torná-la independente dos 

ditos problemas de poder preconizados por Lassale. Nessa direção, Coelho 

aponta algumas reflexões: 

  

A questão que se apresenta diz respeito à força normativa da 
Constituição. Existiria, ao lado do poder determinante das relações 
fáticas, expressas pelas forças políticas e sociais, também uma força 
determinante do Direito Constitucional? Qual o fundamento e o 
alcance dessa força do Direito Constitucional? Não seria essa força 
uma ficção necessária para o constitucionalista, que tenta criar a 
suposição de que o direito domina a vida do Estado, quando, na 
realidade, outras forças mostram-se determinantes? Essas questões 
surgem particularmente no âmbito da Constituição, uma vez que aqui 
inexiste, ao contrário do que ocorre em outras esferas da ordem 
jurídica, uma garantia externa para execução de seus preceitos. O 
conceito de Constituição jurídica e a própria definição da Ciência do 
Direito Constitucional enquanto ciência normativa dependem da 
resposta a essas indagações. (COELHO, 2001) 

 

Por outro lado, como afirma Peter Häberle, citado por Coelho (2001):  

 

A construção de uma sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição a partir do reconhecimento de que, além dos seus 
intérpretes oficiais - juízes e tribunais - devem ser admitidos a 
interpretá-la todos os agentes conformadores da realidade 
constitucional, todas as forças produtoras de interpretação (COELHO, 
2001). 

 

Konrad Hesse, no entanto, discorda de Peter Häberle, defensor da ideia 

de que a “força normativa da Constituição será tanto maior quanto mais ampla 

for a convicção sobre a inviolabilidade da Lei Fundamental e quanto mais 

intensa for a vontade de Constituição” (COELHO, 2001, p. 5). 
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Peter Häberle apud Coelho (2001), ao discorrer sobre a interpretação 

constitucional, adverte acerca da existência de “agentes conformadores da 

realidade constitucional”. Para ele, tais agentes seriam aqueles que vivem a 

norma e, portanto, seriam também, seus intérpretes. Peter Häberle prossegue, 

dizendo que: “toda atualização da Constituição, por meio da atuação de 

qualquer indivíduo, constitui, ainda que parcialmente, uma interpretação 

constitucional”. Não é objetivo de o presente estudo tratar dessa 

particularidade, no entanto, cabe destacar que, para melhor compreender o 

pensamento de Häberle, faz-se necessária uma breve abordagem 

hermenêutica, conforme propôs o autor:  

 

Para uma pesquisa ou investigação realista do desenvolvimento da 
interpretação constitucional, pode ser exigível um conceito mais 
amplo de hermenêutica: cidadãos e grupos, órgãos estatais, o 
sistema público e a opinião pública [...] representam forças produtivas 
de interpretação; eles são intérpretes constitucionais em sentido lato, 
atuando nitidamente, pelo menos, como pré-intérpretes. Portanto, é 
impensável uma interpretação sem o cidadão ativo e sem as 
potências públicas. [...] Todo aquele que vive no contexto regulado 
por uma norma e que vive com este contexto é, indireta ou, até 
mesmo diretamente, um intérprete dessa norma. O destinatário da 
norma é participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor 
tradicionalmente, do processo hermenêutico (HÄBERLE apud 
COELHO, 2001, p. 11). 

   

Adverte Häberle, ainda, que não se pode negar a precedência, no caso 

da interpretação constitucional, à jurisdição constitucional, até porque a ela 

compete a tarefa final. Mas o autor é enfático ao afirmar a legitimidade da 

interpretação da constituição, e a sua consequente atualização. Dentre eles, 

destacam-se:  

 

- Órgãos e entidades estatais, assim como os funcionários 
públicos,agentes políticos ou não, na suas esferas de decisão;  
- os pareceristas ou experts; os peritos e representantes de 
interesses, que atuam nos tribunais;  
-os partidos políticos e frações parlamentares, no processo de 
escolha dos juízes das cortes constitucionais; 
- os grupos de pressão organizados; os requerentes ou partes nos 
procedimentos administrativos de caráter participativo;  
- a mídia, em geral, imprensa, rádio e televisão;  
- a opinião pública democrática e pluralista, e o processo político;  
- os partidos políticos fora do seu âmbito de atuação organizada; 
- as escolas da comunidade e as associações de pais; 
- as igrejas e as organizações religiosas; 
- os jornalistas, professores, cientistas e artistas; 
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- a doutrina constitucional, por sua própria atuação e por tematizar a 
participação de outras forças produtoras de interpretação. (HÄRBELE 
apud COELHO, 2001) 

 

A esse respeito, Cármen Lúcia Antunes Rocha escreve que:  

 

... o fenômeno da universalização da Constituição escrita entronizou no 
processo moderno de normatização fundamental a inclusão do 
princípio, segundo o método legislativo francês, perdurando, com 
modificações em sua natureza e em sua extensão, o conteúdo do 
mesmo e a forma de ser tratado em cada sistema jurídico. (ROCHA, p. 
34.) 

 

De acordo com Rocha, a introdução do princípio da igualdade no texto 

das Constituições do Estado Moderno, contudo, não representou a etapa final 

de construção e efetivação do seu conteúdo. Do Estado Liberal, forjado a partir 

da fase revolucionária oitocentista, até o Estado Social em que se ensaia viver 

atualmente, o constitucionalismo modificou-se, buscando fazer com que os 

direitos contemplados, e formalmente assegurados nos documentos 

normativos fundamentais, passassem a ter materialidade em sua aplicação e 

efetividade em sua assunção pelos indivíduos. De uma igualdade formal, 

inicialmente formulada como bastante, passou-se a uma igualdade material, 

pela qual se busca torná-la efetiva.  

Considera-se relevante destacar os atores mencionados, tendo em vista 

que a temática que orienta este estudo – a reserva de cotas para determinados 

segmentos – está envolta em embates e conflitos constantes, tanto no meio 

acadêmico quanto jurídico e na sociedade, em geral.  

Nessa concepção, há que se pensar que o debate e o conflito são 

saudáveis, além de serem necessários nas sociedades democráticas e, 

particularmente, no Brasil, que se caracteriza como Estado Democrático de 

Direito. A esse respeito, muito pode contribuir o pensamento de Jürgen 

Habermas.  

De acordo com Galuppo (2002), em uma sociedade plural, complexa, 

muito distinta do modo de vida medieval, emerge uma nova organização social, 

em que força legitimadora do direito, fundamenta-se no instrumento encontrado 

pelos filósofos: o Princípio Jurídico da Igualdade, sem o qual se torna 

impossível a completa compreensão do Estado Democrático de Direito.   
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Assim, Galuppo propõe o seguinte questionamento: o que é o Princípio 

Jurídico da Igualdade, qual o seu fundamento e que funções ele desempenha? 

Nessa perspectiva, fazendo uma análise da obra de Jürgen Habermas (1995), 

Princípio Jurídico da Igualdade pode ser entendido como “um princípio que 

permite a maior inclusão possível dos cidadãos nos procedimentos públicos de 

justificação e aplicação das normas jurídicas e de gozo dos bens e políticas 

públicas” (GALUPPO, 2002, p. 22). 

Habermas citado por Galuppo (2002, p. 128), entende que o Princípio 

Jurídico da Igualdade pode ser fundamentado na dimensão linguística do 

direito. Assim, o agir comunicativo e filosófico, na Teoria do discurso proposta 

por Habermas, apresentam argumentos que possibilitam compreender a 

legitimação dos sujeitos, na luta por direitos e tratamento diferenciados, como é 

o caso das ações afirmativas para uma sociedade inclusiva. 

 

2.6 Algumas reflexões sobre justiça  

 

Revisitando a organização societária do mundo antigo, de maneira 

genérica, apenas para situar o ponto de partida do pensamento habermasiano, 

que é também norteador dessa discussão, sublinhe-se que Aristóteles, em uma 

das suas mais importantes obras, Ética e Nicômano, dedicou-se ao tema que 

hoje é conhecido como “direito”. Nessa obra, ele apresenta uma teoria 

apropriada aos padrões culturais e políticos da Atenas do século IV a.C.  

Para Aristóteles, a justiça configura-se como uma virtude, cuja função é 

a de preservar a comunidade política. Segundo ele, esta é a maior virtude entre 

todas, pois ser justo e aplicar a lei implicam fazer uso de todas as outras 

virtudes. Ademais, de acordo com Aristóteles, aplicar as virtudes significa fazer 

o bem (ARISTOTELES apud GALLUPO, 2002).  

Numa aproximação ao objeto deste estudo, ressalte-se que Aristóteles já 

definia dois tipos de justiça: a justiça distributiva e a justiça corretiva. A primeira 

significa, de modo amplo: “... dar a cada um conforme o seu valor, [...] 

proporcionalmente o que cada um agregou à comunidade política”. Acrescenta 

ainda o pensador que: “nas relações de troca, o justo sob forma de 

reciprocidade é o que assegura a coesão dos homens entre si, reciprocidade, 

no entanto baseada sobre uma proporção e não sobre a estrita igualdade 
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[aritmética]. Essa reciprocidade que faz subsistir a cidade”. Nesse tipo de 

justiça (distributiva) deve-se dar a cada um segundo sua virtude, seu valor, sua 

dignidade. Nesse sentido, o justo é aquilo que é proporcional (ARISTOTELES 

apud GALLUPO, 2002, p. 40).         

Embora não se possa pensar em “comunidade política”, conforme 

Aristóteles a concebia, é inegável a sua influência no pensamento dos filósofos 

modernos e contemporâneos. Sendo assim, pensar em justiça distributiva e em 

justiça corretiva, na concepção do princípio da igualdade (lembrando que se 

discute neste estudo a política de ação afirmativa) em uma sociedade 

pluralista, bem como em legitimação e validação de uma ação normativa no 

mundo prático, só é possível se esta for consentida. Tal consentimento implica 

analisar se as “consequências e efeitos colaterais”, originados da aplicação de 

uma determinada regra – sobre esse aspecto, Habermas chama atenção para 

a “regra controversa” – poderão ser aceitos por todos, sem que para isso, haja 

coerção (HABERMAS, 1995).     

John Rawls com a publicação da obra A Theory of Justice, estabelece 

um novo marco em filosofia política, na segunda metade do século XX. A teoria 

da justiça como equidade, defende a tese da co-originalidade de liberdade 

(liberty) e igualdade (equality) em uma sociedade marcada pelo pluralismo 

razoável (reasonable pluralism) de doutrinas abrangentes (compreensive 

doctrines). 

O autor afirma que a sociedade deve distribuir os meios de satisfação, 

quaisquer que sejam estes; direitos e deveres; oportunidades e privilégios e 

várias formas de riqueza de modo a conseguir, se for possível, esse grau 

máximo. Por si só, entretanto, nenhuma distribuição de satisfação é melhor que 

outra, excetuando-se que a distribuição mais uniforme deve ser preferida em 

situações de impasse (RAWLS, 1997, p. 28). 

Para John Rawls (1997), a justiça é compreendida, necessariamente, se 

passar pelo aspecto da justiça social. Para ele os conflitos de interesses 

surgem quando um determinado grupo de interesse predomina, devido a sua 

participação na sociedade. 

De acordo com Rawls (1997, p. 5), são os princípios sociais que 

“fornecem um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da 

sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e encargos da 
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cooperação social”. A concepção pública de justiça dá-se em uma sociedade 

disciplinada e bem ordenada – se há consenso e todos estão em condições de 

igualdade, aí estão presentes os princípios da justiça. 

Sendo a sociedade constituída por diversas instituições, Rawls 

argumenta que existem dois princípios a serem observados para se chegar ao 

consenso:  

 

Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de 
liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdades para as outras. [...] as desigualdades sociais 
e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo 
tempo: (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites 
do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos 
(RAWLS, 1997, p. 64). 

 

Sobre os valores de uma sociedade, Rawls afirma que “os valores 

sociais - liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as bases sociais da auto-

estima - devem ser distribuídos igualitariamente a não ser que uma distribuição 

desigual, de um ou de todos esses valores traga vantagens para todos” 

(RAWLS, 1997, p. 66). 

O referido autor fala, ainda, sobre o “princípio da diferença”, assinalando 

que este está associado ao princípio da igualdade equitativa de oportunidades 

para, e é assim que se alcança a almejada igualdade democrática. Esses 

princípios, segundo Rawls (1997), estão também relacionados ao princípio da 

fraternidade, embora o seu grau de importância na teoria democrática seja 

inferior. 

Rawls (1997) contribui ainda para a compreensão de justiça, 

estabelecendo, entre outras, as seguintes concepções: 1.)O princípio da maior 

liberdade igual.; 2.) (a) O princípio da (justa) igualdade de oportunidades., (b) O 

princípio da diferença. 

Contudo, Rawls (1997) adverte que as pessoas, em geral, não estão 

dispostas a sacrificar seus interesses em benefício do outro.  Nesse contexto, 

as circunstâncias da justiça podem ser verificadas em meio à existência de 

interesses conflitantes do ponto de vista social. Desse modo, fica 

comprometido o conceito de justo:  
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Uma concepção de justo é um conjunto de princípios, gerais em sua 
forma e universais em sua aplicação, que deve ser publicamente 
reconhecido como uma última instância de apelação para a 
ordenação das reivindicações conflitantes de pessoas éticas 
(RAWLS, 1997, p.145). 

 

Rawls assinala que os dois princípios da justiça consolidam-se diante 

dos argumentos da força do compromisso e da condição de publicidade. Nessa 

direção, para o autor, “uma concepção de justiça é estável quando o 

reconhecimento geral de sua realização por parte do sistema social tende a 

fomentar o senso de justiça correspondente” (RAWLS, 1997, p.192). 

 

2.7 A noção de igualdade - do Estado liberal ao Est ado Social  

 

Podem-se estabelecer como marcos da primeira fase do Estado Liberal 

a Constituição dos Estados Unidos da América (1787) e a Revolução Francesa 

(1789) – as Revoluções Burguesas. A partir desses marcos, o modelo liberal 

defendido pela burguesia emergente e revolucionária, foi seguido por vários 

países, e devidamente conformado em suas constituições. 

Afirma Ommati (2004) que o Estado de Direito surge a partir das 

revoluções liberais. Assim, são garantidos direitos, surgindo a ideia da 

Constituição rígida e formal como garantia dos cidadãos. São também 

assegurados os primeiros direitos, a liberdade, a igualdade e a noção de 

propriedade. A igualdade, no entanto, tinha existência apenas na lei, não 

importando se havia desigualdades fáticas que impediam o livre 

desenvolvimento das habilidades das pessoas. 

Para Ommati (2004), a Constituição e o próprio Direito eram vistos em 

seus aspectos meramente formais: um corpo de leis gerais, abstratas e válidas 

para todos, que assegurariam direitos universais, inalienáveis aos cidadãos, 

agora positivados. Acreditava-se que, assegurados os direitos a todas as 

pessoas, em uma Constituição, a sociedade teria garantida a sua normalidade. 

Carvalho Netto assevera que as Constituição factíveis eram imperfeitas; 

não eliminavam problemas, ao contrário, criavam-nos, ao exigirem ou 

tratamento jurídico ou cuidado político, conforme se vê no excerto: 
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 De um lado, a concepção formal, universal, de Constituição como 
uma Constituição ideal, tal como sonhada pelo liberalismo, 
declarando a existência de direitos universais de igualdade e 
liberdade inatos a todos e estabelecendo as bases da organização 
política de modo a transformá-la, estruturalmente, de uma ameaça ao 
livre exercício desses direitos em uma garantia do seu livre curso na 
sociedade civil. A Constituição que deveria ser perfeita, que deveria 
funcionar como o mecanismo de um relógio. O único problema, no 
entanto, é que, na vida real, as constituições factíveis eram 
imperfeitas, não eliminavam problemas, ao contrário, criavam 
problemas a exigirem ou tratamento jurídico ou cuidado político. Os 
homens daquele período, no entanto, teimavam em crer na 
possibilidade de uma Constituição reacional, perfeita, capaz de 
permitir a sociedade”funcionar como um relógio” por si só. 
Acreditavam, em sua inocência histórica, ser possível a Constituição 
perfeita que traduziria mecanicamente a verdade universal e evidente 
dos direitos racionais, inegáveis a qualquer ser humano, 
reconhecendo-os, internalizando-os e garantindo-os nas próprias 
bases da organização política. O problema residiria apenas em que 
ela ainda havia feita. (CARVALHO NETTO, 2003). 

 

Descrevendo a obra de Rousseau sobre o Estado Liberal, José Emilio 

Medauar, afirma ser Rousseau um autor paradigmático do Estado Liberal, para 

quem citado a Constituição e as leis funcionariam como uma máquina perfeita, 

indestrutível, isenta de erros, frutos de um legislador racional.  

A Revolução Americana foi largamente influenciada pelas ideias 

iluministas. A França também sofreu tais influências, e motivada pelo bom êxito 

da Revolução Americana, tendo como alicerce os ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade, consolida o Estado Nacional. 

O modelo de Estado Liberal foi caracterizado pela previsão, na Carta 

Constitucional, dos direitos individuais, destacando-se nestes a proteção à 

propriedade privada, interesse imediato da classe burguesia emergente. Nessa 

perspectiva, não cabia ao Estado intervir na esfera econômica, assumindo 

desse modo, o modelo liberal pregado pela teoria de Adam Smith. Nessa 

perspectiva, o Estado deveria omitir-se diante dos problemas sociais e 

econômicos. 

A sociedade francesa era caracterizada, também, por seu aspecto 

piramidal: o clero no topo – o primeiro Estado -, em seguida a nobreza – o 

segundo Estado -, e na base da pirâmide encontrava-se a burguesia – o 

terceiro Estado. (HOBSBAWN, 1996). Estavam excluídos, portanto, os 

trabalhadores urbanos e os camponeses.  

A pirâmide descrita acima não podia ignorar o elevado grau de 

desigualdade, motivadora da insatisfação da base desse modelo (os 
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trabalhadores), e consequência da revolta dessa base contra os privilégios do 

clero e da nobreza. Havia ainda, por parte dos camponeses, acentuada revolta 

contra a alta tributação imposta a seus produtos, bem como a exploração em 

torno dos valores que deveriam ser entregues à Igreja e aos seus senhores 

(HOBSBAWN, 1996). 

O terceiro Estado, face aos abusos da monarquia e da Igreja e à 

desigualdade, organizou a Assembléia Nacional, que veio a ser uma 

Assembléia Constituinte, promovendo mudanças tais como: a instituição da 

igualdade perante a lei; a extinção da sociedade de castas, em que todos 

passam a ser cidadãos; e, em 1789, a proclamação da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão. Em 1791, em sequência a tais conquistas, foi 

promulgada a Constituição Francesa.  

A Constituição Francesa distingue-se da Americana, essencialmente, 

pela pretensão de universalidade da primeira e, no contexto que interessa a 

este trabalho, destaca-se naquela o avanço no sentido da Igualdade, ao abolir 

a escravidão feudal, proibir o tráfico de escravos nas colônias e o fim dos 

privilégios religiosos (COMPARATO, 1998; HOBSBAWN, 1996).  

Não obstante o avanço mencionado, a igualdade formal, prevista na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, segundo Hobsbawn (1996), 

não pode ser compreendida, configurada como um manifesto, por uma 

sociedade justa e igualitária, mas deve ser buscada por meio da abolição dos 

privilégios da nobreza e da defesa e proteção do direito à propriedade como 

direito natural, atendendo aos interesses da burguesia:  

 

Os homens eram iguais perante a lei e as profissões estavam 
igualmente abertas ao talento; mas se a corrida começava sem 
empecilhos, pressupunha-se como fato consumado que os corredores 
não terminariam juntos (HOBSBAWN, 1996, p. 20).   

 

Uma vez consolidados os Estados Liberais, a partir das Revoluções 

Burguesas, cabe analisar como se configura o princípio da igualdade nessa 

concepção. As declarações de direitos, francesa e americana, serviram de 

inspiração para diversas constituições no mundo todo. Sob sua inspiração, 

iniciou-se o movimento constitucionalista, consagrando-se principalmente, os 



 44

direitos fundamentais: direitos individuais – liberdade e propriedade, e direito 

político. 

Do Estado Liberal, e todas as suas consequências, observa-se o avanço 

para o Estado Social. Tal transição dá-se após a I Guerra Mundial. O momento 

exigia a reconstrução dos países atingidos pelas consequências da guerra. 

Nessa perspectiva, os Estados Unidos tornam-se um Estado intervencionista, 

para fazer frente à Grande Depressão e à grave crise financeira de 1929, 

quando o presidente Roosevelt estabelece um pacote de medidas para 

intervenções sócio-econômicas, o chamado New Deal (HOBSBAWN, 1996). 

Contudo, o estado Social surge, de fato, quando se percebe que outra forma de 

governo não é capaz de suportar as demandas sociais e atender aos ideais de 

igualdade.  

Nesse contexto, o paradigma do Estado Social, além de abarcar os 

direitos sociais, engloba também os direitos econômicos. Destaque-se que a 

igualdade e a liberdade tomam novas formas no Estado Social, sendo que a 

liberdade está diretamente ligada ao ideal de igualdade. Para Ommati: 

 

A igualdade não é mais apenas a igualdade na lei, mas devem ser 
consideradas as diferenças fáticas, decidindo-se a favor do 
hiposuficiente; a liberdade, já que o Estado é obrigado a realizar 
prestações positivas para os cidadãos, deve ser vista em seu aspecto 
material, como a maior incidência de leis sobre o indivíduo; e a 
propriedade deve atender à sua função social (OMMATI, 2004, p.78). 

 

No Estado Social, o que se busca é a igualdade material. De acordo com 

Cruz (2009, p. 10): “A igualdade deixa seu aspecto meramente formal, 

assumindo uma concepção material e inovadora, permitindo a consecução da 

máxima: “Tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade”.  

Bobbio sintetiza o estabelecimento do Estado Social, com os seguintes 

argumentos:  

 

Da crítica das doutrinas igualitárias contra a concepção e a prática 
liberal do Estado é que nasceram as exigências de direitos sociais, 
que transformaram profundamente o sistema de relações entre o 
indivíduo e  o Estado e a própria organização do Estado, até mesmo 
nos regimes que se consideram continuadores, sem alterações 
bruscas, da tradição liberal do século XIX [...] Liberalismo e 
igualitarismo deitam suas raízes em concepções da sociedade 
profundamente diversas: individualista, conflitualista e pluralista, no 
caso do liberalismo; totalizante, harmônica e monista, no caso do 
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igualitarismo. Para o liberal, a finalidade principal é a expansão da 
personalidade individual, abstratamente considerada como um valor 
em si; para o igualitário, essa finalidade é o desenvolvimento 
harmonioso da comunidade. E diversos são também os modos de 
conceber a natureza e as tarefas do Estado: limitado e garantista, o 
Estado liberal; intervencionista e dirigista, o Estado dos igualitários. 
(BOBBIO, 2004, p. 42).   

 

Em meio ao processo de consolidação do Estado Social nas 

constituições ao redor do mundo, e na Declaração dos Direitos do Homem, de 

19481, assiste-se à passagem do Estado Social ao Estado Democrático de 

Direito. Nesse paradigma, o princípio da igualdade adquire a almejada 

normatividade pelo constitucionalismo. O princípio da igualdade é, então, 

reconhecido como direito fundamental em diversas constituições. 

Sobre o Estado Democrático argumenta Canotilho:  

 

O Estado Democrático é ‘mais’ do que Estado de Direito. O elemento 
democrático não foi apenas introduzido para ‘travar’ o poder (to check 
the power); foi também reclamado pela necessidade de legitimação 
do mesmo poder (to legitimize State power). Se quisermos um Estado 
constitucional assente em fundamentos metafísicos, temos de 
distinguir claramente duas coisas: (1) uma é a legitimação do direito, 
dos direitos fundamentais e do processo de legitimação do sistema 
jurídico; (2) outra é a da legitimação de uma ordem de domínio e da 
legitimação do exercício do poder político. O Estado ‘impolítico’ do 
Estado de Direito não dá resposta a este último problema: donde vem 
o poder. Só o princípio da soberania popular segundo o qual ‘todo 
poder vem do povo’ assegura e garante o direito à igual participação 
na formação democrática da vontade popular. Assim, o princípio da 
soberania popular concretizado segundo procedimentos juridicamente 
regulados serve de ‘charneira’ entre o ‘Estado de Direito’ e o ‘Estado 
Democrático’ possibilitando a compreensão da moderna fórmula 
Estado de Direito Democrático (CANOTILHO, 1991). 

 

Comparato (1998), por sua vez, assinala que o fundamento do Estado 

Democrático de Direito é a democracia, que pode ser traduzida em direitos, 

como o da participação e da igualdade no acesso aos recursos.  

 

2.7.1 Ronald Dworkin e Jürgen Habermas e o princípi o da igualdade no 

Brasil 

 

                                                           
1 Artigo II da Declaração dos Direitos do Homem: Todo homem tem capacidade para gozar os 
direitos e liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
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No Estado Democrático de Direito, nota-se o reconhecimento dos 

direitos fundamentais, anteriormente presentes no Estado Liberal, e 

consolidados no Estado Social, quando o ideal de normatividade é alcançado. 

Nesse Estado Democrático de Direito, o princípio da Igualdade é evidenciado, 

essencialmente, pelo respeito à diversidade, Nesse contexto, o Estado deve 

atuar de modo a reduzir as desigualdades sociais, assegurando que as classes 

tidas como minorias tenham seus direitos garantidos. Este é, sem dúvida, o 

grande desafio do Estado brasileiro. 

Para Dworkin, o ordenamento jurídico é concebido como um conjunto de 

regras e princípios. A diferença entre eles é que as regras funcionam sob um 

esquema de tudo ou nada. Assim, duas regras contraditórias não sobrevivem 

no ordenamento. Já os princípios são normas que admitem seus contrários. 

Dessa forma, o princípio da publicidade só pode ser entendido se visualizarmos 

o princípio da privacidade. É o caso concreto em que o juiz deverá escolher 

qual princípio adequado para o caso, não significando que o princípio não 

escolhido seja revogado; ela apenas não se aplica ao caso.   

Na obra de Ronald Dworkin, a centralidade está no princípio da 

igualdade, pois, para esse autor, este princípio é fundamento da democracia. 

Não obstante, Dworkin assinala a dificuldade em definir o que seja igualdade. 

Habermas (1995) argumenta que não há Estado de Direito, se o mesmo 

não for, também, democrático. Para ele, as categorias compreendidas na 

condição de igualdade normativa, referem-se a “direitos fundamentais à 

participação, em igualdade de chances, em processos de formação de opinião 

e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos 

quais eles criam direito legítimo.” (HABERMAS, 1995, p. 159). 

Nesse sentido, Galuppo (2002, p.203) afirma – com base na relação 

entre direito, moral e política e na importância do direito para a democracia – 

ser possível estabelecer parâmetros que definam certos direitos humanos 

mínimos, como condição de possibilidade da implantação de uma sociedade 

realmente democrática e de exercício de todos os demais direitos. Tais direitos 

se relacionam às condições para concretizar a competência comunicativa dos 

envolvidos (ORTS apud GALUPPO, 2003 p. 569), ou, em outras palavras, para 

tornar possível que cada falante possa participar, da forma mais ilimitada 

possível, dos discursos jurídicos.  



 47

A esse conjunto de direitos fundamentais Habermas dá o nome de 

Sistema de Direitos, que é um conjunto de princípios jurídicos que garante a 

legitimidade de um ordenamento jurídico estatal contemporâneo, uma vez que 

estabelece “as condições sob as quais as formas de comunicação necessárias 

para a gênese autonomamente política do direito podem ser juridicamente 

(rechtlich) institucionalizadas” (Habermas, 1995, p.134). Esse conjunto de 

direitos contém “os direitos fundamentais que os cidadãos (Burger) têm que 

garantir mutuamente uns aos outros, se eles desejam regularem legitimamente 

sua vida em comum por meio do direito positivo”. (HABERMAS, 1995, p.151). 

De acordo com Habermas (1995) a possibilidade de inclusão das 

minorias nos processos decisórios da sociedade dá-se pela via do discurso, 

através do qual as suas aspirações são legitimadas.  Para isso, as minorias 

devem reconhecer o seu direito de participação na esfera política e o seu 

direito à igualdade de oportunidades. 

É importante destacar que Leonardo Avritzer (2000), ao analisar a obra 

de Jürgen Habermas, desvelando o seu caráter filosófico e sociológico, 

argumenta que o pensamento do filósofo é cercado de consequências políticas, 

embora o próprio Habermas não tenha se dedicado a esse enfoque. Ele 

assinala, ainda, que foram os seus colaboradores (Claus Offe, Andrew Arato e 

Jean Cohen) que desenvolveram as discussões em torno do aspecto político.  

Nessa perspectiva, Avritzer (2000) aponta alguns aspectos presentes no 

pensamento de Habermas e em outras teorias analisadas, tal como a 

“existência de uma tensão entre capitalismo e democracia”, enfatizando que a 

democracia deve ter o seu lugar privilegiado de debate no centro de uma teoria 

específica acerca da relação entre o Estado e a sociedade.  

No entendimento de Avritzer (2000), um dos enfoques fundantes do 

pensamento republicano assenta-se no fato de que “o status dos cidadãos não 

é determinado pelo modelo das liberdades negativas que podem ser 

reivindicadas por esses cidadãos enquanto pessoas privadas”. E reafirma a 

concepção de Habermas no sentido de que os Direitos políticos  

 

sobretudo os de comunicação e participação políticas [...], garantem a 
possibilidade de participação numa práxis comum pela qual os 
cidadãos podem, primeiramente, tornar-se aquilo que desejam ser: 
autores politicamente autônomos de uma comunidade de pessoas 
livres e iguais. (AVRITZER, 2000,) 



 48

De acordo com as teorias de Habermas, a vantagem do modelo 

republicano, quando comparado ao liberal, é principalmente aquela de 

“preservar o significado original de democracia em termos da 

institucionalização de uma utilização pública da razão conjuntamente exercida 

por cidadãos autônomos”. Esse modelo, segundo Avritzer (2000), leva em 

conta as condições comunicativas que legitimam a formação política da opinião 

e da vontade. Essas são, para ele, as condições sob as quais se pode esperar 

que o processo político produza resultados razoáveis, enquanto uma disputa 

pelo poder, baseada no formato liberal, que atenda às forças do mercado, ao 

contrário de resultados razoáveis, “é determinada pela escolha racional de 

estratégias ótimas”. 

Finalmente, Avritzer (2000) adverte que a Teoria do Discurso tem um 

ponto de contato com uma abordagem sociológica objetiva, que “não considera 

o sistema político nem o ápice nem o centro, nem mesmo o modelo formativo 

da sociedade em geral, mas apenas um sistema de ação entre outros”, 

indicando, assim, as possibilidades de legitimação do poder político por meio 

da comunicação, conforme propõe Habermas em toda sua obra.  

 

2.7.2 O princípio da Igualdade na Constituição Bras ileira 

 

No Brasil, a Constituição do Império, outorgada em 1824, embora seja a 

Carta Constitucional que traduz o Estado Liberal, guarda traços do 

Absolutismo. Trata-se apenas de uma formalização de um ideal de igualdade. 

Assim, diz o Art. 179, XIII: “A lei será igual para todos, quer proteja, quer 

castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”.  

Sampaio (2004) assinala que a igualdade na Constituição do Império era 

mera formalidade: “não se tinha igualdade nem perante a lei, nem em sua 

aplicação”. Era uma Constituição elitista, segundo o autor. Esta mesma carta 

admitia a escravidão, o que já havia sido abolido muito antes nas constituições 

em outros países do mesmo período.  

Um avanço em relação à igualdade será percebido na Constituição de 

1934, quando aparece a possibilidade de a mulher votar. Esta Constituição, na 

visão de diversos autores, representou o esforço de se introduzir o paradigma 

do estado Social no Brasil. Nela, a igualdade aparece na forma de proibição de 
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se distinguir pessoas pela sua raça, tal como se lê, no trecho em destaque: 

“Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, 

profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou 

idéias políticas” (Art. 113).      

Já na Constituição do Estado Novo (1937), aparece a previsão de 

igualdade, bem como na carta de 1946, quando a igualdade formal é mantida, 

conforme se vê na expressão do artigo: “Todos são iguais perante a lei” (Art. 

122). 

Durante o período da ditadura militar, os direitos fundamentais são 

ignorados, não obstante, a Constituição de 1967 apresente um novo elemento: 

a punição por ato de preconceito 2: “o preconceito de raça será punido pela lei” 

(Art. 150). 

Com a liberdade suprimida e os direitos fundamentais ignorados, na 

vigência da ditadura militar no Brasil, houve um intenso processo de pressão 

social pela redemocratização, no sentido de reforçar e materializar os direitos 

fundamentais previstos nas referidas constituições, de modo que o Estado 

Democrático de Direito se convertesse em realidade no Brasil. 

Na CF de 1988, já em seu preâmbulo, a igualdade configura-se como 

valor supremo do país. Nos incisos III e IV, do artigo 3º dessa carta, verificam-

se:  

 

Art. 3o: Constituem objetivos fundamentais da republica Federativa 
do Brasil: III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais. IV – promover o bem de todos, 
sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

Mas é no artigo 5º da CF de 1988 que se constata que a igualdade 

passa a figurar como direito e garantia fundamental: “Art. 5º: Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.  

 

                                                           
2 A lei que regulamentava só veio em 1989, após a promulgação da CF de 1988. 
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3 AÇÃO AFIRMATIVA   

 

A Ação Afirmativa surge nos Estados Unidos da América, fruto da luta 

permanente da população negra contra o racismo. Naquele país, até o ano de 

1941, nos EUA, o negro era impedido de ingressar no serviço público. Foi 

neste ano que o presidente Franklin Roosevelt proibiu, por decreto, a 

discriminação contra o negro nesse sentido. Não obstante tal decreto 

presidencial, apenas em 1964, com a promulgação da lei dos Direitos Civis, a 

discriminação contra os negros, também no âmbito da iniciativa privada foi 

abolida (BRANDÃO, 2005).   

A expressão Ação Afirmativa foi cunhada pelo presidente americano 

John F. Kennedy, ao instalar em 1961 a Comissão por Oportunidades Iguais de 

Emprego; entretanto os princípios orientadores dessa ideia apenas foram 

concretizados alguns anos mais tarde, quando foram incorporados pelo 

movimento negro, na luta pela defesa dos direitos civis, liderada por Martin 

Luther King (BRANDÃO, 2005; MOEHLECKE, 2002).  

Moehlecke (2002), ao fazer o resgate da expressão Ação Afirmativa, 

argumenta também que esta tem sua origem nos Estados Unidos, país que, 

devido ao seu caráter de pioneirismo, não pode deixar de ser referência à 

discussão sobre o tema. Para a autora, na década de 1960, os norte-

americanos atravessavam período de ostensivas reivindicações democráticas, 

presentes, fundamentalmente, na luta em defesa dos direitos civis, que era 

marcada pela reivindicação da igualdade de oportunidades a todos.  

Nessa perspectiva, foram várias as decisões da Suprema Corte norte-

americana que puseram fim ao longo período de segregação racial, 

desencadeando, assim, uma série de ações governamentais que objetivaram o 

fim da segregação, além de promover a integração da população negra na 

sociedade norte - americana. 

Não obstante o pioneirismo norte - americano, a ideia de Ação Afirmativa 

não ficou restrita aos Estados Unidos. Diversos países da Europa Ocidental, 

Índia, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba e 

outros, adotaram a experiência. Mas se tratando de contextos sociais e 

culturais distintos, a Ação Afirmativa assume novos modelos, por assim dizer, 

bem como denominações distintas, conforme se vê no trecho: “ações 



 51

voluntárias, de caráter obrigatório, ou uma estratégia mista; programas 

governamentais ou privados; leis e orientações a partir de decisões jurídicas ou 

agências de fomento e regulação”. Na Europa, utiliza-se com frequência a 

expressão Ação ou Discriminação Positiva (MOEHLECKE, 2002, p.3). 

Assim, em diversos países e em diferentes contextos, a Ação Afirmativa 

abrangeu grupos com interesses variados como os das minorias étnicas, 

raciais e mulheres. Nessa perspectiva, as principais demandas dos grupos 

ocorriam para inserção no mercado de trabalho, qualificação e promoção 

profissional; acesso ao sistema educacional, especialmente o ensino superior; 

e a representação política. 

A Ação Afirmativa, conforme foi dito, foi-se redesenhando de modos 

distintos, em diversos países, entretanto, como informa Moehlecke (2002), o 

“modelo” mais conhecido é o do Sistema de Cotas. Este consiste na definição 

de percentual de cotas, destinado a contemplara determinadas minorias, e a 

sua aplicação e flexibilidade é variável. 

De acordo com a compreensão de Barbara Bergmann, por Ação 

Afirmativa entende-se a ação de 

 

planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos 
tipos de pessoas, aquelas pertencentes a grupos que têm sido 
subordinados ou excluídos em determinados empregos ou escolas. É 
uma companhia de seguros tomando decisões para romper com sua 
tradição de promover a posições executivas unicamente homens 
brancos. É a comissão de admissão da Universidade da Califórnia em 
Berkeley buscando elevar o número de negros nas classes iniciais. 
(BERGMAN, 1996) 

  

3.1 Ação Afirmativa e o princípio da igualdade 

 

O que mantém aceso o debate acerca das políticas afirmativas no plano 

jurídico é a questão: em quais princípios de direito fundam-se as leis e os 

programas de ações afirmativas? 

Num esforço de conceituar Ação Afirmativa ou uma política de Ação 

Afirmativa e, tendo-se em conta que exista uma vasta produção bibliográfica 

sobre o tema, buscou-se fundamentar essa discussão a partir de autores que 

podem contribuir para a abordagem deste trabalho, recorrendo-se àqueles que 
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dão ênfase à questão da igualdade. Nesse contexto, Joaquim B. Barbosa 

Gomes postula:  

 

As ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também 
privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da 
igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 
racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. 
Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até 
mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não 
somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 
discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. De 
cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de 
exemplaridade, têm como meta, também, o engendramento de 
transformações culturais e sociais relevantes, inculcando nos atores 
sociais a utilidade e a necessidade da observância dos princípios do 
pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio 
humano. Constituem, por assim dizer, a mais eloqüente manifestação 
da moderna idéia de Estado promovente, atuante, eis que de sua 
concepção, implantação e delimitação jurídica participam todos os 
órgãos estatais essenciais, aí incluindo-se o Poder Judiciário, que ora 
se apresenta no seu tradicional papel de guardião da integridade do 
sistema jurídico como um todo, ora como instituição formuladora de 
políticas tendentes a corrigir as distorções provocadas pela 
discriminação (GOMES, 2001, p. 6-7). 

 

Os argumentos que orientam a questão da Ação Afirmativa do ponto de 

vista jurídico são corroborados pelo pensamento de Marco Aurélio de Mello: 

 

... urge a compreensão de que não se pode falar em Constituição 
sem levar em conta a igualdade, sem assumir o dever cívico de 
buscar o tratamento igualitário, de modo a saldar dívidas históricas 
para com as impropriamente chamadas minorias, ônus que é de toda 
a sociedade. [...] É preciso buscar a ação afirmativa. A neutralidade 
estatal mostrou-se um fracasso. Há de se fomentar o acesso à 
educação [...] E o Poder Público, desde já, independentemente de 
qualquer diploma legal, deve dar à prestação de serviços por 
terceiros uma outra conotação, estabelecendo, em editais, quotas 
que visem a contemplar os que têm sido discriminados. [...] Deve-se 
reafirmar: toda e qualquer lei que tenha por objetivo a concretude da 
Constituição não pode ser acusada de inconstitucional. Entendimento 
divergente resulta em subestimar ditames maiores da Carta da 
República, que agasalha amostragem de ação afirmativa, por 
exemplo, no artigo 7º, inciso XX, ao cogitar da proteção de mercado 
quanto à mulher e da introdução de incentivos; no artigo 37º, inciso 
III, ao versar sobre a reserva de vagas – e, portanto, a existência de 
quotas –, nos concursos públicos, para os deficientes; nos artigos 
170º e 227º, ao emprestar tratamento preferencial às empresas de 
pequeno porte, bem como à criança e ao adolescente (MELLO apud 
SANTOS, 2008, p. 917, grifos meus).  

 

Acerca da necessidade das ações afirmativas, no sentido de corrigir 

desigualdades estruturais, Cruz argumenta que estas são necessárias para 
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corrigir os rumos da sociedade, de modo a impedir que relações sociais, 

culturais e econômicas sejam deterioradas em função da discriminação: “Negar 

as ações afirmativas significa negar a existência da própria discriminação ou 

negar as conquistas que as primeiras trouxeram, especialmente na sociedade 

norte-americana” (CRUZ, 2009, p. 152-153).  

Afirma Rocha (1990) que se pode verificar que o princípio jurídico da 

igualdade não apenas trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

na medida em que se desigualam, mas se deve erradicar as desigualdades 

criadas pela própria sociedade, cuidando de estabelecer até onde e em que 

condições as desigualdades podem ser acompanhadas por tratamentos 

desiguais, sem que isso constitua a abertura de uma fenda legal maior e uma 

desigualdade mais injusta. 

Em meio ao debate e polêmicas que circundam as questões da Ação 

Afirmativa, sobressai aquela que diz respeito ao seu aspecto normativo, envolto 

em grande complexidade quanto ao princípio da igualdade jurídica. Sobre isso 

Menezes informa que o problema reside na dificuldade de   

 

alcançar uma formulação precisa e, especialmente, o incessante 
esforço na tentativa de assegurar a sua aplicação o que repercute na 
busca pela própria justiça confundem-se, sob um determinado prisma 
com a evolução do direito constitucional moderno (MENEZES, 2001, 
p.15). 

 

Para Menezes (2001), os estudiosos da área do direito concordam entre 

si que a Declaração de Direitos de Virgínia (1776) 3 promoveu avanços 

significativos na discussão em torno do tema Igualdade, na esfera jurídica. O 

desenrolar da história mostra que as transformações da economia de mercado 

contribuíram significativamente para que o princípio jurídico da igualdade de 

todos perante a lei, que aparentemente permitia tratamento igualitário 

(normativo) para todos os indivíduos, se convertesse em princípio de igualdade 

                                                           
3
 Declaração de Virgínia . A primeira Declaração de direitos em sentido moderno do termo 

surge na Virgínia, uma das treze colônias inglesas na América, em 12.01.1776. Entre outras 
cláusulas relevantes para o constitucionalismo moderno, a primeira diz: que todos os homens 
são por natureza igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inerentes, dos quais, 
quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo, privar ou despojar 
seus pósteros. A Declaração tinha como preocupação básica a estrutura de um governo 
democrático, com um sistema de limitação de poderes, tornando-se um marco para os direitos 
fundamentais. 
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material ou substantiva. Menezes (2001) lembra que o princípio jurídico da 

igualdade deixa de ser apenas um pilar do Estado de Direito para dar 

sustentação ao estado social (Welfare State). 

No plano econômico, a transição relatada significou a intensificação, no 

século XIX, da luta dos operários pela busca de melhores condições de vida e 

de trabalho. Do ponto de vista político, o princípio jurídico da igualdade 

configurou-se na equivalência do voto – cada indivíduo era um voto. Mas o que 

é relevante nesse aspecto é que o século XX foi marcado pela constante luta 

dos ex-escravos, dos ex-colonos e das mulheres do ocidente, em diversos 

países, pela inclusão e pelo tratamento igualitário em todos os setores. Foi 

crescente o movimento contrário a toda forma de discriminação. 

Entretanto, após a Segunda Grande Guerra Mundial, é que os 

movimentos em favor de melhores condições de trabalho e salários somaram-

se aos movimentos étnico-raciais, em favor da causa da inclusão da mulher, 

que associaram também as suas causas, quais sejam: oportunidades iguais, 

no mercado de trabalho ou na educação, passando também a exigir do Estado 

que fossem assegurados tais direitos (MENEZES, 2001).  

Para Guimarães (1996), até os dias de hoje, a noção de Ação Afirmativa 

– que tem orientado decisões das cortes americanas na garantia dos direitos 

das minorias étnicas, raciais e sexuais – é aquela do passado que as originou, 

ou seja, de reparação por uma injustiça do passado. A Ação Afirmativa, nessa 

perspectiva, tem a função de corrigir discriminação oriunda de desigualdade 

estrutural.  

Dworkin, (1996), ao analisar a Constituição federal norte - americana, 

conceituou como discriminação estrutural aquela que tem relação com as 

disparidades socioeconômicas decorrentes de injustiças sociais, em virtude da 

negação do acesso a uma educação que seja de tal modo suficiente, que 

possibilite às pessoas aspirarem condições de vida digna e adequada. Ainda 

de acordo com o pensamento de Dworkin, a erradicação desse tipo de 

discriminação é moralmente legítima e necessária.  

Para Rosenfeld (1991), as concepções de justiça que amparam as 

políticas afirmativas são, essencialmente, duas: a de justiça compensatória e a 

de justiça distributiva. Como forma de corrigir erros históricos, tanto do estado 

quanto da sociedade, as políticas compensatórias são aquelas destinadas à 



 55

população negra e às minorias em desvantagem. Mas para que as políticas 

sejam, de fato, compensatórias, elas ainda precisam ser distributivas, no 

sentido de distribuir recursos sociais que foram negados às minorias no 

passado, tais como: oportunidade de emprego, de educação e de saúde. Assim 

sendo, a promoção da igualdade social aconteceria, de fato; conforme afirma, 

também, Walters (1997).   

Gomes (2001), corrobora o pensamento de Walters e Rosenfeld, 

atribuindo a necessidade da implementação de políticas de Ação Afirmativa 

distributiva: “à necessidade de se promover a redistribuição equânime dos ônus, 

direitos, vantagens, riqueza e outros importantes ‘bens’ e ‘benefícios’ entre os 

membros da sociedade” (p. 66). Existe ainda uma corrente de juristas que, além 

das características compensatórias ou reparatórias e distributivas, atribuem às 

ações afirmativas o caráter preventivo, com o intuito de impedir que 

determinados grupos considerados vulneráveis a qualquer tido de exclusão ou 

discriminação venham a sofrer no futuro. 

Quanto à igualdade de oportunidades, no sentido da concretização do 

ideal, Gomes (2001) argumenta que os objetivos das ações afirmativas, nessa 

direção, devam ser os de indução à transformações na vida dos sujeitos, de 

ordem cultural, psicológica e pedagógica para que seja possível subtrair do 

senso comum, do pensamento coletivo, a ideia de supremacia de raças e de 

gênero.  

Não obstante os inúmeros argumentos favoráveis à aplicação de ações 

afirmativas sejam elas corretivas ou propositivas, há aqueles que apresentam 

argumentos contrários nesse debate. Segundo Guimarães (1996), no caso 

brasileiro, as políticas públicas, que objetivam beneficiar os afrodescendentes 

ou afro-brasileiros, seguem em três direções. O primeiro argumento centraliza-

se na crença de que reconhecer diferenças étnicas no Brasil contraria o “credo 

nacional” de que somos um só povo ou uma única raça. Em segundo lugar, 

está o repúdio em relação ao princípio universalista e individualista da 

meritocracia. E, por último, o autor destaca a opinião daqueles que 

argumentam apenas a inexistência de possibilidade real de implantação de tais 

políticas no Brasil. Assim, o esforço que se faz agora é no sentido de 

compreender como se estabelece tal debate no Brasil.  

 



 56

3.2 Ação Afirmativa no Brasil 

 

Além de se fazer necessária a compreensão do surgimento da Ação 

Afirmativa, é importante, também, repensar os argumentos que presidem os 

debates no Brasil, na academia e fora dela, a partir da Constituição Federal de 

1988, quais sejam, as ações afirmativas fundamentadas na Igualdade de 

direitos.  

Assim, para Contins, Sant'Ana, na mesma linha que originou as ações 

afirmativas nos EUA, estas teriam como função “a promoção de oportunidades 

iguais para pessoas vitimadas por discriminação. Seu objetivo é, portanto, o de 

fazer com que os beneficiados possam vir a competir efetivamente por serviços 

educacionais e por posições no mercado de trabalho.” (CONTINS, SANT'ANA, 

1996, p. 210) 

Cabe ressaltar que a adoção de ações afirmativas no Brasil, assim como 

nos demais países, não ocorre sem um elevado grau de tensão. Por essa 

razão, Moehlecke (2002) alerta para a seguinte questão: no Brasil, a adoção de 

políticas (ações) afirmativas pode ser compreendida como garantia de direito 

ou de privilégio? Há aqueles que as caracterizam como privilégio e lhes 

atribuem um caráter inconstitucional, conforme comprova o excerto: 

“Significariam uma discriminação ao avesso, pois favoreceriam um grupo em 

detrimento de outro.” (MOEHLECKE, 2002).  

Por outro lado, para aqueles que entendem as políticas (ações) 

afirmativas como um direito, elas estariam de acordo com os princípios 

constitucionais, posto que procurem corrigir uma situação real de 

discriminação. Sendo assim, estas ações não se caracterizam como 

discriminatórias, já que têm como objetivo precípuo atingir uma igualdade de 

fato. 

Ao analisar os fundamentos de justificação das políticas de ação 

afirmativa, Galuppo (2002, p.210), afirma que “só garantindo a igualdade é que 

uma sociedade pluralista pode-se compreender também como uma sociedade 

democrática.” Consequentemente, só permitindo a inclusão de projetos de vida 

diversos em uma sociedade pluralista é que ela pode se compreender como 

uma sociedade democrática (HABERMAS,1995, p.174), mesmo que tais 

projetos alternativos requeiram, em algumas situações, uma aplicação 
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aritmeticamente 4  desigual do direito (ou seja, justificados pela produção de 

mecanismos de inclusão, como no caso das políticas de Ação Afirmativa). 

No Brasil, de acordo com Santos (1999) apud Brandão (2005, p. 25), 

situam-se em 1968 as primeiras proposições de caráter afirmativo, quando 

técnicos do Ministério do Trabalho e do tribunal Superior do Trabalho 

propuseram “como única solução para impedir a discriminação racial no 

mercado de trabalho, a aprovação de lei que obrigasse as empresas privadas a 

manter uma percentagem mínima de empregados de cor.” Entretanto Brandão 

(2005) apud Barbosa (2007) argumenta que a Consolidação das leis do 

trabalho – CLT de 1943, já trazia dois artigos cujo teor caracterizava medidas 

de Ação Afirmativa. O artigo 354, que estabelece cota de dois terços de 

empregados brasileiros em empresas individuais ou coletivas e o artigo 373 – 

A, que determina a adoção de políticas destinadas a corrigir distorções 

responsáveis pela desigualdade de direitos entre homes e mulheres.   

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso VIII, traz uma 

importante medida de ação afirmativa, dirigida às pessoas portadoras de 

necessidades especiais: “a lei reservará percentual de cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de 

sua admissão” (BRASIL, 1988, p. 37).  

Assim, destaca-se que a adoção de políticas afirmativas destinadas a 

diferentes segmentos da sociedade é, ainda, recente no contexto brasileiro. Na 

década de 1990, torna-se compulsória a adoção de políticas orientadas a 

diversos grupos. Apenas para citar alguns exemplos, recorda-se a Lei 8.112 de 

1992 (SÃO PAULO, 1992), que causou impacto significativo no Brasil. Essa lei 

determinava que 20% das vagas no serviço público fossem destinadas a 

pessoas portadoras de deficiência e, também, a Lei de número 9.504 de 1997 

(BRASIL, 1997) que estabelece reserva de cotas para candidatura de mulheres 

a cargos políticos eletivos.   

 

 

 

 

                                                           
4 Aritmeticamente, e não geometricamente 



 58

3.3 Ação Afirmativa e educação 

 

Nesta seção, o escopo da discussão recai em pensar a Ação Afirmativa 

e a educação, de modo geral, no Brasil, com o intuito de se alcançar a 

pretensão deste estudo, qual seja o Sistema de Cotas ou reserva de vagas na 

universidade, mais especificamente na Unimontes. 

Na área da educação, na década de 1960, a Lei 5.465/68, conhecida 

como Lei do Boi, foi criada para beneficiar filhos de agricultores, que vivendo 

em áreas rurais e sem acesso às melhores escolas não conseguiriam ingressar 

na Universidade. Por essa lei, 50% das vagas dos cursos de Agronomia e 

Veterinária seriam destinadas a esses candidatos.  

Também, nos anos 60 do século XX, em razão de denúncias recorrentes 

em jornais brasileiros e estrangeiros sobre a existência de discriminação racial 

no país e outras partes do mundo, dá-se início às discussões sobre a 

necessidade de implementação de políticas afirmativas, destinadas à 

população negra (SANTOS, 2007). Posteriormente, no Brasil, uma série de 

iniciativas em relação às políticas (ações) afirmativas tem sido adotada em 

consonância ao disposto na Legislação de cada estado da federação. Cite-se, 

como exemplo, a iniciativa do Rio de Janeiro que, por meio da Lei 3.708, de 

nove de novembro de 2001 (RIO DE JANEIRO, 2001), cujo texto estabelece 

cotas de 40% para negros e afrodescendentes na Universidade Estadual de 

Rio de Janeiro e na Universidade do Norte Fluminense. 

Conforme foi dito anteriormente, no estado de Minas Gerais, em 27 de 

julho de 2004, foi provada a Lei número 15.259 que determina que as 

universidades públicas do Estado devam reservar cotas para estudantes 

provenientes da escola pública, afro-descendentes, índios e portadores de 

deficiências (ALMEIDA et al, 2008). 

Assim, no âmbito da UEMG e da Unimontes, esta última amparada pela 

Resolução 104/2004, foi determinado que 45% de total de vagas devessem ser 

reservadas, nos processos seletivos, aos seguintes grupos: afrodescendente 

(carente), 20%; egresso da escola pública (carente), 20% e portador de 

deficiência e indígena, 5%. 

A entrada na universidade dos alunos egressos da escola pública tem 

sido acompanhada por muitos desafios. Uma série de problemas tem impedido 
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o seu acesso e, sobretudo, sua permanência no ensino superior. Entre os 

desafios, Barbosa e Brandão (2007) sugerem várias razões para os problemas 

surgidos: os currículos dos cursos universitários; a idade limite para a entrada 

na pesquisa, desconsiderando a entrada tardia do aluno no ensino superior; 

exigência de um coeficiente de produtividade, que desconsidera o impacto 

inicial que a renda tem na vida dos estudantes e a pouca experiência em 

atividades de extensão, o que limita as oportunidades de aprender em sala de 

aula. 

A universidade é uma das estratégias que permite a ascensão e a 

mobilidade social, ajudando a romper o ciclo de pobreza em uma sociedade 

"racialmente dividida em que o critério para a incorporação das classes 

profissionais é também o critério de exclusão social" (SILVA, 2003, p. 40). Silva 

também conclui que, permitindo a mais alta taxa de retorno para o indivíduo, a 

adoção da política de cotas no ensino superior insere na pauta do debate 

público a questão da raça e da luta contra o "racismo”. 

A entrada de negros no ensino superior, por meio do Sistema de Cotas, 

também tem suscitado muitas discussões. Argumentando contra o sistema, 

Santos (2007, p. 111) afirma que "a política de cotas é discriminatória, e não 

resolve o problema de inclusão das pessoas negras". O autor parte do 

pressuposto que a implantação de uma política de educação pública e de 

qualidade em todos os níveis seria uma medida suficiente para estabelecer a 

igualdade dos negros e outros segmentos da população na disputa pelo acesso 

à educação e ao mercado de trabalho.  

De outro modo, argumentam aqueles que fazem a defesa da 

implantação das cotas para negros no ensino superior. Suas justificativas 

fundamentam-se em indicadores sociais que apresentam, de maneira muito 

nítida, como a disparidade de acesso à educação entre brancos e negros 

materializa-se nas estatísticas que revelam que a exclusão dos negros do 

ensino superior está condicionada pelo lugar de pertencimento, étnico ou racial, 

em que eles estão referenciados. 

Ao realizar a defesa das cotas para a população negra, Munanga 

informa que:  
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- Do total de estudantes universitários brasileiros, 97% são brancos, 
sobre 2% de negros e  1% de descendência oriental. 
- Sobre 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da 
pobreza, 70% são negros. 

 - Sobre 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63% são `
 negros (MUNANGA, 2004, p. 49). 

 

Seguindo essa linha de argumentação, Hasenbalg pontua que: “devido 

aos efeitos de práticas discriminatórias sutis e de mecanismos racistas mais 

gerais, os não brancos têm oportunidades educacionais mais limitadas que os 

brancos da mesma origem social” (HASENBALG, 2005, p. 230). 

Corroborando com o mesmo pensamento, Almeida e outros (2008), 

apresentam alguns dados referentes à Unimontes, identificando que a maioria 

dos ingressos no curso de Pedagogia, desde 2005, pertence à categoria de 

afrodescendentes (51,84%), seguida dos alunos egressos das escolas públicas 

e, por último, dos portadores de deficiências. É preciso considerar que, 

segundo a legislação do Estado de Minas Gerais, e da própria Universidade, 

deve-se destinar para cada uma das duas primeiras categorias, 20% das 

vagas. Percebe-se, então, uma associação da população negra, no caso do 

Brasil, com a condição de pobreza. Todavia, há que se perguntar sobre o que 

significa ser negro no Brasil e quem o reconhece como tal.  

Comparando os percentuais de entrada de alunos, agrupados desde 

2005, a categoria afrodescendente foi a maior.  Em relação às trajetórias dos 

estudantes egressos da escola pública, seria interessante refletir por que não 

chegam a demandar todas as vagas reservadas e se isto pode ser atribuído, 

exclusivamente, a um nível de formação inferior desse agrupamento de alunos.  

Embora entendendo que as políticas (ações) afirmativas devam ter um 

caráter transitório e emergencial, pode-se supor que o Brasil tem um longo 

caminho a percorrer, antes que o país possa abandonar a aplicação de tais 

políticas. Saliente-se que a sociedade brasileira não pode ignorar tal debate 

(ALMEIDA, et al, 2008).  

A partir da perspectiva de igualdade de condições e igualdade de 

resultados, considerando-se, principalmente, as condições socioeconômicas e 

raciais, associadas ao mercado de trabalho e à educação dos pais dos 

candidatos às vagas no ensino superior, Barros e Mendonça (1995), em 

estudos realizados para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, 
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chegam à conclusão fundamental de que um dos principais determinantes da 

desigualdade de renda no Brasil seriam as disparidades educacionais entre os 

membros da força de trabalho. Para os referidos pesquisadores, tais 

disparidades educacionais não seriam simplesmente dadas, mas também 

criadas pela sociedade brasileira.  

O texto para discussão acerca dos determinantes das desigualdades no 

Brasil, proposto pelo IPEA, é fundamentado em um amplo arcabouço teórico e 

faz uma interessante analogia entre os processos de geração e reprodução da 

desigualdade de renda e uma “seqüência de corridas.” Propõe-se, aqui, 

revisitar brevemente a analogia apresentada por Barros e Mendonça (1995), 

que ilustra um pouco daquilo que se busca compreender com a presente 

pesquisa.  

Os referidos autores propõem que, sobre o tópico da desigualdade, 

estaria socialmente determinada uma competição, para a qual cada 

participante prepara-se na infância e na adolescência, quando os indivíduos 

acumulam o chamado “capital humano”. Ao final dessa etapa, percebe-se certo 

grau de desigualdade entre os participantes, que os autores denominam 

“desigualdade de condições”. Na etapa seguinte, quando efetivamente 

ocorreria a competição, em que os indivíduos competem no mercado de 

trabalho, outro grau de desigualdade seria percebido: a desigualdade de 

resultados.  

Nesse contexto, a desigualdade de condições seria gerada por duas 

razões: primeiramente, deve-se pensar na situação onde não há recursos 

públicos ou privados. Nesse caso, o grau de preparação de cada concorrente é 

definido apenas por suas características inatas. Em segundo lugar, deve-se ter 

em conta a hipótese em que existiriam, também, recursos públicos. Nesse 

outro caso, o nível de preparação de cada concorrente dependeria, também, do 

volume de recursos públicos à disposição e da capacidade dos sujeitos de 

utilizar tais recursos para se aperfeiçoarem com vistas à competição. 

Entretanto, mesmo que os recursos públicos fossem distribuídos 

equitativamente, a sua simples existência já conduziria à desigualdade de 

condições, uma vez que a capacidade de utilizá-los não seria igual para todos 

os concorrentes. 



 62

Os autores argumentam, ainda, que os recursos públicos não estariam, 

necessariamente, distribuídos de modo igual entre os participantes da corrida. 

Para justificar a assertiva, apresentam a possibilidade de os recursos públicos 

estarem desigualmente distribuídos por duas razões: primeiro, porque poderia 

ocorrer a discriminação de alguns grupos; em segundo lugar, como os recursos 

públicos são, por sua natureza, heterogêneos, a qualidade da dotação de 

recursos de cada participante iria, necessariamente, diferir.  

E assim, nas diversas etapas da competição, os indivíduos vão 

distanciando-se dos concorrentes ou até mesmo tomando atalhos, que podem 

fazer com que estes fiquem cada vez mais longes da “reta de chegada”. É 

nesse percurso que seriam produzidas e reproduzidas as desigualdades, 

oportunidade em que caberia a seguinte indagação: o acesso ao ensino 

superior, por si só, poderia dar conta da causa do problema das desigualdades, 

engendradas em um contexto tão complexo quanto o que se insere a 

sociedade brasileira? E mais: nessa “competição”, metaforicamente 

apresentada, o ingresso na universidade pública representaria para o 

acadêmico cotista uma possibilidade real de re-orientação do percurso a ser 

feito, cumprindo, assim, com a busca da igualdade material, concreta ou 

efetiva?  Seria o acesso à universidade, em condições ditas “iguais”, o 

mecanismo para a interrupção do ciclo das disparidades educacionais, 

geradora de desigualdades de resultados? 

A reflexão proposta imprime a necessidade de se analisar, com 

profundidade, como se dá a evolução dessa corrida, em que pessoas em 

condições desiguais competem entre si, uma vez que o ensino superior e o 

mercado de trabalho reclamam por resultados iguais, ao término do tempo 

estabelecido para a dita corrida.     

Para Moehlecke (2002), o conflito presente nessas posições antagônicas 

são fruto das idiossincrasias nas interpretações da Constituição em relação a 

noções de igualdade e justiça.  

Postas tais questões, e lembrando que o Brasil configura-se como um 

Estado Democrático de Direito, Galuppo (2002, p. 210) provoca a seguinte 

reflexão: “apenas garantindo a igualdade é que uma sociedade pluralista pode 

se compreender, também, como sociedade democrática.” Caso esta sociedade 
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plural, não seja, também, democrática, a sua própria pluralidade está 

ameaçada. 

 

3.4 A efetividade dos direitos sociais: o desafio d o Estado brasileiro 

 

A CF de 1988 é uma Constituição que, no cenário brasileiro, inovou 

sobremaneira em relação aos direitos sociais, entre eles, o direito ao acesso à 

educação. Já se lê, no preâmbulo da Carta Magna:  

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil. (BRASIL, 1988) 

 

Pode-se verificar, na mesma Constituição, que a Educação é claramente 

definida como direito social, conforme postula o Capítulo II, da CF de 1988, que 

trata dos Direitos Sociais, nem seu artigo 6º: “são direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988). 

Refletindo sobre o texto em epígrafe, percebe-se que a Constituição 

confere ao Brasil o status de um Estado Social (Welfare State).  No entanto, 

para Gilberto Bercovici (2003, p.54), há dúvidas de que um Estado 

desenvolvimentista, que prima pelos interesses privados, como o brasileiro, 

possa ser considerado um Estado Social, enquanto Welfare State, État 

Providence, caracterizado pela amplitude do sistema de seguridade e 

assistência social. Nesse contexto, o Estado brasileiro pode ser considerado, 

quando muito, um Estado Social em construção.   

Por outro lado, como Estado intervencionista e industrialista, consolidou-

se nele o papel de promotor do desenvolvimento, a partir de 1930. Mas o que 

chama a atenção quanto ao processo de desenvolvimento é a contradição 

brasileira: um Estado forte e intervencionista, mas impotente frente aos 

interesses privados. O modelo desenvolvimentista brasileiro, sinônimo de 
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industrialista, criou “excluídos” em massa e reproduziu, dentro do próprio país, 

o sistema centro-periferia no contexto mundial (países ricos/desenvolvidos e 

pobres/subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento). 

De modo geral, os processos sócio-econômicos que determinam as 

definições de  pobres e ricos, desenvolvidos e subdesenvolvidos, favorecem 

parcelas da humanidade, privilegiam grupos de interesses diversos e tratam a 

economia como uma entidade autônoma, em detrimento dos anseios das 

massas (BERCOVICI, 2003). 

É importante salientar que para discutir e/ou analisar qualquer projeto ou 

política de inclusão social do Estado, no caso, uma política afirmativa, convém 

repensar o que seja uma política pública, a fim de que se fundamente a análise 

das contribuições dos referidos programas para o desenvolvimento e efetiva 

inclusão dos beneficiários. 

A sociedade moderna é marcada notadamente pela segregação social. 

Nesse contexto, verifica-se que as pessoas não apenas se agrupam pela raça, 

idade, religião, profissão, como também pelas diversas maneiras de pensar, 

pelos ideais, valores e aspirações. Isso faz com que surjam os vários conflitos 

de interesses e a consequente busca de soluções. Todavia, para a 

manutenção da ordem pública e respeito à coletividade, é necessário que os 

conflitos sejam controláveis. Quando se fala de coletividade, não se pretende 

quantificar o grupo em torno do interesse. Aristóteles apud Schmitter (1984, s. 

p.) escreveu: “A sociedade política não se compõe apenas de indivíduos 

reunidos em maior ou menor número: ela se forma de homens especificamente 

diferentes: os elementos que a constituem não são absolutamente 

semelhantes”.  

Assim, a política é um mecanismo por meio do qual se solucionam 

conflitos públicos. Para Ruas (1997), política pode ser definida como 

procedimentos formais e informais, dotados de poder para solucionar 

pacificamente conflitos de ordem pública. Nesse sentido, uma política pública 

não é considerada uma decisão política, porquanto, para se implantar uma 

determinada política pública faz-se necessária a tomada de várias decisões 

políticas; é preciso que se escolham caminhos e alternativas que levem às 

melhores soluções para os conflitos públicos. Portanto, as políticas públicas 

são o conjunto de ações empreendidas ou condutas adotadas pelos governos, 
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a fim de que se atinja determinado objetivo. Segundo Dahl: “Uma política é 

uma ponte entre a situação que existe e existirá se não atuarmos e a que 

acreditamos que deva existir.” (DAHL, 1981, p.129). 

Hanna Arendt, por seu turno, argumenta que: “o poder passa a existir 

entre os homens quando eles agem juntos, e desaparece no instante em que 

eles se dispersam. [...] O único material indispensável para a geração de poder 

é a convivência entre os homens”. (ARENDT, 1981, p. 212) 

Para Dowbor (1999), não é dado a nenhum ator político ou econômico o 

direito de impor à sociedade algo, sob a justificativa de que é para seu bem, 

sem antes lhe fornecer os instrumentos institucionais e as informações, e ainda 

a possibilidade de manifestar sua opinião e participação nas esferas decisórias. 

O eixo da cidadania é uma questão essencial nas transformações sociais. O 

caminho para uma mudança significativa pode estar no papel que deve exercer 

a sociedade civil organizada. 

Num esforço de contextualizar tais premissas, entende-se que uma 

política adquire força, no sentido estrito da palavra, e ganha poder, quando o 

caráter coletivo fica evidenciado e, se assim estabelecida, a política pública 

torna-se imperativa: o governo, seja em qualquer das três esferas, tem o dever 

de viabilizar sua adoção e, para executá-la, existem os Conselhos legalmente 

revestidos de poder para isso. 

Elaborar e implementar mecanismos de avaliação de políticas públicas 

de caráter social torna-se cada vez mais essencial ao bom desempenho de 

programas e projetos que pretendam melhorar os indicadores sociais. Avaliar, 

corrigir rumos e agregar novos elementos aos programas permite o 

aprimoramento das políticas sociais, além de possibilitar a mensuração dos 

seus verdadeiros efeitos e de sua efetividade na solução dos problemas a que 

se propõem.  

É consensual que os países em desenvolvimento, em grande parte, não 

costumam avaliar os programas governamentais. Dessa forma, no caso das 

políticas afirmativas que demandam vultosos recursos financeiros, parte deles 

pode ser desperdiçada em complicados percursos da burocracia, na perda do 

foco e, ainda, nos desvios de recursos - causa de inúmeros escândalos 

veiculados diariamente pela imprensa. 
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É pensando nessa perspectiva que se entende que a responsabilidade 

de investigar as causas que levam à ingerência dos processos de 

desenvolvimento sócio-econômicos cabe à academia, a qual, entre as 

instâncias de poder, é aquela da qual emana o poder do conhecimento, sem o 

quê nenhuma política pública poderá ser levada a bom termo. 

 

3.4.1 A intervenção que caracteriza o Estado Social  

 

O Estado de Bem Estar Social tem como característica fundamental a 

intervenção do Estado nas relações privadas, num esforço de minimizar as 

desigualdades existentes, ofertando o mínimo necessário à subsistência dos 

indivíduos. Assim, configurado como tal, o Estado passaria a garantir a fruição, 

àqueles menos favorecidos, de prestações de serviços essenciais, tais como o 

acesso à educação, à saúde e à cultura, entre outros. 

Cruz (2009) informa que o Constitucionalismo Social, consolidado na 

Constituição de Weimar (1919), foi uma reação às injustiças sociais. Nesse 

sentido, a igualdade, a partir daquele momento, funda-se na “garantia dos 

direitos econômicos e sociais, coletivos ou difusos. A intervenção estatal, 

rejeitada na visão liberal, passou a ser reclamada com o fito de garantir e 

prover direitos trabalhistas, previdenciários sanitários, assistenciais, dentre 

outros” (CRUZ, 2009, p. 08).  

Para o autor supracitado, o paradigma do direito social confere ao 

princípio da igualdade uma concepção que vai além do seu aspecto formal, 

possibilitando, assim, uma materialidade inovadora e “permitindo a consecução 

da máxima: tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade” 

(CRUZ, 2009, p. 10).  

Avançando no tempo, chega-se ao Brasil, nos anos 80 do século XX, 

época em que foi promulgada a Constituição Cidadã, de 1988. Mais de duas 

décadas depois de promulgada a chamada Constituição Cidadã, e da 

positivação de seus direitos, observa-se, conforme já mencionado por Bercovici 

(2003), que parte de suas promessas não foram concretizadas. Os direitos 

garantidos na CF de 1988 ainda são finalidades, objetivos a serem 

conquistados, nesses quase 23 anos de vigência. 
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São muitos os motivos por meio dos quais se busca justificar o 

descompasso existente entre o ser e o dever-ser da Carta Constitucional, entre 

eles destaca-se a carência de recursos do Estado para a efetivação dos 

direitos ali assegurados. 

Tal descompasso leva ao questionamento a respeito da efetividade das 

políticas de inclusão social no Brasil. No caso do presente estudo, questiona-se 

se os investimentos do Estado, no sentido de ampliar a oferta de vagas, no 

ensino superior público, para atender à demanda existente antes da 

implantação do Sistema de Cotas em diversas universidades brasileiras, 

associada à demanda crescente por um novo contingente, têm sido suficientes 

para efetivação da inclusão social pela via do acesso ao ensino superior 

público. 

Nessa perspectiva, torna-se necessário realizar investigações científicas 

sobre as contribuições das políticas de inclusão social, atuantes nas regiões 

consideradas, no limite e abaixo da chamada Linha de Pobreza, como é o caso 

da região de abrangência da Unimontes. 

Segundo Buarque apud Sautchuk (1998), existe um Brasil pequeno e 

muito rico à custa de outro Brasil, grande e pobre. E o pior é que um se 

distancia cada vez mais do outro. Considerando-se tal discrepância, sob o 

contexto histórico, Buarque afirma que 

 

graças à ditadura, foi possível (para o Brasil) sair da crise econômica, 
retomar a dinâmica e o crescimento, pelo caminho contrário ao 
proposto pelos reformistas: concentrando a renda, investindo na infra-
estrutura econômica, abandonando o social (BUARQUE apud 
SAUTCHUK, 1998, p. 38). 

 

Assim, fica claro que, de modo geral, os processos sócio-econômicos 

favorecem parcelas da humanidade, privilegiam grupos de interesses diversos 

e tratam a economia como uma entidade autônoma, em detrimento das 

massas.  

Em seu escopo, todas as políticas de Inclusão Social do Governo 

Federal propõem o desenvolvimento sócio-econômico das populações 

beneficiadas, contudo o atraso do desenvolvimento em todos os setores é um 

processo histórico autônomo, resultante da expansão das economias 

capitalistas. Acredita-se que a solução ao problema não esteja em campanhas 
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com características emergenciais - sabe-se que as privações materiais que 

desafiam os limites da sobrevivência humana requerem medidas imediatas e 

localizadas. Todavia, os efeitos mais graves do processo de exclusão social 

vão além das necessidades de natureza emergente. Sabe-se, no entanto, que 

regiões que já alcançaram as vias de desenvolvimento não necessariamente 

passaram por essa etapa (FURTADO, 1977). 

Nesse contexto, Lacoste assinala que 

 

a noção de subdesenvolvimento está, em grande parte, associada 
com a denúncia do fato de que uma grande parte da humanidade, 
sobretudo aquela que vive nos países que foram colonizados pelos 
europeus conhece uma extrema miséria e sofre diferentes formas de 
injustiças. (LACOSTE, 1985, p. 39). 

 

Assim, a ideia de desenvolvimento subjaz à mudança nas estruturas 

sociais, econômicas, políticas e institucionais. Souza (1999) e Furtado (1977) 

concordam que não existe uma definição universalmente aceita de 

desenvolvimento, mas há uma corrente que afirma que o crescimento 

econômico é condição para o desenvolvimento, porém não é suficiente. 

Dessa forma, o que se pode observar nas propostas de inclusão social 

vigentes é uma grande preocupação com a geração de renda, com a circulação 

de dinheiro - que é fundamental - mas são proposta que não atingem as 

causas mais profundas dos problemas sociais, como a educação, por exemplo. 

Na concepção de Silva, 

 

... devem ser superadas as iniciativas assistencialistas, direcionando-
se o discurso oficial para a necessidade de ‘ensinar o pobre a 
pescar’, o que significa substituir políticas assistencialistas de 
combate à pobreza que incluam distribuição de cestas básicas, por 
projetos capazes de propiciar estruturas para desenvolver e criar 
renda própria nos municípios pobres. (SILVA, 2000, p.17). 

 

Sob tais considerações, entende-se que perseguir o crescimento 

econômico e acreditar que a justiça social, o respeito ao meio ambiente e 

outras atitudes que promovem o real desenvolvimento surjam como subproduto 

da riqueza é tão absurdo quanto esperar que o desenvolvimento ocorra sem 

crescimento econômico. Melhor distribuição de renda, melhoria da educação, 

entre outras ações propostas pelas políticas de Inclusão Social, são ações 

óbvias esperadas para que se garanta a dignidade humana. 
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Para Casanova, “do ponto de vista científico há um problema genuíno 

que realmente temos que investigar. Por mais profunda e exata que seja a 

análise do que acontece, a radicalização da análise por si só não resulta numa 

ação política efetiva” (CASANOVA, 2001, p. 60). 

 

3.5 Acesso ao ensino superior – os desafios imposto s pela desigualdade 

racial, social e econômica 

 

Apresentadas algumas discussões contemporâneas acerca do Sistema 

de Cotas, em que predomina a questão da renda, buscou-se encontrar em 

Foucault; Guimarães (1996) entre outros pensadores; argumentos que possam 

contribuir para desvelar um pouco a polêmica questão das cotas raciais nas 

universidades brasileiras, considerando a questão dita “racial”. Nesse sentido, 

convergiu-se a atenção para a questão do racismo de estado ou institucional 

que, no caso brasileiro, configura-se a partir da construção da identidade do 

negro. 

O problema das cotas raciais para acesso ao ensino superior, conforme 

já dito, é polêmico. Como se sabe, a origem da discussão sobre “raça”, no 

Brasil, não é recente. Há um deslocamento de definições e estabelecimento da 

identidade negra no país, que se dá pela via do Estado o que, de certa forma, 

"forja" uma identidade de acordo com as relações de poder e com os 

interesses de estado vigentes. Pensando na questão da identidade, pode-se 

compreender que a produção do outro é uma lógica do pensamento ocidental 

para legitimar a exclusão. Isso fica evidente quando se analisa, historicamente, 

as formas de institucionalização do racismo no Brasil; racismo que se 

denominou racismo de estado ou institucional, em que evidencia o problema 

ainda indigesto do Sistema de Cotas universitárias no Brasil.  

E como se deu a inserção do racismo nos mecanismos do estado? 

Para Foucault foi com a emergência do biopoder - o poder ditado por 

mecanismos reguladores da população. Diferente do poder disciplinar, que 

considerava o indivíduo no detalhe, o biopoder trabalha com mecanismos mais 

amplos, considerando a coletividade, as massas. 
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Nesse sentido, para Foucault (2000), o racismo institucional dá-se 

quando o Estado precisa rearticular o discurso em função daquela relação de 

forças que se mencionou anteriormente. 

A relação a seguir exemplifica alguns períodos que marcaram a 

construção identitária do negro, no Brasil: 

 

a) Anos 20: as organizações negras no Brasil diagnosticavam que, 

embora o preconceito em relação à cor fosse empecilho para a 

competitividade dos negros na esfera social e econômica, o problema 

era de responsabilidade deles mesmos que não se organizavam bem e 

não tinham “bons modos”.   

b) 1988: com o centenário da abolição da escravidão e a 

promulgação da nova Constituição da República, os movimentos sociais 

emergem e apresentam as suas demandas por políticas afirmativas.   

c) 1996: O governo Fernando Henrique Cardoso passa a dar mais 

espaço para os movimentos organizados se expressarem no governo. 

Uma das razões para isso é a fragilidade com que se apresenta a dita 

“democracia racial” brasileira nos fóruns internacionais. O país se 

vangloriava de uma democracia racial, enquanto as estatísticas 

apontavam para as desigualdades sociais cada vez mais profundas. 

 

Nesse panorama sentido é que se situa a questão do negro no Brasil, no 

que tange ao seu enfrentamento do racismo e a busca pela ampliação do seu 

acesso a todas as esferas da sociedade. 

Nos dias atuais, tem-se assistido alguns pesquisadores retomarem a 

questão biológica da discussão, apresentando estudos que apontam que 

alguns negros no Brasil têm ascendência genética européia. Segundo seus 

estudos, 70% dos genes de alguns negros brasileiros famosos são de etnia 

européia, como por exemplo, parece ser o caso da atleta olímpica Daiane dos 

Santos. Nesse aspecto, vê-se, com clareza, a reafirmação do racismo 

científico, numa inequívoca demonstração de deslocamento e fortalecimento de 

uma corrente que realinha o poder para o campo da ciência. Essa é apenas 

uma das formas de violência política. 
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A violência política esteve presente na história remota e recente da 

humanidade e esse tema tem merecido a atenção da Filosofia Política, pois 

ajuda a compreender como essa violência manifesta-se a partir do Estado.  

Para Foucault, a guerra, a partir do século XVIII, é protagonizada pela 

questão de raça e, assim, o fator racial passa ser uma questão de poder, em 

que se incluem os elementos da cultura, do gênero, da raça, etc. Essas novas 

formas de poder são diferentes, porque antes eram legitimadas pela igreja e, 

hoje, não mais. Esse poder, portanto, materializa-se de outras formas, entre 

elas, as das esferas da ciência e da cultura.   

As formas mais evidentes de racismo de estado ou institucional e de 

violência política, no século XX, materializaram-se de maneira clara nos 

regimes totalitários (nazista e fascista). De todo modo, qualquer forma de 

violência política enfatiza o discurso do poder sobre a vida humana. 

Nesse discurso do poder sobre a vida humana, subjaz o 

estabelecimento de uma perigosa relação; segundo tal discurso, necessária, 

entre violência e poder, na visão de Foucault. Para ele, o racismo foi o 

elemento aglutinador dos conceitos de poder soberano e biopoder – ambos 

tinham o mesmo objetivo.  

Foucault considerou a filosofia política como “a análise concreta das 

relações de poder”. Assim, concentrou, neste trabalho, apenas a título de 

ilustração, toda a atenção, com o fito de detectar a emergência da violência 

como um fenômeno político concreto das sociedades contemporâneas, não 

desconsiderando que a violência estivesse no passado mais remoto da 

humanidade. Foucault (2000) elaborou uma crítica do pensamento político 

manifestado nas guerras mundiais, nos campos concentração, em discursos 

racistas, entre outros. Percebe-se, aqui, a aglutinação do poder soberano e do 

biopoder.  

Na concepção de Foucault, o racismo é articulado como meio de 

introduzir, no domínio da vida, a escolha sobre "o que deve viver e o que 

deve morrer". Assim, o Estado estabelece a “gestão” sobre a vida não de 

indivíduos, mas de um corpo social, de uma população, um grande indivíduo – 

tal gestão é a única forma pela qual se pode assegurar a “capacidade 

assassina do Estado”. Quando Foucault afirma que o racismo é indispensável 

no sistema de biopoder, assim o faz para explicitar como o Estado deve 
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exercer o seu “deixe morrer”, ou “rejeite”, ou “segregue”, ou ainda, não “tolere 

alteridades”. Nesse sentido, compreende-se que o racismo moderno diz mais 

respeito a uma “tecnologia do poder”. É uma ferramenta para que o biopoder 

se faça exercer.  

Corroborando com o pensamento de Foucault, Bauman (2005) assinala 

que o racismo destaca-se pela construção de uma ordem social artificial. Para 

ele, num mundo que se gaba de uma capacidade sem precedentes de 

melhorar as condições humanas, o racismo expressa uma convicção de que 

certa categoria de seres humanos não pode ser incorporada à ordem racional, 

independente do esforço que faça. 

No Brasil, no período escravista, as “normas jurídicas”, e o 

correspondente ao que seria controle judiciário da sociedade brasileira, 

conseguem perpetuar as diferenças raciais entre brancos e negros, ao 

identificar negros e escravos, simbolicamente, como um só! Na vigência da 

escravidão, quem não era branco era escravo. Os privilégios se davam, não 

pela condição de ser ou não escravo, mas pela condição de ser branco.  

Diferente do discurso tolerante da diversidade e do mito da democracia 

racial entende-se que Foucault e Laclau contribuem para a discussão do 

Sistema de Cotas quando advertem que: "Toda identidade é construída no 

interior das relações de poder" (LACLAU, 1996) e "fundada sobre uma 

exclusão configurando um efeito de poder" (FOUCAULT, 2000). 

No contexto da violência política, a aula 17 de março de 1976, de Michel 

Foucault, integrante do livro Em defesa da sociedade, trata da biopolítica em 

geral e da violência política, estabelecendo uma relação direta entre racismo e 

guerra. 

Assim, compreende-se que a correlação de forças no caso do racismo 

institucional, no contexto histórico brasileiro, pode ser percebida no movimento 

de deslocamento de poder, que não está situado num ponto específico. O 

poder instala-se em determinado ponto, dependendo dos interesses da classe 

dominante, dos governos em cada período. No Brasil, a questão do negro 

ganha contornos diferentes, de acordo com o interesse dessas classes. 
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3.6 A questão do negro e a educação básica no Brasi l: estudos recentes 

 

Carvalho (2005) apresenta resultados de pesquisa sobre o fracasso 

escolar de “meninos”, nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. A 

autora parte da constatação de que “os índices de evasão e repetência, em 

âmbito nacional, têm sido mais altos para as crianças do sexo masculino, em 

especial os meninos negros”.  

Marília Carvalho adotou em seu estudo o conceito de “raça social”, 

citando Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (1996). Nessa definição, a raça não 

é um dado biológico, mas, sim, deriva de “construtos sociais, formas de 

identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, 

para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios”.  

Ainda de acordo com Guimarães citado por Carvalho (2005), “se a 

existência de raças humanas não encontra qualquer comprovação no bojo das 

ciências biológicas, elas são, contudo, plenamente existentes no mundo social, 

produtos de formas de classificar e de identificar que orientam as ações dos 

seres humanos” (GUIMARÃES apud CARVALHO, 2005, p. 78). Trata-se, 

portanto, de conceber a raça como “um fato social”, considerando-se os 

significados atribuídos pelas pessoas a atributos físicos, os quais “servem para 

demarcar indivíduos e grupos, como uma percepção social que categoriza” 

(GUIMARÃES apud CARVALHO, 2005, p. 78). 

Carvalho (2005) argumenta que, no Brasil, – e em diversos países da 

América Latina – a classificação racial fundamenta-se na aparência 

(características fenotípicas, como a cor da pele o tipo de cabelo) e na 

ascendência, assim como no status socioeconômico da pessoa. Nesse 

contexto, a autora adverte que a classificação racial no Brasil é “fluida e 

variável, com a possibilidade de se ultrapassar a linha de cor em decorrência 

da combinação entre aparência e status social”. De acordo com tal perspectiva, 

a cor seria apenas um dos atributos dos quais se utiliza para a construção 

social das relações raciais.  

Para Araújo citado por Carvalho (2005), a cor no Brasil é “uma metáfora, 

a categoria mais frequentemente acionada para demarcar diferenças e 

desigualdades com base na raça”. 

Nos estudos realizados por Carvalho, a pesquisadora percebeu que:  
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se pensarmos que o status da criança no âmbito da escola depende 
tanto de sua renda familiar quanto de seu desempenho, podemos 
supor que o fato de a desigualdade de desempenho escolar entre 
brancos e negros na escola estudada ser maior quando se usa a 
classificação das professoras do que quando a autoclassificação é 
usada, decorreria tanto de as professoras clarearem crianças de 
melhor desempenho quanto de, simultaneamente, avaliarem com 
maior rigor crianças que percebem como negras. Esse fenômeno é 
particularmente intenso em relação aos meninos, o que indica a 
presença de uma associação, no quadro de referências utilizado 
pelas professoras para avaliar as crianças, entre um tipo de 
masculinidade negra e o baixo desempenho na aprendizagem. 
(CARVALHO, 2005, p. 96). 

 

Carvalho (2005) partiu do conhecimento prévio de que os índices de 

evasão e repetência, em âmbito nacional, têm sido mais altos para as crianças 

do sexo masculino, em especial os meninos negros, conforme classificação 

das professoras entrevistadas em sua pesquisa. A pesquisadora adverte que 

não se trata de uma acusação às professoras que classificaram as crianças – 

individualmente, por uma deliberada discriminação racial e de gênero -, “nem 

de apenas afirmar que o racismo presente na sociedade brasileira como um 

todo penetra as relações escolares”. A questão que se coloca é: “qualificar 

essa presença, perceber de que formas a desigualdade racial marca processos 

cotidianos tais como a avaliação de aprendizagem” (CARVALHO, 2005, p. 95).  

Na pesquisa, Carvalho (2005, p. 96) observa que, de modo geral, “a 

renda teve uma influência marcante na classificação feita pelas professoras. 

Embora elas tendessem a ‘clarear’ os alunos de todas as faixas de renda em 

relação à sua auto-percepção, faziam-no de forma mais acentuada conforme 

se ascendia na escala social.”  

Ferraro (2009), citando Hasenbalg (1995), constatou uma forte 

associação entre cor ou raça e status socioeconômico, no Brasil, por meio de 

pesquisas realizadas nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Segundo 

Hasenbalg, pode-se confirmar o dito de que, “no Brasil, a pobreza tem cor”. 

O autor cita, ainda, a mesma associação entre cor e pobreza, em artigo 

de Athayde sobre a luta secular dos quilombolas do vale do Gorutuba, no norte 

de Minas Gerais: “Onde está o negro – diz a autora – está a pobreza no Brasil” 

(ATHAYDE, 2006, p. 814). 
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3.7 Sobre raça: uma abordagem sociológica  

 

O termo raça, segundo a compreensão de Ferraro (2009), “é questão 

conceitual é complexa, por envolver também cor e etnia. No Brasil, no Censo 

2000, as pessoas foram interrogadas sobre sua cor ou raça. Nos censos 

anteriores, quando o tema foi investigado, perguntou-se apenas sobre a cor”. 

De acordo com Black (2003) citado por Ferraro (2009), após a Segunda 

Guerra Mundial o termo raça entrou em descrédito. Diversos fatores 

contribuíram para isso, destacando-se, de um lado, “a reação contra a 

campanha eugênica norte-americana para criar uma raça superior” e, ainda, a 

repulsa ao extermínio de judeus pelo nazismo, e, de outro, as modificações da 

abordagem sobre raça do ponto de vista científico. Mais recentemente, o termo 

volta a ser utilizado, em consequência “do despertar da consciência negra, da 

luta contra o racismo e da emergência das políticas afirmativas relacionadas 

com a questão racial” (BLACK apud FERRADO, 2009, p. 819). 

Embora o autor citado relate que o termo raça foi disseminado em outro 

contexto, no caso do Brasil, quando se fala em cor ou raça, remete-se, quase 

sempre, à população negra ou afrodescendente e à luta contra o racismo ou a 

favor da superação das desigualdades raciais em relação ao negro, 

considerando-se inclusive, as diferenças internas dentro da própria noção de 

core de raça negra (BLACK apud FERRADO, 2009,p. 820).  

Ferraro, (2009) citando Sergio Costa (2001), lembra que o conceito de 

raça teve “uma carreira oscilante no Brasil”. Segundo ele, até os anos 1930, o 

conceito tinha seus fundamentos na biologia e era utilizado para hierarquizar os 

diferentes segmentos da população. Em período posterior, entre 1930 e 1970, 

verificou-se a perda gradativa de importância até o abandono do uso do termo 

na esfera acadêmica.  

A partir dos anos 1970, Sérgio Costa, citado por Ferraro, assim descreve 

o conceito de raça: 

 

A partir dos anos 70, o conceito de raça através, entre outros, da 
influência da discussão norte-americana, ganha renovada importância 
política no Brasil, funcionando como instrumento de ruptura da 
homogeneidade construída simbolicamente pela política da 
mestiçagem como se se tratasse de dissociar os grupos 
socioculturais fundidos na simbologia da nação mestiça. Assim, o 



 76

conceito de raça se transforma em instrumento de mobilização 
política, em construção discursiva que deve fazer dos diferentes 
estratos populacionais afro-descendentes – do ponto de vista social e 
cultural tão diversos entre si – um coletivo político capaz de enfrentar 
desigualdades raciais. A ideia de uma raça negra definida 
politicamente a partir de determinadas características corporais 
parece responder à impossibilidade fáctica de constituição de uma 
identidade propriamente étnica para o conjunto de afrodescendentes. 
(COSTA, apud FERRARO, 2009, p. 819).  

 

O estudo de Ferraro (2009), desenvolvido no estado Rio de Janeiro, 

revela uma desigualdade educacional em desfavor das pessoas negras, que 

tende a se atenuar à medida que passa das gerações mais velhas para as 

gerações mais novas, mas não chega a se extinguir. De um lado, constata-se a 

reprodução continuada da desigualdade educacional que pesa sobre as 

pessoas negras em relação às pessoas brancas, sejam elas homens ou 

mulheres.  

 

3.8 Os números da desigualdade racial no Brasil  

 

Entre as constatações dos estudos do IPEA, que apresenta os números 

da desigualdade racial no Brasil, destaca-se que: “As condições de vida da 

população negra são significativamente piores do que no caso da população 

branca, qualquer que seja a variável observada”. O documento apresenta 

alguns exemplos, a partir dos dados da PNAD/IBGE para o ano de 2008: 

 

- o trabalhador negro ganha em media pouco mais de metade do que 
ganha um trabalhador branco (R$ 407,35 contra R$ 778,35); 
- o percentual da população negra abaixo da linha da indigência é 
duas vezes e meia maior do que o da população branca (15%contra 
6,2%); 
- a população negra representa 68%dos pobres e 71% dos indigentes 
do país.  
- a população negra tem, em média, quase dois anos a menos de 
estudo que a população branca (8,3 anos contra 6,6 anos); 
- o percentual de analfabetismo entre os negros é mais que o dobro 
do que entre os brancos (13,6% contra 6,2%); 
- cerca de 571 mil crianças de 7 a 14 anos não freqüentavam a 
escola, das quais 351 mil (62%) eram negras.(IBGE, 2008) 

 

O documento que trata dos números da desigualdade racial no Brasil 

traz uma análise do crescimento demográfico da população negra no Brasil de 

1993 a 2008. Nesse aspecto, o estudo informa que “a estabilidade das 
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desigualdades raciais é ainda mais surpreendente num contexto de 

crescimento contínuo da população negra”. E, ao contrário do que é proposto 

pelo senso comum, “tais desigualdades não se referem a uma minoria, desde 

2008 [corresponde] a mais da metade da população brasileira”.  

Entre os diversos indicadores que corroboram os argumentos de que as 

desigualdades raciais continuam presentes sob mais as variadas formas, os 

estudos do IPEA apontam ainda que: 

 

... a dimensão e a persistência das desigualdades raciais no Brasil 
não podem ser explicadas unicamente pelos efeitos inerciais do 
passado, nem apenas pelas diferentes condições socioeconômicas. 
Parte significativa das desigualdades decorre da existência de 
mecanismos discriminatórios associados à cor/raça; barreiras raciais 
(diretas ou veladas) operam na sociedade brasileira produzindo 
tratamento desigual e diferenças de oportunidades5. (INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010) 

 

O texto do IPEA, ao tratar dos fatores Desigualdade e discriminação, 

alerta para o fato de que a discriminação racial [no Brasil] “opera como 

importante mecanismo de realimentação da desigualdade social”. Nessa 

perspectiva, do ponto de vista estatístico, verifica-se a existência de uma 

parcela da desigualdade que “deve ser atribuída diretamente à discriminação 

racial”. 

Alguns dados apresentados pelo IPEA são relevantes para estimar a 

discriminação racial no Brasil, conforme se apresenta a seguir: 
 

– entre 40% e 60% da desigualdade de renda no mercado de 
trabalho podem ser atribuídas à discriminação (IPEA, 2007; RANGEL, 
2005); 
– Cerca de 60 % da desigualdade de educação dos nascidos entre 
1900 e1965 deve-se à discriminação (SOARES apud INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010). 

 

É importante destacar que alguns avanços sociais aconteceram após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. A CF possibilitou a formulação 

e implementação de políticas universais inclusivas que, de um modo ou de 

outro, vem promovendo avanços no acesso a melhores condições de vida da 

                                                           
5 São citados no documento do IPEA Beghin e Jaccoud (2002); Soares (2003); Osório (2004); 
Theodoro (2008). 
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população brasileira. Em que pese os avanços, alguns dados chamam a 

atenção, e revelam as limitações das clássicas políticas de inclusão, pois se 

observa que as demandas crescem em escala muito superior à oferta de bens 

e serviços públicos à população, particularmente à população negra.  

Os dados que corroboram o fenômeno da discriminação racial no Brasil, 

não se restringem ao acesso da população negra à educação. Eles trazem 

importantes informações acerca dos diversos segmentos e demandas sociais, 

que, conforme se entende, podem contribuir para sustentar o argumento que 

orienta este estudo, qual seja, a existência de disparidades educacionais e 

seus reflexos no acesso ao ensino superior pela população negra e egressa da 

escola pública (carentes).  

Quanto às limitações das políticas sociais clássicas, o documento do 

Ipea (2010) informa que: 

 

- Os estudantes negros, sejam homens ou mulheres, encontram-se 
em desvantagem em relação aos seus colegas brancos em todas as 
séries e níveis de ensino (HENRIQUES, 2001; OSÓRIO e SOARES, 
2005; JACCOUD et alli, 2009). 
- No caso dos matriculados no ensino fundamental, os alunos negros 
são menos estimulados e sofrem mais discriminação nas escolas, o 
que prejudica seu desempenho futuro (CAVALLEIRO, 2001; 
ROSEMBERG, 1987). 
- A razão de mortalidade materna da mulher negra é quase três vezes 
superior à da mulher branca (IPEA, 2006); 
- entre as gestantes assistidas pelo SUS as mulheres negras têm, em 
média, um número menor de consultas pré-natal e um número maior 
de não realização de pré-natal (Unicef/Unifem,2006); 
- há maior dificuldade no acesso a alguns dos principais exames 
preventivos por parte das mulheres negras (IPEA, 2006); 
- jovens negros são mais assediados pela polícia e a taxa de 
mortalidade por causa externa e violenta, sobretudo dos jovens 
negros do sexo masculino, é o dobro do que no caso dos jovens 
brancos (BEGHIN; BENTO apud INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA, 2010). 

 

De acordo com IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2010), as políticas clássicas e universais de inclusão social, 

isoladamente, não são capazes de enfrentar a desigualdade gerada pela 

discriminação racial. Nessa perspectiva, adverte o texto que: “A discriminação 

racial é um fenômeno social ativo no Brasil, e que precisa ser enfrentado. Está 

presente no cotidiano da sociedade brasileira estreitando oportunidades e 

criando constrangimentos de toda ordem para a população negra”. 
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Nesse sentido, os estudos do IPEA sublinham que a discriminação racial 

reforça os padrões e a lógica de exclusão da sociedade brasileira, 

particularmente os da população negra. Esta se configura, ainda, como um 

obstáculo à ascensão social dessa população e, por conseguinte, concorre 

para obstaculizar maior integração da sociedade nacional. 

No que tange à igualdade de oportunidades, os referidos padrões de 

exclusão refletem-se diretamente no exercício da igualdade de oportunidades, 

princípio constitucional preconizado na CF de 1988. Desse modo, a 

discriminação pode ser verificada nas relações interpessoais, entre grupos e, 

ainda, nas relações institucionais. 

Para o enfrentamento da discriminação racial e da desigualdade racial, 

as clássicas políticas de inclusão precisam ser complementadas com outras de 

cunho mais específico, que atendam às demandas pontuais da sociedade, 

traduzidas em ações ou políticas afirmativas, conforme sugere o texto do IPEA 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA , 2010). 

Nessa perspectiva, e em se pensando na exclusão gerada pelo 

preconceito racial, as ações afirmativas devem configurar-se como geração de 

políticas sociais cujo objetivo precípuo seja o enfrentamento de desigualdades 

causadas pelo preconceito e pela discriminação, criando oportunidades de 

acesso aos bens e serviços à população que, durante sua trajetória de vida, 

teve sua ascensão social obstada pelo preconceito e pela discriminação racial. 

O texto do IPEA encerra-se com destaque à importância das cotas no 

ensino superior, como instrumento e política de ação afirmativa. Em suas 

conclusões, destaca que as cotas funcionam como “uma espécie de 

amplificador de oportunidades, e importante instrumento de equalização 

social”. 

De acordo com estimativas do IPEA, nos últimos 10 anos foram 

beneficiados pelos programas de cotas das universidades públicas brasileiras 

aproximadamente 52 mil estudantes negros que, “por este meio, conseguiram 

o acesso ao ensino superior, reduzindo o ainda imenso hiato entre brancos e 

negros nesse quesito”. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 

2008). 
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3.9 O debate sobre cotas 

 

Silvério (2002), analisando o debate acerca de Ação Afirmativa no Brasil, 

adverte que se tem enfatizado o Sistema de Cotas no debate e, nesse sentido, 

a discussão tem sido, de certo modo, periférica, tendo em vista que decorre em 

torno da aceitação ou não aceitação do Sistema de Cotas para negros nas 

universidades. Para o autor, o debate da maneira como tem ocorrido fica 

incipiente, uma vez que relega a planos inferiores a essência do problema:  

 

Em linhas gerais debater em torno da aceitação ou não-aceitação das 
cotas, além de empobrecer a discussão de conteúdo, significa perder 
a oportunidade de levantar e tentar responder à seguinte questão: 
Como podemos incluir minorias historicamente discriminadas, uma 
vez que as políticas universalistas não têm tido o sucesso almejado, 
e, ao mesmo tempo, debater em que bases é possível rever aspectos 
fundamentais do pacto social? (SILVÉRIO, 2002, p. 221). 

 

Conforme o trecho em destaque, Silvério julga equivocado o debate. 

Segundo o autor, tais políticas afirmativas têm servido ao que se propõem, em 

vários países multirraciais e/ou multiétnicos, e perseguem o ideal democrático, 

para “minimizar os pesados custos sociais para populações que foram 

colonizadas, externa e internamente”. 

Comparato (1998), citado por Silvério (2002), no artigo “O princípio da 

igualdade e a escola”, procurou elucidar uma questão que é fundamental no 

debate sobre a ação afirmativa em discussão: a reserva de vagas para negros 

e carentes. Comparato parte da distinção entre “diferenças sociais e 

desigualdades sociais”. Para o autor,  

 

as diferenças sociais têm uma base natural ou são produto de uma 
construção cultural. No primeiro caso, um exemplo comum é a 
diferença entre os sexos. No segundo caso, a diferença funda-se num 
complexo agregado de costumes, mentalidades etc., que confere 
uma mesma visão de mundo e ou uma mesma tradição tribal ou 
grupal, possibilitando distinção em relação aos demais. Aqui estamos 
falando da identidade como atribuída e/ou construída. [...] as 
desigualdades sociais, de maneira distinta das diferenças sociais, têm 
por base um juízo de superioridade e inferioridade entre grupos, 
camadas ou classes sociais (COMPARATO, 1998 apud SILVÉRIO 
2002, p. 222). 
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O que tem se caracterizado como um problema inicial para se 

aprofundar o debate é a maneira de distinção entre aquilo que é o 

reconhecimento de uma diferença natural ou cultural e de como esta deve ser 

preservada, e servir, ao mesmo tempo, para eliminar as desigualdades sociais 

(COMPARATO, 1998, apud SILVÉRIO, 2002). 

Comparato, citado por Silvério (2002), identifica dois pontos principais 

geradores de desigualdades sociais no Brasil. O autor julga que o mais 

importante diz respeito à desigualdade entre ricos e pobres. É um problema 

que reside na má distribuição de renda, embora este argumento tenha raízes, 

também, na questão do pertencimento racial.  O segundo, considerado 

marcante, porém de menor importância em relação ao primeiro, é a 

desigualdade entre brancos e negros. Nessa perspectiva, a desigualdade entre 

brancos e negros, originada no processo de colonização (escravidão), é a que 

mantém e sustenta a hierarquização social no Brasil. 

Gomes e Araújo questionam se política de quotas sociais e étnicas é 

“teoreticamente” justa, sob a qual apresentam o seguinte argumento: “se a 

adoção da política de quotas significar decréscimo da qualidade do ensino”, 

não será eficiente e a qualidade do ensino cairá, alertando que a política de 

quotas estará destruindo aquilo que ela pretende efetivar, ou seja, a igualdade 

de acesso ao ensino público superior gratuito e de qualidade, pois não haverá 

mais ensino público superior de qualidade, embora ele continue sendo público 

e gratuito. Se isso acontecer, naturalmente as universidades privadas mais 

conceituadas passarão a ocupar o papel que hoje pertence às universidades 

públicas, tornando-se o quadro ainda mais difícil para o pobre, o negro, o 

mulato e o índio, cujo acesso ao ensino superior de qualidade será ainda mais 

obstaculizado. Gomes e Araújo concluem o seu estudo ponderando que: “se a 

adoção das cotas não fizer decrescer a qualidade do ensino superior, além de 

“teoreticamente” justa, será eficiente e, portanto, será justa na prática”. 

(GOMES; ARAÚJO, 2007) Ao final, observam que, se a opção for verdadeira, 

“as cotas devem ser adotadas, desde que acompanhadas de ações gerais de 

acesso ao ensino de qualidade para todos (investimentos em ensino público 

fundamental e médio, em saúde pública de qualidade, etc), afirmando que a 

política de quotas não tenha um efeito colateral muito perverso e que pesará 

muito mais que os benefícios que ela trará, a saber, gerar aquela ilusão acima 
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mencionada e fazer-nos esquecer da necessidade da melhoria do ensino 

público fundamental e médio. 
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4 METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DO S 

DADOS  

 

Neste capítulo interessa apresentar a metodologia utilizada no decorrer 

da pesquisa, de modo a tornar mais clara a compreensão da abordagem 

adotada. Na sequência, proceder-se-á à exposição dos dados que foram 

coletados para este estudo, seguindo a análise e discussão dos mesmos.   

 

4.1 Metodologia  

 

Seja qual for a opção metodológica de um pesquisador, as estratégias 

definidas por ele devem ser pensadas tendo sempre em vista o objeto de 

estudo, suas características e sua natureza específica. Nesse sentido, dada a 

complexidade do fenômeno que se pretende investigar neste trabalho, as 

análises pretendidas comportam abordagens quantitativa e qualitativa. 

Tradicionalmente, utiliza-se da metodologia quantitativa para verificar a 

dimensão mensurável da realidade, enquanto a pesquisa qualitativa serve ao 

aprofundamento da compreensão de uma dada realidade. Contudo, uma 

abordagem não exclui a outra, ao contrário, complementam-se. 

De acordo com Martins e Theóphilo (2007), os estudos comportam 

sempre a duas abordagens. Advertem os autores que “é falsa a dicotomia entre 

pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa.” Conforme dito, são as 

características do fenômeno que, em última instância, definem os 

procedimentos de pesquisa. 

Para efeito de estratégia metodológica, explique-se que, inicialmente, foi 

necessário coletar e organizar documentos e dados; sumarizar informações 

primárias; caracterizar o universo e amostra da pesquisa para, por fim, 

interpretar os dados numéricos coletados. Dito de outro modo, foi preciso 

mesclar procedimentos técnicos diversos para buscar sintetizar e interpretar, à 

luz da teoria, o conjunto dos dados numéricos.  

Utilizou-se a estatística descritiva, para determinar medidas que 

ofereceram a compreensão do conjunto das informações coletadas. No caso 

desta pesquisa, foi necessário utilizar o método comparado como ferramenta 

de mensuração do desempenho dos acadêmicos cotistas – afrodescendentes 
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(carentes) – e confrontar os resultados encontrados com os ingressantes pelo 

sistema universal, no mesmo período. Para tanto, tornou-se imprescindível 

conhecer, também, o desempenho dos estudantes que ingressaram na 

Unimontes, no mesmo, período, 2005-2007, pelo sistema universal.  

O método comparado tem o mérito de permitir a análise do dado 

concreto, deduzindo deste os elementos constantes, abstratos e gerais. É 

utilizado, com frequência, tanto em estudos quantitativos, como em qualitativos. 

É um importante instrumento de interpretação qualitativa de dados numéricos 

(MARCONI; LAKATOS, 2004). 

O universo a ser investigado nesta pesquisa é composto por alunos 

cotistas que ingressaram nos cursos de graduação da Unimontes nas 

categorias afrodescendentes (carentes), no período de 2005 a 2010. Os dados 

para compor essa população foram coletados junto à Comissão Técnica de 

Concursos da Unimontes - COTEC. Após a coleta dos dados, optou-se por 

analisar toda a população, sem estratificá-la, tendo em vista a possibilidade de 

acesso ao conjunto de dados. Tomada a decisão acerca do recorte desta 

pesquisa, realizou-se o cadastro dos indivíduos e se estabeleceram critérios de 

análise, tais como: cursos, centros, campus (município) de origem e notas.  

As informações obtidas no trabalho de campo foram organizadas e 

tratadas utilizando-se, inicialmente, do software Excel® para organização inicial 

dos dados e, numa outra etapa, para tratamento e análise dos mesmos o 

software IBM® SPSS® Statistical Package for the Social Sciences. O SPSS é 

um software de uso estatístico que integra diversas funcionalidades, que vão 

desde a organização até chegar à validação e à análise de dados. 

Nessa perspectiva, o levantamento bibliográfico e a pesquisa 

documental foram técnicas de pesquisa privilegiadas em todo o processo, 

possibilitando a análise e discussão dos dados, bem como as inferências que 

serão feitas no decorrer deste estudo.  

Cabe destacar que os sujeitos pesquisados correspondem a 100% dos 

aprovados, ou seja, compreendem todos os candidatos, o que confere maior 

aproximação da realidade às inferências que serão feitas de agora em diante.  

Para melhor visualização dos dados quantitativos obtidos e analisados 

neste trabalho, optou-se pela apresentação dos mesmos no formato de 

tabelas. 
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4.2 Abordagens qualitativas da pesquisa 

 

Conforme foi dito no início do trabalho, e na apresentação do Sistema de 

Cotas no âmbito da Unimontes, é inquestionável que a implantação da reserva 

de vagas deu “nova cara” aos cursos da Universidade. Para além da questão 

da cor, o Sistema de Cotas na Unimontes privilegia o aspecto social: não basta 

ser afrodescendente, é preciso que o candidato comprove carência econômica 

para concorrer à vaga nas categorias afrodescendente e egresso da escola 

pública. Pode-se denominar esse critério como “cota social”, sendo que este é 

um dos aspectos que têm sido discutidos ultimamente em relação à igualdade 

de oportunidades, entre negros e brancos.  

Nesse sentido, embora não seja propósito de este estudo analisar todas 

as categorias do sistema de cotas na Unimontes, pois se restringiu a 

abordagem à categoria afrodescendente (carente), compreende-se que a 

reserva de vagas nessa Universidade não fere o princípio da igualdade 

constitucional, como defende alguns, posto que as cotas reservadas ao 

egresso da escola pública (carente) contemplem aqueles que são 

economicamente desfavorecidos, a despeito de sua cor. Nessa perspectiva, é 

oportuno que, este capítulo, além da análise dos dados quantitativos referentes 

às notas, apresente também alguns argumentos que foram possíveis de 

construir no decorrer da pesquisa. 

Primeiramente, há que se reconhecer que a noção da existência de 

raças distintas entre os homens e a própria superioridade da raça branca sobre 

a raça negra, ideias caras e correntes no século XIX, embora tenham sido 

descartadas pela ciência a posteriori, cristalizaram de tal modo no imaginário 

coletivo da sociedade brasileira, que as relações pautadas na discriminação 

“racial” continuam a gerar desigualdades que são agravadas a cada dia, 

conforme se pôde constatar nos dados do INEP (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2010). Não se sustenta, portanto, o mito da 

democracia racial, construído a partir dos anos 30 do século passado, que foi 

disseminado a partir dos anos 90 do mesmo século.  

Buscaram-se, ainda, alguns argumentos do senso comum, considerados 

“mitos sobre as cotas”, pelo programa Políticas da Cor na Educação Brasileira, 
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que foram analisados e discutidos no Laboratório de Políticas Públicas da 

UFRJ.  

O primeiro argumento contrário às cotas que se pretende apresentar e 

discutir é aquele que defende que as cotas ferem o princípio da igualdade, tal 

como definido no art. 5o da CF: “todos são iguais perante a lei sem distinção de 

qualquer natureza”. De acordo com o documento da UFRJ, e na opinião de 

diversos juristas, entre eles, Marco Aurélio de Mello, Antonio Bandeira e 

Joaquim Barbosa, o princípio da igualdade a que se refere o art. 5o da CF diz 

respeito à igualdade formal de todos os cidadãos perante a lei. Afirma-se nesse 

sentido que o art. 3o da mesma CF define como objetivos a serem alcançados:   

 

Art. 3º  Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (os grifos 
são meus). (BRASIL, 1988). 

 

Sendo assim, a CF diz que a República Federativa do Brasil deve 

perseguir tais objetivos, o que não significa, e não está dito, que estes já foram 

alcançados. 

Num outro sentido, o discurso corrente é permeado com afirmações do 

tipo: “as cotas subvertem o princípio do mérito acadêmico”. Pesquisadores da 

UFRJ argumentam que “vivemos numa das sociedades mais injustas do 

planeta, onde o mérito acadêmico é apresentado como resultado de avaliações 

objetivas e não contaminadas pela profunda desigualdade social existente”. E 

prosseguem os autores do documento, advertindo que o vestibular está longe 

de ser uma avaliação justa, capaz de classificar alunos segundo sua 

inteligência. Essa afirmativa pode ser corroborada pelos dados dos vestibulares 

na Unimontes, conforme será apresentado adiante. 

O mito do mérito acadêmico pode ser contestado por meio dos inúmeros 

estudos os quais revelam que as oportunidades sociais ampliam e multiplicam 

as oportunidades educacionais. “Os pobres não passam no vestibular porque, 

sendo pobres, sempre tiveram poucas oportunidades, não porque não o 

merecem” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO, 2006). 



 87

Argumentam os autores do documento que não é mera coincidência o fato de 

que, no Brasil, quase 50% da população é negra, e entre essa porcentagem, a 

maioria é pobre, discriminada e excluída. Hasenbalg (2005) pactua com esse 

pensamento e é muito contundente no sentido de reforçar o dito: “no Brasil, a 

pobreza tem cor”.  

Quanto ao discurso “as cotas vão fazer da nossa, uma sociedade 

racista”, os pesquisadores da UFRJ lembram que o Brasil está muito distante 

de ser uma democracia racial, conforme já dito.  Em todas as esferas da 

sociedade os negros e as negras têm menos oportunidades e menos 

possibilidades que a população branca. “O racismo no Brasil está imbricado às 

instituições públicas e privadas. E age de forma silenciosa. As cotas não criam 

o racismo. Ele já existe As cotas ajudam a colocar em debate sua perversa 

presença”. (FERREIRA; GENTILI, 2006).      

Não raro se apresenta ao debate o argumento que chama à 

responsabilidade para a dificuldade de acesso ao ensino superior público a má 

qualidade da educação básica no Brasil. De acordo com a análise dos 

pesquisadores da UFRJ (2006), trata-se de uma análise equivocada, pois 

quando se trata de políticas afirmativas os avanços não podem acontecer em 

etapas sequenciais: “primeiro se melhora a qualidade da educação básica e 

depois se democratiza a universidade. [...] Ambos os desafios são urgentes e 

precisam ser assumidos enfaticamente de forma simultânea”.   

Por outro lado, há aqueles contrários às cotas que se utilizam da 

afirmação de que “a sociedade brasileira é contra as cotas”. Nesse contexto, os 

estudos de Ferreira e Gentili advertem que as pesquisas de opinião sobre o 

tema apontam para um progressivo e contundente reconhecimento da 

importância das cotas na sociedade brasileira. De acordo com a Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - 

ANDIFES mais de 50% dos reitores das universidades federais já é favorável 

ao sistema de cotas. O documento da UFRJ (2006) aponta ainda que os 

estudos realizados pelos programas Políticas de cor da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED e Associação Nacional 

de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais – ANPOCS demonstram o 

apoio da comunidade acadêmica às cotas: 
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inclusive entre os professores dos cursos ‘denominados mais 
competitivos’ (medicina, direito, engenharia, etc)”. E seguem advertindo 
os pesquisadores da UFRJ, Ferreira e Gentili que: “alguns meios de 
comunicação e alguns jornalistas têm fustigado as políticas afirmativas 
e, particularmente, as cotas. Mas isso não significa, obviamente, que a 
sociedade brasileira as rejeite. (FERREIRA; GENTILI, 2006)    

 

Entre os “mitos” apontados no documento da UFRJ destaque-se o 

seguinte: “As cotas são prejudiciais para os próprios negros, já que os 

estigmatizam como sendo incompetentes e não merecedores do lugar que 

ocupam nas universidades”. Os autores afirmam que argumentos como este 

não são frequentes em meio à população negra, muito menos entre os 

estudantes cotistas, pois eles consideram as cotas uma “vitória democrática”, 

fruto de muitas lutas, permeadas por muitas derrotas e, também, de 

conquistas.   

Os argumentos acima expostos, associados à literatura estudada e aos 

dados do IPEA, contribuem sobremaneira para a análise dos dados relativos às 

notas dos estudantes aprovados nos processos seletivos da Unimontes, desde 

a primeira entrada pelo sistema de cotas (2o semestre de 2005 até o 2o 

semestre de 2010) da Unimontes.  

É importante lembrar que, conforme descrito na metodologia, alguns 

dados são apresentados nas tabelas que seguem para melhor ilustração das 

inferências que se fazem neste texto. Destaca-se, também, que além das notas 

no processo seletivo, buscou-se compreender o comportamento da demanda 

das vagas na categoria afrodescendente (carente) em relação às vagas do 

sistema universal. Julgou-se necessária tal análise, pois este estudo parte do 

pressuposto da “necessidade e efetividade” das cotas para a categoria 

afrodescendente (carente) e por reconhecer no discurso corrente, em meio a 

docentes e discentes da Unimontes, a presença dos “mitos” relacionados. 

Na Unimontes, os cursos estão divididos por área de conhecimento em 

quatro centros: Ciências biológicas e da saúde – CCBS; Ciências sociais 

aplicadas – CCSA; Centro de Ciências Exatas e Tecnológica – CCET e 

Ciências humanas – CCH.  

Ao observar as notas dos candidatos aprovados nos processos 

seletivos, por centro, percebeu-se uma tendência de maior demanda por 

algumas áreas do conhecimento, o que caracteriza maior prestígio de alguns 
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cursos. Por exemplo, no processo seletivo do segundo semestre de 2005, o 

primeiro após a implantação do sistema de cotas, verificou-se que as maiores 

notas (média) ocorreram no CCBS, no curso de medicina e a menor média, no 

curso de Ciências biológicas – licenciatura. A média geral dos aprovados em 

medicina, considerando as quatro categorias: universal, afrodescendente 

(carente), egresso da escola pública (carente), portadores de deficiência e 

indígena foi 272,1188, enquanto a média dos aprovados nas mesmas 

categorias, em Ciências biológicas foi 173,7476, conforme TAB. 02. 

Observou-se que a média alcançada entre os afrodescendentes 

(carentes) foi inferior aos aprovados pelo sistema universal. Os primeiros 

alcançaram a média de 272,1188, com desvio padrão de 13,48610,  enquanto 

os últimos obtiveram a nota média de 288,6327 com desvio padrão 7,96385. O 

fator que reforça essa tendência de diferença é o desvio padrão que indica a 

ocorrência de variação muito maior entre os afrodescendentes e uma 

aproximação maior entre os ingressantes pelo sistema universal. Do ponto de 

vista dessa análise, percebe-se que a desigualdade de resultados ocorre não 

apenas entre as categorias, mas, também, dentro da mesma categoria, 

diferentemente dos aprovados pelo sistema universal. 

Essa relação que se estabeleceu inicialmente contribuiu para inferir que, 

nesse período, o sistema de cotas foi necessário para que as categorias 

fossem tratadas de modo diferentes não apenas entre elas, como também, 

dentro delas.  

Outro aspecto que deve ser destacado, com intuito de demonstrar a 

necessidade das cotas como medida de inclusão social, diz respeito às médias 

das notas. Nesse sentido, é possível que, não havendo o sistema de reserva 

de vagas, as notas dos candidatos de outras modalidades, que não 

afrodescendentes e que foram eliminados, poderiam ter sido suficientes para a 

aprovação de alguns que ocupariam as vagas correspondentes a 20%, 

destinadas aos afrodescendentes (carentes).   
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Tabela 02 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 

Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 2-

2005 dos cursos do CCBS* 

Centro Curso Categorias Média N Desvio 
Padrão 

Afrodescendente,Carente 285,8038 8 19,01133 Enfermagem 

Sistema Universal 270,1630 33 10,66940 

Afrodescendente,Carente 272,1188 8 13,48610 Medicina 

Sistema Universal 288,6327 33 7,96385 

Afrodescendente,Carente 227,0467 3 16,90626 Odontologia 

Sistema Universal 258,7496 23 36,78893 

Afrodescendente,Carente 132,9100 4 36,97782 Ciências 
Biológicas Sistema Universal 179,3959 29 27,97984 

Afrodescendente,Carente 194,2933 12 22,37157 

Centro de 
Ciências 
Biológicas 

Educação 
Física Sistema Universal 214,4492 51 25,70545 

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 

deficiência e Indígenas. 
 

A guisa de ilustração descreve-se como variou, nos demais centros, o 

prestígio dos cursos, prestígio este definido e alcançado em função da 

demanda pelos cursos e da média alcançada6. Nesse sentido, no CCSA, 

observa-se que o curso de Direito é aquele que detém maior prestígio entre 

todos, a média dos aprovados na categoria afrodescendente foi 207, 5417 e a 

dos que ingressaram pelo sistema universal foi 264,6970; o desvio padrão nas 

duas categorias manteve-se próximo e relativamente baixo. A verificação do 

prestígio dos cursos, seguindo esse raciocínio descrito, coincide com o 

pensamento de Ferreira e Gentili (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE 

JANEIRO, 2006) mencionado anteriormente.  

Passa-se agora a analisar os demais cursos e estabelecer comparações 

de desempenho entre os cursos para, assim, conhecer o comportamento das 

tendências ao longo do tempo.  

 

                                                           
6 Estabeleceu-se como critério para definir maior ou menor prestígio de cada curso a nota 
média alcançada, considerando-se que os cursos mais demandados têm a média mais 
elevada. Dito de outro modo, nos cursos cuja concorrência é menor, os estudantes que obtêm 
notas mínimas ou pouco superiores às mínimas podem ser aprovados dentro do limite de 
vagas, enquanto nos cursos mais requisitados, a concorrência se dá pelo critério de maior 
nota.   
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4.3 As notas nos processos seletivos na Unimontes –  2005 a 2010: 

ilustração dos aspectos quantitativos 

 
Tabela 03 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 

Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 2-

2005 dos cursos do CCSA, CCET, CCH*  

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 

deficiência e Indígenas. 
 

Entre os cursos do CCSA, destaca-se a média mais elevada no curso de 

Direito e o menor desvio padrão tanto na categoria afrodescendente (carente) 

quanto no sistema universal.  Assim como o curso de Medicina, no CCBS, o 

curso de Direito tem mantido essa tendência em relação à concorrência, de 

modo geral. Já no curso de Ciências Econômicas, também com média elevada 

no CCSA, observou-se que os aprovados na categoria afrodescendente 

superaram a média daqueles que ingressaram pelo sistema universal.   

No semestre 2-2005, chamam à atenção as notas do curso de Ciências 

Econômicas, em que a categoria afrodescendente (carente) obteve média 176, 

Centro Cursos Categoria Média  N Desvio padrão  
Afrodescendente,Carente 146,4500 5 31,70045 Administração 
Sistema Universal 173,6413 23 19,42422 
Afrodescendente,Carente 150,8125 4 56,19622 Ciências 

Contábeis Sistema Universal 173,7083 24 20,22921 
Afro-
Descendente,Carente 

176,2500 2 41,71930 Ciências 
Econômicas 

Sistema Universal 168,3214 21 17,54604 
Afrodescendente,Carente 207,5417 18 18,46683 Direito 
Sistema Universal 264,6970 66 15,62595 
Afrodescendente,Carente 133,3929 7 30,55625 

Centro de 
Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

Ciências Sociais 
Sistema Universal 190,0078 32 34,36999 
Afrodescendente,Carente 135,5414 7 29,38723 Agronomia 
Sistema Universal 176,2723 26 36,48555 
Afro-
Descendente,Carente 

141,8333 3 17,19799 Sistemas de 
Informação 

Sistema Universal 167,4881 21 17,15836 
Afrodescendente,Carente 134,3750 2 64,16994 

Centro de 
Ciências 
Exatas e 
Tecnológicas 

Matemática 
 Sistema Universal 164,2609 23 31,45067 

Afrodescendente,Carente 193,3000 15 34,47880 Geografia 
Sistema Universal 199,0077 65 40,58493 
Afrodescendente,Carente 202,2778 9 24,75898 Letras/Espanhol 
Sistema Universal 193,9730 37 22,78354 
Afrodescendente,Carente 108,5000 3 40,30819 Letras/Português 
Sistema Universal 179,4816 68 43,83763 
Afrodescendente,Carente 149,7500 23 34,31257 Pedagogia 
Sistema Universal 162,1011 131 33,24692 
Afrodescendente,Carente 182,8250 10 27,67120 

Centro de 
Ciências 
Humanas 

História 
Sistema Universal 213,5946 37 29,31316 
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2500 e a média entre os aprovados pelo sistema universal foi de 168,3214, no 

entanto o desvio padrão na primeira foi de 41,71930 contra 17,54604, na 

categoria universal. Não obstante o fato de a categoria afrodescendente ter 

alcançado nota mais elevada que a do o sistema universal, o desvio padrão na 

primeira categoria foi sensivelmente mais alto, o que caracteriza uma 

desigualdade de condições acentuada dentro da própria categoria.  

Tem-se observado, ao longo do tempo, que o desvio padrão é 

acentuadamente mais elevado entre os aprovados na categoria 

afrodescendente (carente), o que permite compreender que pode haver entre 

esses candidatos uma grande disparidade educacional. Tal observação permite 

inferir que o Sistema de Cotas tem importância significativa para esse grupo, 

pois os últimos colocados, provavelmente não teriam acesso à Universidade 

senão pelo sistema de reserva de vagas.   
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Tabela 04 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 

Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 1-

2006 dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH* 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 

*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 

 
 

Centros Curso Categorias Média  N Desvio 
Padrão 

Afrodescendente,Carente 253,3750 8 14,52768 Enfermagem 
Sistema Universal 254,7273 33 21,10515 
Afrodescendente,Carente 271,5357 7 12,86665 Medicina 
Sistema Universal 285,9015 33 10,13020 
Afrodescendente,Carente 250,2500 6 24,17695 Odontologia 
Sistema Universal 240,5833 27 31,41556 
Afrodescendente,Carente 134,3333 6 38,07876 Ciências 

Biológicas Sistema Universal 146,0750 20 26,25809 
Afrodescendente,Carente 189,8500 10 18,03900 

Centro de 
Ciências 
Biológicas 

Educação Física 
Sistema Universal 193,4936 39 25,41443 
Afrodescendente,Carente 170,5625 8 36,73986 Administração 
Sistema Universal 200,6953 32 36,52395 
Afrodescendente,Carente 134,2500 8 24,01079 Ciências 

Econômicas Sistema Universal 174,6917 30 37,62575 
Afrodescendente,Carente 229,4531 16 29,75836 Direito 
Sistema Universal 245,4346 65 36,17361 
Afrodescendente,Carente 185,6667 9 35,45398 

Centro de 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Ciências Sociais 
Sistema Universal 195,7708 36 27,63838 
Afrodescendente,Carente 152,9167 3 18,70216 Agronomia 
Sistema Universal 154,7262 21 29,55746 
Afrodescendente,Carente 198,7813 8 39,05615 Sistemas de 

Informação Sistema Universal 203,2500 30 35,88067 
Afrodescendente,Carente 175,1250 10 31,44843 Matemática 
Sistema Universal 164,8837 43 40,38223 
Afrodescendente,Carente 155,0000 6 25,90753 

Centro de 
Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Zootecnia 
Sistema Universal 151,4265 17 34,08809 
Afrodescendente,Carente 169,5000 9 21,16232 Geografia 
Sistema Universal 166,7143 63 29,65194 
Afrodescendente,Carente 162,2750 10 14,38240 Letras/Espanhol 
Sistema Universal 165,7929 35 26,16460 
Afrodescendente,Carente 166,6667 12 29,68286 Letras/Português 
Sistema Universal 181,9650 50 28,01735 
Afrodescendente,Carente 143,1019 27 43,55110 Pedagogia 
Sistema Universal 142,8655 145 32,73218 
Afrodescendente,Carente 221,9250 10 20,89493 

Centro de 
Ciências Humanas  

História 
Sistema Universal 207,1597 36 23,44234 
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No processo seletivo de 1-2006, os candidatos que concorreram às 

vagas para o curso de odontologia obtiveram as seguintes médias: 

afrodescendente (carente): 250,2500 e sistema universal: 240,5833. Embora 

muito próximas, a média da categoria afrodescendente ultrapassou a média 

dos aprovados pelo sistema universal. Chama a atenção, nesse caso, o fato de 

que, além de notas maiores, os afrodescendentes apresentaram desvio padrão 

mais baixo. Mas tal situação, conforme se verificou, ocorre isoladamente entre 

os cursos de maior prestígio; não foi recorrente nos processos seletivos 

subsequentes. 

No processo seletivo 1-2006, nos cursos do CCET, foram demandadas 

todas as vagas reservadas aos afrodescendentes, no entanto, nem todas as 

vagas foram ocupadas por estudantes afrodescendentes. Isso é um indicativo 

de que um elevado número de candidatos que concorreram nessa categoria 

não obteve a nota mínima. Nesse sentido, pode-se contrapor aquele 

pensamento já mencionado neste trabalho, segundo o qual, “as cotas 

subvertem o princípio do mérito acadêmico” - já que o vestibular é o critério de 

seleção adotado, mesmo que este tipo de prova não seja capaz de medir a 

inteligência daqueles que não alcançaram a nota mínima para ingresso, assim 

como nas demais categorias.    
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Tabela 05 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 

Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 2-

2006 dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH* 

 
Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 

*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 

 

Centros Curso Categorias Média  N  
Desvio 
padrão  

Afrodescendente,Carente 244,5553 12 18,76761 Enfermagem 
Sistema Universal 267,9966 24 12,24191 
Afrodescendente,Carente 269,5000 12 17,47238 Medicina 
Sistema Universal 290,0714 21 9,31435 
Afrodescendente,Carente 231,1673 9 34,30930 Odontologia 
Sistema Universal 230,5558 21 41,19719 
Afrodescendente,Carente 209,0277 27 30,52900 Ciências 

Biológicas Sistema Universal 213,2457 60 26,07683 
Afrodescendente,Carente 165,7010 17 30,35299 

Centro de Ciências 
Biológicas 

Educação Física 
Sistema Universal 172,1940 49 33,15773 
Afrodescendente,Carente 180,8333 12 20,38558 Administração 
Sistema Universal 188,3017 29 30,20964 
Afrodescendente,Carente 151,5513 9 34,95747 Ciências 

Contábeis Sistema Universal 160,4845 21 31,32322 
Afrodescendente,Carente 129,9767 9 29,28762 Ciências 

Econômicas Sistema Universal 151,1899 17 38,92151 
Afrodescendente,Carente 224,5021 22 22,51520 Direito 
Sistema Universal 258,8290 42 15,19384 
Afrodescendente,Carente 171,1698 12 24,66834 Ciências Sociais 
Sistema Universal 191,7813 28 28,80513 
Afrodescendente,Carente 208,0000 11 13,96737 

Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas 

Serviço Social 
Sistema Universal 216,7167 30 26,63189 
Afrodescendente,Carente 130,7500 2 39,59798 Agronomia 
Sistema Universal 174,8750 14 20,50135 
Afrodescendente,Carente 193,0593 3 42,12819 Sistemas de 

Informação Sistema Universal 212,8603 13 43,62919 
Afrodescendente,Carente 145,6662 5 48,82284 Matemática 
Sistema Universal 183,2084 23 37,80742 
Afrodescendente,Carente 139,2498 4 37,46450 

Centro de Ciências 
Exatas e 
Tecnológicas 

Zootecnia 
Sistema Universal 182,3170 10 28,41984 
Afrodescendente,Carente 187,8028 12 22,56125 Geografia 
Sistema Universal 184,9990 27 17,98386 
Afrodescendente,Carente 171,2945 19 42,66465 Letras/Português 
Sistema Universal 176,8474 73 36,68520 
Afrodescendente,Carente 143,3337 17 33,53442 Pedagogia 
Sistema Universal 155,7497 78 29,20575 

     
Afrodescendente,Carente 179,0742 18 40,45161 História 
Sistema Universal 188,8868 47 38,61330 
Afrodescendente,Carente 140,6133 13 36,11958 Artes 
Sistema Universal 163,0311 34 26,43082 
Afrodescendente,Carente 169,4167 12 32,55403 Filosofia 
Sistema Universal 175,8393 28 35,45356 
Afrodescendente,Carente 148,1648 18 27,90345 

Centro de Ciências 
Humanas 

Letras/Inglês 
Sistema Universal 165,3479 41 31,75084 
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Nos cursos do CCH observa-se a manutenção de certo equilíbrio entre 

os candidatos aprovados nas categorias afrodescendente e no sistema 

universal. Percebe-se uma ou outra variação, quando a média da primeira 

categoria ultrapassa a segunda. Quanto à demanda de vagas, observa-se que, 

para alguns cursos, as vagas reservadas para os afrodescendentes (carentes) 

não são todas demandadas.   

No CCBS o curso de odontologia, nos dois processos seletivos de 2006, 

a categoria afrodescendente manteve uma superioridade, ainda que pequena, 

sobre as demais categorias: a média foi 231,1673 e a do sistema universal  

230,5558. Esse fato repete-se no processo seletivo 2-2007 (ver TAB. 07) e, a 

partir de 2008 até 2010, as médias dos ingressantes pelo sistema universal 

foram superiores. Não foi encontrada uma razão aparente para esse 

comportamento.   

 

Tabela 06 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 

Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 1-

2007 dos cursos do CCSA, CCET, CCH* 

 

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 

deficiência e Indígenas. 
 

Centros Curso Categorias Média  N Desvio 
padrão  

Afrodescendente,Carente 181,9423 13 18,38340 Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas 

Serviço Social 
Sistema Universal 181,5431 29 17,90377 
Afrodescendente,Carente 120,4500 5 10,97497 Agronomia 
Sistema Universal 178,0441 17 35,55170 
Afrodescendente,Carente 158,9167 9 32,25920 Sistemas de 

Informação Sistema Universal 200,5326 23 47,77928 
Afrodescendente,Carente 135,4992 5 10,55937 Matemática 
Sistema Universal 162,9973 11 35,43085 
Afrodescendente,Carente 120,6772 5 26,60171 

Centro de Ciências 
Exatas e 
Tecnológicas 

Zootecnia  
Sistema Universal 178,5229 9 21,01231 
Afrodescendente,Carente 161,6346 13 19,90462 Geografia 
Sistema Universal 172,9828 29 24,08457 
Afrodescendente,Carente 154,0556 18 34,80582 Letras/Português 
Sistema Universal 152,1094 64 28,23125 
Afrodescendente,Carente 143,7083 6 26,76164 Ciências da 

Religião  Sistema Universal 135,4265 17 24,48162 
Afrodescendente,Carente 152,7292 12 34,49876 
Sistema Universal 147,6810 29 24,88786 

Centro de Ciências 
Humanas 

Filosofia  
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Na TAB. 06 destacam-se alguns cursos em três centros: CCSA, CCET e 

CCH. No CCSA, no curso de Serviço Social, os candidatos aprovados nas 

categorias afrodescendente (carente) e os do sistema universal, obtiveram 

médias praticamente iguais (181,9423 – afrodescendentes e 181,5431 – 

sistema universal) sendo que o desvio padrão, também, manteve-se nos 

mesmo nível.  

Quanto ao CCET para os cursos de Agronomia e Zootecnia 7 as médias 

das duas categorias foram praticamente iguais (conf. TAB. 06). Percebe-se, 

também, que nestes dois cursos houve uma queda significativa na nota média 

dos aprovados, bem como no número de candidatos aprovados em todas as 

categorias e, assim, as vagas não foram ocupadas em sua totalidade. A 

mudança no comportamento desses dados talvez possa ser atribuída à 

localização do campus, ao perfil sociocultural dos candidatos, e/ou outras 

variáveis que não são objeto do presente estudo. Portanto, não interessa ao 

objeto deste trabalho fazer nenhuma inferência sobre esta ou aquela categoria. 

Em relação ao CCH, nos cursos de Letras/Português, Filosofia e 

Ciências da Religião, foi mais elevada a média alcançada pelos candidatos que 

se inscreveram na categoria afrodescendente (carente). É interessante notar 

que para as licenciaturas, considerados cursos de menor prestígio, segundo o 

critério “nota”, foi significativamente maior a ocorrência de médias mais 

elevadas alcançadas pelos candidatos na categoria afrodescendente (carente).  

Apresentados os dados mais significativos no que tange às notas nos 

processos seletivos (conf. Anexo A), e analisada a literatura estudada para este 

trabalho, a avaliação que se pode fazer, desde a sua implantação, é que o 

Sistema de Cotas na Unimontes é, indiscutivelmente, necessário, tendo em 

vista o papel social que toda universidade pública deve exercer. Portanto, a 

Unimontes, no contexto regional em que está inserida, com todas as carências 

socioeconômicas características, não poderia adotar práticas diferentes.     

 

 

                                                           
7 Os cursos de Agronomia e Zootecnia não são ofertados no campus-sede. O departamento de 
ciências agrárias localiza-se quase que em sua totalidade, no campus de Janaúba, onde são 
ofertados os dois cursos. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Não houve a pretensão, ao longo deste estudo, de por termo 

definitivamente à discussão acerca do Sistema de Cotas na Unimontes. O tema 

sempre convida a aprofundar a discussão e, ao fim, encontram-se mais 

indagações que respostas. Isso serve, na verdade, como fonte de estímulo 

para que se ampliem os horizontes desse debate tão profícuo quanto polêmico.  

Os pontos de vista abordados na fase de pesquisa bibliográfica, muitas 

vezes conflitantes, permitiram que se aproximasse um pouco mais da 

compreensão da necessidade da adoção de políticas afirmativas, 

particularmente das cotas universitárias, objeto deste estudo.  

Discutiram-se a situação sociocultural e a econômica da área de 

abrangência da Unimontes, apresentando-se a legislação que estabeleceu o 

sistema de cotas das duas universidades estaduais do estado de Minas Gerais 

(UEMG e Unimontes) para melhor situar, do ponto de vista teórico, as questões 

que se apresentaram no decorrer desta pesquisa. Entende-se que, nesse 

sentido, o objetivo foi alcançado. 

Buscou-se, também, analisar as ideias de princípio de igualdade para 

compreender melhor a questão da igualdade de oportunidade, conforme requer 

a complexa discussão acerca da inclusão social por meio do Sistema de Cotas 

para o acesso à universidade pública. Os pensamentos de autores como Paulo 

Bonavides, Norberto Bobbio, Klaus Günther, Ronald Dworkin, Robert Alexy, 

Habermans e Rawls, entre outros, foram fundamentais para as reflexões aqui 

propostas. 

Sobre o Princípio da Igualdade e cidadania, pressupostos essenciais à 

conquista dos direitos sociais, buscaram-se argumentos teóricos nas 

discussões apresentadas, de modo que se tornasse possível levar a termo a 

proposta de estudo e alcançar os objetivos propostos. Assim, numa breve 

ilustração histórica, o esforço concentrou-se em demonstrar, a partir da 

antiguidade clássica, quando nasce o conceito de igualdade, juntamente com o 

de democracia. Nessa mesma direção, visitou-se o período que compreende o 

Império Romano, a Idade Média, o período iluminista até alcançar a 

contemporaneidade, quando se conclui que, em seu tempo devido, cada 

pensamento teve seu lugar nas questões que dizem respeito ao direito.  
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Refletindo sobre os conflitos e debates em torno da Constituição escrita 

e Constituição real, constatou-se que tais conflitos são muito salutares, nas 

sociedades democráticas, posto que, em movimentos como esse, é que se 

consolidam e avançam os ideais de igualdade, cidadania e democracia os 

quais, em última instância, conduziram às conquistas por direitos sociais. A 

esse respeito, muito pode contribuir o pensamento de Jürgen Habermas, entre 

outros.  

A revisão da literatura permitiu uma análise histórica das ações 

afirmativas, de modo a possibilitar inferências de que o modelo norte-

americano tem muito a ensinar ao mundo nesse sentido, embora sejam 

necessárias adequações ao contexto de cada país, particularmente no Brasil, 

um país plural e com diversos problemas sociais a serem enfrentados.  

Sem reconhecer as desigualdades geradas no contexto histórico, não é 

possível enfrentar o problema da discriminação pela cor associada à condição 

econômica, como bem ensina Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Só assim é 

possível garantir, de fato, a efetividade dos direitos sociais, tamanho é o 

desafio que se apresenta ao Estado brasileiro, que se pretende, também, ser 

um Estado de Bem Estar Social, conforme a Constituição Cidadã, de 1988.  

Nos indicadores da desigualdade no Brasil apontados pelo IPEA, fica 

ainda mais evidente a urgência em relação à implantação e efetivação do 

Sistema de Cotas, na Unimontes. Em todo caso, não se espera que somente 

tal ação seja suficiente para corrigir as disparidades educacionais, é 

necessário, ainda, que se pense em garantir a permanência dos estudantes 

cotistas na Universidade, o que requer mais ações do estado no sentido de 

prover as condições materiais necessárias, posto que evidências empíricas 

indiquem que parte dos estudantes cotistas precise trabalhar para se manterem 

na universidade. 

Finalmente, pode-se dizer que muitos estudos, associados à vontade e à 

decisão política, precisam ser feitos para que as ações afirmativas de acesso 

ao ensino superior sejam efetivas no âmbito da Unimontes. Contudo, este 

trabalho inicial apontou que as cotas são, indiscutivelmente, necessárias e 

podem, sim, modificar o cenário da educação superior no Brasil.  
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ANEXO 

 

ANEXO A 

 

Tabela 07 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 1-

2007 dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH*  
 

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 

Centros Curso Categorias Média  N Desvio padrão  

Afrodescendente,Carente 252,6303 12 26,88664 Enfermagem 
Sistema Universal 260,3463 21 14,34673 
Afrodescendente,Carente 277,2292 12 16,92109 Medicina 
Sistema Universal 294,5714 21 9,71505 
Afrodescendente,Carente 222,3576 10 25,85626 Odontologia 
Sistema Universal 234,4150 21 36,23644 
Afrodescendente,Carente 198,1728 24 32,20650 Ciências Biológicas 
Sistema Universal 205,8166 58 26,09745 
Afrodescendente,Carente 150,1430 27 19,52425 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 
Sistema Universal 157,8974 52 27,67537 
Afrodescendente,Carente 176,4773 11 20,41857 Administração 
Sistema Universal 195,6019 27 32,30997 
Afrodescendente,Carente 151,9038 13 17,25016 Ciências Contábeis 
Sistema Universal 162,1786 42 30,83820 
Afrodescendente,Carente 139,2500 9 21,17192 Ciências Econômicas 
Sistema Universal 154,7500 18 25,95882 
Afrodescendente,Carente 212,4022 23 19,83121 Direito 
Sistema Universal 245,0476 42 11,61084 
Afrodescendente,Carente 162,3333 12 13,69901 Ciências Sociais 
Sistema Universal 173,5948 29 20,88141 
Afrodescendente,Carente 181,9423 13 18,38340 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Serviço Social 
Sistema Universal 181,5431 29 17,90377 
Afrodescendente,Carente 120,4500 5 10,97497 Agronomia 
Sistema Universal 178,0441 17 35,55170 
Afrodescendente,Carente 158,9167 9 32,25920 Sistemas de Informação 
Sistema Universal 200,5326 23 47,77928 
Afrodescendente,Carente 135,4992 5 10,55937 Matemática 
Sistema Universal 162,9973 11 35,43085 
Afrodescendente,Carente 120,6772 5 26,60171 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas  

Zootecnia  
Sistema Universal 178,5229 9 21,01231 
Afrodescendente,Carente 161,6346 13 19,90462 Geografia 
Sistema Universal 172,9828 29 24,08457 
Afrodescendente,Carente 154,0556 18 34,80582 Letras/Português 
Sistema Universal 152,1094 64 28,23125 
Afrodescendente,Carente 136,3289 19 29,55504 Pedagogia  
Sistema Universal 140,4239 69 28,15207 
Afrodescendente,Carente 164,8750 18 38,73954 História 
Sistema Universal 174,0595 42 35,07552 

Afrodescendente,Carente 140,8158 19 31,96405 Artes 
Sistema Universal 152,3594 32 25,40494 
Afrodescendente,Carente 143,7083 6 26,76164 Ciências da Religião  
Sistema Universal 135,4265 17 24,48162 
Afrodescendente,Carente 152,7292 12 34,49876 Filosofia  
Sistema Universal 147,6810 29 24,88786 
Afrodescendente,Carente 137,3625 20 33,22862 

Centro de Ciências Humanas 

Letras/Inglês 
Sistema Universal 143,5809 34 38,90230 
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Tabela 08 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 2-

2007 dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH*  

Centros Curso Categorias Média N Desvio padrão  

Afrodescendente,Carente 221,4167 6 12,28278 Enfermagem 
Sistema Universal 241,4688 32 30,61103 
Afrodescendente,Carente 268,7500 9 11,12711 Medicina 
Sistema Universal 292,0530 33 13,08502 
Afrodescendente,Carente 239,4000 5 20,31979 Odontologia  
Sistema Universal 237,1300 25 27,42244 
Afrodescendente,Carente 142,2500 3 14,94364 Ciências Biológicas 
Sistema Universal 153,7059 17 29,56656 
Afrodescendente,Carente 175,7500 8 18,68059 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 
Sistema Universal 179,3148 27 26,91677 
Afrodescendente,Carente 153,2500 5 21,01488 Administração 
Sistema Universal 193,1161 28 25,53696 
Afrodescendente,Carente 141,5000 10 25,26801 Ciências Contábeis 
Sistema Universal 167,6111 36 32,52727 
Afrodescendente,Carente 128,0417 6 39,34063 Ciências Econômicas 
Sistema Universal 171,0982 28 42,71332 
Afrodescendente,Carente 215,0500 15 19,49272 Direito  
Sistema Universal 228,9057 61 27,37168 
Afrodescendente,Carente 163,9750 10 22,76250 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Sociais 
Sistema Universal 171,7813 24 27,36243 
Afrodescendente,Carente 137,3750 2 14,67247 Agronomia 
Sistema Universal 148,6154 13 23,02571 
Afrodescendente,Carente 165,0000 3 13,42572 Sistemas de 

Informação Sistema Universal 184,6447 19 34,05840 
Afrodescendente,Carente 150,8078 5 27,76206 Matemática 
Sistema Universal 186,0401 22 49,52608 
Afrodescendente,Carente 146,6667 3 26,14423 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas  

Zootecnia  
Sistema Universal 149,4107 14 31,92533 
Afrodescendente,Carente 179,8182 11 25,51913 Geografia  
Sistema Universal 169,8061 49 29,00495 
Afrodescendente,Carente 149,8438 8 16,87874 Letras/Espanhol  
Sistema Universal 147,9352 27 18,60942 
Afrodescendente,Carente 157,0500 10 13,46023 Letras/Português  
Sistema Universal 160,4063 24 16,00082 
Afrodescendente,Carente 132,2738 21 32,27440 Pedagogia 
Sistema Universal 144,3904 73 29,17027 
Afrodescendente,Carente 176,5714 7 10,95418 

Centro de Ciências Humanas 

História  
Sistema Universal 171,1413 23 15,00792 

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 
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Tabela 09 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 1-

2008  dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH* 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 

*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 

 
 
 

Centros Curso Categorias Média N Desvio padrão  

Afrodescendente,Carente 147,67 9 18,546 Enfermagem 
Sistema Universal 164,69 21 8,438 
Afrodescendente,Carente 184,90 9 7,884 Medicina  
Sistema Universal 194,22 21 4,445 
Afrodescendente,Carente 127,17 9 25,818 Odontologia  
Sistema Universal 165,32 21 10,438 
Afrodescendente,Carente 123,09 21 18,558 Ciências Biológicas 
Sistema Universal 133,87 49 15,194 
Afrodescendente,Carente 94,27 25 21,010 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 
Sistema Universal 102,84 64 17,670 
Afrodescendente,Carente 110,65 7 16,101 Administração 
Sistema Universal 142,24 33 14,925 
Afrodescendente,Carente 93,51 17 14,439 Ciências Contábeis 
Sistema Universal 111,11 45 23,697 
Afrodescendente,Carente 97,75 14 16,007 Ciências Econômicas 
Sistema Universal 114,85 30 24,791 
Afrodescendente,Carente 157,89 23 15,501 Direito 
Sistema Universal 178,22 42 6,826 
Afrodescendente,Carente 119,76 13 7,110 Ciências Sociais 
Sistema Universal 124,66 30 18,911 
Afrodescendente,Carente 133,83 12 9,345 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Serviço Social 
Sistema Universal 147,81 24 16,818 
Afrodescendente,Carente 95,94 7 21,314 Agronomia 
Sistema Universal 115,83 13 23,909 
Afrodescendente,Carente 86,32 7 17,487 Sistemas de Informação 
Sistema Universal 140,25 9 29,573 
Afrodescendente,Carente 76,98 12 12,983 Matemática 
Sistema Universal 100,21 38 24,905 
Afrodescendente,Carente 91,63 6 11,608 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas  

Zootecnia 
Sistema Universal 107,93 15 15,136 
Afrodescendente,Carente 122,22 11 9,483 Geografia 
Sistema Universal 130,08 28 12,454 
Afrodescendente,Carente 114,89 20 31,686 Letras/Português 
Sistema Universal 118,49 58 27,596 
Afrodescendente,Carente 92,29 24 26,779 Pedagogia 
Sistema Universal 98,01 70 25,697 
Afrodescendente,Carente 113,53 19 32,855 História 
Sistema Universal 131,19 34 26,478 
Afrodescendente,Carente 87,23 14 17,882 Artes 
Sistema Universal 121,04 34 24,015 
Afrodescendente,Carente 71,48 7 10,630 Ciências da Religião 
Sistema Universal 95,99 19 21,205 
Afrodescendente,Carente 119,50 3 27,308 Filosofia 
Sistema Universal 126,92 12 18,653 
Afrodescendente,Carente 101,31 12 21,937 

Centro de Ciências Humanas 

Letras/Inglês 
Sistema Universal 114,38 72 25,337 
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Tabela 10 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 2-

2008  dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH*  

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 
 

 

 

 

Centros Curso Categorias Média  N Desvio padrão  

Afrodescendente,Carente 136,40 12 18,275 Enfermagem 
Sistema Universal 153,85 24 12,320 
Afrodescendente,Carente 175,42 9 4,700 Medicina 
Sistema Universal 193,22 21 2,415 
Afrodescendente,Carente 135,50 7 14,213 Odontologia 
Sistema Universal 151,17 18 24,095 
Afrodescendente,Carente 87,79 6 7,679 Ciências Biológicas 
Sistema Universal 113,06 16 13,065 
Afrodescendente,Carente 115,52 13 14,676 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 
Sistema Universal 117,34 30 15,372 
Afrodescendente,Carente 106,55 10 16,192 Administração 
Sistema Universal 129,81 22 22,341 
Afrodescendente,Carente 92,55 11 11,701 Ciências Contábeis 
Sistema Universal 117,74 23 22,661 
Afrodescendente,Carente 102,40 10 22,173 Ciências Econômicas 
Sistema Universal 112,98 21 20,296 
Afrodescendente,Carente 156,33 21 9,704 Direito 
Sistema Universal 181,15 42 5,218 
Afrodescendente,Carente 103,73 10 13,113 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Sociais 
Sistema Universal 133,41 25 23,737 
Afrodescendente,Carente 81,19 4 7,728 Agronomia 
Sistema Universal 118,66 14 14,341 
Afrodescendente,Carente 109,47 9 17,935 Sistemas de Informação 
Sistema Universal 123,67 22 22,049 
Afrodescendente,Carente 116,82 1 z Matemática 
Sistema Universal 113,35 15 28,855 
Afrodescendente,Carente 87,48 6 9,218 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas  

Zootecnia 
Sistema Universal 108,57 13 13,849 
Afrodescendente,Carente 102,77 14 15,747 Geografia 
Sistema Universal 117,23 42 19,639 
Afrodescendente,Carente 103,45 11 29,141 Letras/Espanhol 
Sistema Universal 117,37 95 19,291 
Afro-descendente,Carente 119,81 13 12,380 Letras/Português 
Sistema Universal 132,36 29 18,828 
Afrodescendente,Carente 99,46 28 21,730 Pedagogia 
Sistema Universal 108,63 171 16,659 
Afrodescendente,Carente 116,17 12 12,932 

Centro de Ciências Humanas 

História 
Sistema Universal 129,38 29 17,830 
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Tabela 11 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 1-

2009  dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH*  

 

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 

Centros  Curso  Categorias  Média  N Desvio 
padrão  Afro-

Descendente,Carente 
128,7288333 12 11,7551463 Enfermagem 

Sistema Universal 160,8080954 21 11,78965604 

Afro-
Descendente,Carente 

185,9784199 12 6,244744362 Medicina 

Sistema Universal 200,5387144 21 4,727323621 

Afro-
Descendente,Carente 

141,5182003 10 16,42012647 Odontologia 

Sistema Universal 161,0392386 21 10,70634159 

Afro-
Descendente,Carente 

99,56130428 23 21,69057838 Ciências Biológicas 

Sistema Universal 131,5695389 52 30,00506276 

Afro-
Descendente,Carente 

82,87153858 13 18,97361235 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 

Sistema Universal 109,9199076 54 20,17960121 

Afro-
Descendente,Carente 

108,9972728 11 19,86435005 Administração 

Sistema Universal 144,965556 27 15,7703918 

Afro-
Descendente,Carente 

99,2906251 16 21,46388619 Ciências Contábeis 

Sistema Universal 115,5839535 43 21,23707932 

Afro-
Descendente,Carente 

106,1666667 6 28,49502881 Ciências Econômicas 

Sistema Universal 121,1666667 24 23,36381291 

Afro-
Descendente,Carente 

156,4300003 24 11,3025219 Direito 

Sistema Universal 180,8145242 42 8,01098469 

Afro-
Descendente,Carente 

109,0416667 12 17,89801707 Ciências Sociais 

Sistema Universal 121,4270833 24 22,44310187 

Afro-
Descendente,Carente 

115,0658334 12 12,76261284 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Serviço Social 

Sistema Universal 131,5488896 27 16,88886026 

Afro-
Descendente,Carente 

98,20999997 7 17,35492551 Agronomia 

Sistema Universal 118,7207335 15 23,90085341 

Afro-
Descendente,Carente 

90,22199974 10 17,36151368 Sistemas de 
Informação Sistema Universal 125,2535003 20 38,20928857 

Afro-
Descendente,Carente 

98,56800003 5 13,66374635 Matemática 

Sistema Universal 114,7136365 33 24,21087432 

Afro-
Descendente,Carente 

110,6586669 3 21,16227273 Quimica 

Sistema Universal 120,0441331 15 17,91383291 

Afro-
Descendente,Carente 

76,9375 4 22,89054054 

Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Zootecnia 

Sistema Universal 119,3990665 15 24,38162349 

Afro-
Descendente,Carente 

101,4444444 9 12,3578023 Geografia 

Sistema Universal 131,8863636 22 19,20995019 

Afro-
Descendente,Carente 

107,0366669 9 17,09472516 Letras/Português 

Sistema Universal 115,6639217 51 25,64887578 

Afro-
Descendente,Carente 

86,36399984 10 22,24534278 Pedagogia 

Sistema Universal 99,25000019 72 19,06400484 

Afro-
Descendente,Carente 

101,7531252 16 32,68352595 História 

Sistema Universal 120,8163159 38 28,32321144 

Afro-
Descendente,Carente 

77,99666659 6 11,64611803 Artes 

Sistema Universal 122,4738464 26 22,59200315 

Afro-
Descendente,Carente 

100,125 4 19,27595653 Ciências da Religião 

Sistema Universal 101,4 15 24,36786526 

Afro-
Descendente,Carente 

95,03571456 7 31,78673072 Filosofia 

Sistema Universal 125,2406665 15 15,82598893 

Afro-
Descendente,Carente 

91,73181811 11 28,4531394 

Centro de Ciências Humanas 

Letras/Inglês 

Sistema Universal 104,5343055 72 23,39633888 
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Tabela 12 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 2-

2009  dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH*  

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e indígenas. 
 

Centros Curso Categorias Média N Desvio 
padrão 

Afro-
Descendente,Carente 

138,6496365 11 11,92491983 Enfermagem 
Sistema Universal 146,2602859 21 12,55928511 

Afro- 185,2050906 11 5,234703613 Medicina 
Sistema Universal 196,2997137 21 4,744471301 

Afro- 145,2816 10 21,13789449 Odontologia 
Sistema Universal 161,7478096 21 15,78148814 

Afro-
Descendente,Carente 

91,20233337 6 14,68400913 Ciências Biológicas 

Sistema Universal 105,0100953 21 19,90299663 

Afro-
Descendente,Carente 

104,6324616 13 10,68230222 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 

Sistema Universal 116,3623752 32 19,85671008 
Afro-
Descendente,Carente 

123,7776922 13 8,612505196 Administração 

Sistema Universal 128,049586 29 15,60468056 

Afro-
Descendente,Carente 

101,5714286 7 17,31672739 Ciências Contábeis 

Sistema Universal 114,6630435 23 15,03208854 

Afro-
Descendente,Carente 

103,125 8 7,180081575 Ciências Econômicas 

Sistema Universal 107,5217391 23 19,6985684 

Afro-
Descendente,Carente 

152,0434783 23 10,44238853 Direito 

Sistema Universal 176,0277778 45 6,880931784 

Afro-
Descendente,Carente 

83,45 10 27,67314181 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Sociais 

Sistema Universal 121,2291667 24 34,15302175 

Afro-
Descendente,Carente 

86,32866669 9 19,73050803 Agronomia 

Sistema Universal 99,45231588 19 23,0790554 

Afro-
Descendente,Carente 

101,3644445 9 16,69477084 Sistemas de 
Informação Sistema Universal 117,5035 20 20,82405781 

Afro-
Descendente,Carente 

92,54257127 7 24,97499088 Matemática 

Sistema Universal 97,35052623 19 21,95432104 

Afro-
Descendente,Carente 

86,85000008 8 18,45580322 

Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Zootecnia 

Sistema Universal 100,2908889 18 26,71388088 

Afro-
Descendente,Carente 

103,5277778 18 16,62870677 Geografia 

Sistema Universal 119,0769231 39 17,88000517 

Afro-
Descendente,Carente 

102,2692308 13 16,10818294 Letras/Espanhol 

Sistema Universal 102,9318182 22 18,32448626 

Afro-
Descendente,Carente 

121,9791667 12 8,935665472 Letras/Português 

Sistema Universal 121,3095238 21 11,36686653 

Afro-
Descendente,Carente 

92,4375 36 24,0079135 Pedagogia 

Sistema Universal 99,78448276 116 18,94763656 

Afro-
Descendente,Carente 

122,1538462 13 17,41004812 

Centro de Ciências Humanas 

História 

Sistema Universal 124,0178571 28 17,50501629 
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Tabela 13 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 1-

2010  dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH*  

Centros Curso Categorias Média N Desvio padrão  

Afro-Descendente,Carente 157,3958 12 13,95099 Enfermagem 

Sistema Universal 158,5357 21 10,77128 

Afro-Descendente,Carente 199,5900 10 10,54698 Medicina 

Sistema Universal 210,5048 21 4,77781 

Afro-Descendente,Carente 153,4688 8 13,68030 Odontologia 

Sistema Universal 166,9643 21 8,14451 

Afro-Descendente,Carente 118,3225 20 21,15879 Ciências Biológicas 

Sistema Universal 134,7109 46 19,52491 

Afro-Descendente,Carente 93,6313 8 17,22185 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 

Sistema Universal 111,4871 58 17,39219 

Afro-Descendente,Carente 115,2188 16 18,87853 Administração 

Sistema Universal 139,2442 43 18,78144 

Afro-Descendente,Carente 109,7083 12 21,53191 Ciências Contábeis 

Sistema Universal 120,2071 35 19,74297 

Afro-Descendente,Carente 100,0000 2 4,24264 Ciências Econômicas 

Sistema Universal 128,7237 19 31,35991 

Afro-Descendente,Carente 160,3478 23 16,41087 Direito 

Sistema Universal 196,0833 42 6,64442 

Afro-Descendente,Carente 109,2188 8 20,70172 Ciências Sociais 

Sistema Universal 142,6912 17 26,13315 

Afro-Descendente,Carente 103,5556 9 19,93810 

Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas 

Serviço Social 

Sistema Universal 143,8125 24 27,11762 

Afro-Descendente,Carente 134,4500 2 54,09367 Agronomia 

Sistema Universal 127,2562 16 24,15370 

Afro-Descendente,Carente 102,1000 6 28,86985 Sistemas de Informação 

Sistema Universal 140,2250 16 26,61620 

Afro-Descendente,Carente 87,7333 6 9,35086 Matemática 

Sistema Universal 104,7569 36 29,67626 

Afro-Descendente,Carente 114,1667 3 11,40541 

Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Zootecnia 

Sistema Universal 121,5682 11 25,59055 

Afro-Descendente,Carente 117,1944 9 24,94925 Geografia 

Sistema Universal 132,2738 21 24,69171 

Afro-Descendente,Carente 114,7000 10 28,39718 Letras/Português 

Sistema Universal 126,9737 57 23,43045 

Afro-Descendente,Carente 98,2708 24 22,66485 Pedagogia 

Sistema Universal 109,5743 74 16,92220 

Afro-Descendente,Carente 102,4750 10 24,25399 História 

Sistema Universal 138,2241 29 26,79938 

Afro-Descendente,Carente 117,8333 6 14,16216 Artes 

Sistema Universal 133,2016 31 30,14938 

Afro-Descendente,Carente 106,5000 2 14,84924 Ciências da Religião 

Sistema Universal 103,8667 15 17,61312 

Afro-Descendente,Carente 98,8571 7 21,12209 Filosofia 

Sistema Universal 127,4737 19 28,97819 

Afro-Descendente,Carente 116,4000 5 20,99524 

Centro de Ciências Humanas 

Letras/Inglês 

Sistema Universal 122,0150 50 26,92262 

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e indígenas. 
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Tabela 14 – Média das notas dos candidatos aprovado s nas categorias 
Afrodescendente (carente) e Sistema Universal, no p rocesso seletivo 2-

2010  dos cursos do CCBS, CCSA, CCET, CCH*  

Fonte: Dados da pesquisa. (Dados primários fornecidos pela Cotec). 
*Foram excluídos os dados das categorias: Egresso da escola pública (carente), Portador de 
deficiência e Indígenas. 
 

 

Centros Curso Categorias Média  N Desvio 
padrão  Afrodescendente,Carente 143,9167 12 22,83546 Enfermagem 

Sistema Universal 143,0119 21 14,23167 

Afrodescendente,Carente 191,2308 13 7,88563 Medicina 

Sistema Universal 201,0000 21 4,57187 

Afrodescendente,Carente 152,3250 10 26,03711 Odontologia 

Sistema Universal 162,5000 18 11,46542 

Afrodescendente,Carente 98,7647 17 19,85779 Ciências Biológicas 

Sistema Universal 117,9855 69 19,79104 

Afrodescendente,Carente 89,4833 15 19,10334 

Centro de Ciências Biológicas 

Educação Física 

Sistema Universal 112,3256 39 25,04636 

Afrodescendente,Carente 107,9143 14 13,35088 Administração 

Sistema Universal 121,8593 27 16,24900 

Afrodescendente,Carente 110,7000 14 11,40358 Ciências Contábeis 

Sistema Universal 114,6583 30 16,46817 

Afrodescendente,Carente 83,8625 8 14,26694 Ciências Econômicas 

Sistema Universal 105,4458 24 22,73544 

Afrodescendente,Carente 160,6896 24 12,25033 Direito 

Sistema Universal 184,7131 42 7,17911 

Afrodescendente,Carente 102,8143 14 23,22602 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Sociais 

Sistema Universal 109,7638 29 30,48475 

Afrodescendente,Carente 93,5000 8 35,80578 Agronomia 

Sistema Universal 107,7391 23 23,40557 

Afrodescendente,Carente 87,7450 10 17,06606 Sistemas de 
Informação Sistema Universal 106,6583 24 21,70185 

Afrodescendente,Carente 84,0500 4 11,63142 Matemática 

Sistema Universal 93,4000 17 14,87103 

Física Sistema Universal 85,1375 16 17,43782 

Afrodescendente,Carente 115,4375 4 20,22619 Química 

Sistema Universal 126,8000 30 32,85105 

Afrodescendente,Carente 86,0250 2 19,55150 

Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Zootecnia 

Sistema Universal 103,1474 19 10,08357 

Afrodescendente,Carente 104,8182 11 22,38110 Geografia 

Sistema Universal 105,8250 42 20,29746 

Afrodescendente,Carente 95,5000 6 16,38292 Letras/Espanhol 

Sistema Universal 102,8889 18 26,75518 

Afrodescendente,Carente 92,6625 8 21,51891 Letras/Português 

Sistema Universal 110,8939 41 21,06257 

Afrodescendente,Carente 92,0710 31 18,51086 Pedagogia 

Sistema Universal 104,4833 114 18,75777 

Afrodescendente,Carente 108,1389 9 23,21309 História 

Sistema Universal 125,7660 25 24,30057 

Centro de Ciências Humanas 

Letras/Inglês Sistema Universal 93,5437 16 14,44698 


