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RESUMO 

Não é de hoje que a discussão acerca da igualdade tem obtido espaço no âmbito das políticas públicas. 
Isso porque, se a isonomia for encarada apenas como manutenção de sujeitos em planos semelhantes, 
sem conceber qualquer tratamento diferenciado entre estes, tornar-se-á inócuo o objetivo de diminuir 
as desigualdades e, por consequência, obstará a justiça social. O presente trabalho tem como objetivo 
demonstrar que as políticas públicas de cotas raciais surgem dentro de uma noção de cidadania voltada 
para atenuar os prejuízos sociais ainda quando do ingresso à universidade pública. Utilizar-se-á de análises 
documentais e bibliográficas para se apresentar a discussão pretendida, a de que o reconhecimento de 
que certos grupos necessitam de políticas específicas é decorrente de uma concepção de igualdade que 
ultrapassa a ideia pura da simetria de sujeitos; tal concepção funda-se em compromissos que permitam 
o reconhecimento do “direito a ter direitos”, como também o reconhecimento das causas que geram a 
desigualdade social, e como “remédio” os mecanismos de inserção dos sujeitos no universo da cidadania. 
No Brasil, essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que analisou a constitucionalidade 
do sistema de cotas para o ingresso nas universidades públicas à luz do princípio da isonomia, tendo 
confirmado a compatibilidade dessas políticas no sistema jurídico interno. Como resultado da pesquisa, 
será demonstrada a necessidade de se analisar os fundamentos pelos quais a igualdade comporta a dupla 
dimensão de ideia-força e estratégia política, tal como ficará evidenciado nas ações afirmativas de cotas 
raciais para ingresso nas universidades públicas brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania; Direitos sociais; Isonomia.
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INTRODUÇÃO
 

O presente artigo objetiva tecer considerações sobre as principais ideias que nortearam a adoção 
de políticas afirmativas de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras. Para tanto, num primeiro 
momento, buscou-se compreender quais as concepções implicadas em torno da ideia contemporânea de 
igualdade, tendo como principal referência a Teoria Bidimensional da Justiça proposta pela pensadora 
norte-americana Nancy Fraser e citada por Flávia Piovesan (2005) e Estela Waksberg Guerrini (2010).

Num segundo momento, procurou-se definir as ações afirmativas e os elementos que as 
delimitam, traçando-se uma breve evolução histórica para posteriormente apresentar os contornos que 
a iniciativa assumiu no contexto social brasileiro, com destaque para as reflexões de Rita Laura Segato 
(2006), antropóloga e militante dos direitos humanos, idealizadora do sistema de cotas implantado na 
Universidade de Brasília (UNB).

Em seguida, foi apresentado o contexto de introdução das ações afirmativas na modalidade cotas 
raciais e/ou sociais nas universidades públicas brasileiras. Ao final, seguiram-se breves notas sobre a 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 186/DF, tendo a corte constitucional, por unanimidade, entendido pela validade 
da política de ação afirmativa adotada pela Universidade de Brasília.

CONCEPÇÕES DA IGUALDADE – DA IGUALDADE À DESIGUALDADE SOCIAL 

A igualdade foi bandeira de luta nas Revoluções Burguesas do século XVIII, momento histórico 
em que refletiu o desejo de que fossem eliminados os privilégios por nascença que então sustentavam o 
regime absolutista e aristocrático. Assim, num primeiro momento, a defesa do ideal de que “todos são 
iguais perante a lei” restringiu a igualdade a uma concepção formalista, que conferia aos sujeitos de 
direito tratamento geral e abstrato, desconsiderando qualquer diferença que, no plano material, pudesse 
retirar do sujeito a condição de participar do convívio social em efetiva igualdade com os demais.

A fragilização da proposta de igualdade formal iniciou-se no século XIX diante do crescimento das 
massas de trabalhadores e desempregados e do fortalecimento da luta por direitos sociais e econômicos. 
À época, a discussão acerca da igualdade passou a demandar condições de igualdade de fato, uma vez 
que a lei não poderia ser igual para todos quando as pessoas viviam sob condições diversas, sob pena de 
se perpetuar uma situação de desigualdade.

Desse modo, num primeiro momento, a ideia de igualdade material ou substancial esteve atrelada 
à proposta de justiça social e distribuição de renda. Na segunda metade do século XX, contudo, o que se 
viu foi a expansão de movimentos civis que buscavam a igualdade sob novo formato, não mais restrito 
ao critério socioeconômico. Estes movimentos reivindicavam o direito das minorias ao reconhecimento 
de suas diferenças, fossem elas étnicas, de gênero, etárias, de opção sexual ou de desenvolvimento físico 
e mental; o que se vislumbrava nas pautas de reivindicações era, portanto, um ideal de justiça também 
veiculado ao reconhecimento das identidades. 

  Nesse contexto, Flávia Piovesan (2005), ao analisar as ações afirmativas sob a perspectiva 
dos Direitos Humanos, afirma que se num primeiro momento os Direitos Humanos contemporâneos 
compreendiam formulações genéricas voltadas ao combate à afirmação da diferença, como se observa na 
Declaração dos Direitos do Homem de 1948, na segunda metade do século XX, o que se percebeu foi o 
esforço dos Estados, organismos e entidades internacionais em possibilitar às minorias o reconhecimento 
de suas especificidades. Nesse sentido, a autora complementa:

Na esfera internacional, se uma primeira vertente de instrumentos internacionais nasce com a vocação de 
proporcionar uma proteção geral, genérica e abstrata, refletindo o próprio temor da diferença, percebe-se, 
posteriormente, a necessidade de conferir a determinados grupos uma proteção especial e particularizada, 
em face de sua própria vulnerabilidade. Isso significa que a diferença não mais seria utilizada para a 
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aniquilação de direitos, mas, ao revés, para sua promoção (PIOVESAN, 2005:46).

Nessa perspectiva, determinados sujeitos de direitos, como os afrodescendentes, as mulheres, as 
crianças, os idosos, os deficientes, dentre outros, passaram a demandar tratamento diferenciado, a fim de 
que o valor da primazia da pessoa humana também se materializasse no direito à diferença.

Nesse sentido, a filósofa política norte-americana Nancy Fraser (apud PIOVESAN, 2005) 
defende que a justiça/igualdade requer a consideração de duas dimensões: redistribuição (de recursos 
produtivos e de renda) e reconhecimento (das contribuições variadas dos diferentes grupos sociais). Nas 
palavras da autora:

O reconhecimento não pode reduzir-se à distribuição, porque o status na sociedade não decorre simplesmente 
em razão da classe. Tomemos o exemplo de um banqueiro afro-americano de Wall Street, que não pode 
conseguir um táxi. Neste caso, a injustiça da falta de reconhecimento tem pouco a ver com a má distribuição. 
(...) Reciprocamente, a distribuição não pode reduzir-se ao reconhecimento, porque o acesso aos recursos 
não decorre simplesmente em razão de status. Tomemos, como exemplo, um trabalhador industrial 
especializado, que fica desempregado em virtude do fechamento da fábrica em que trabalha, em vista de 
uma fusão corporativa especulativa. Nesse caso, a injustiça da má distribuição tem pouco a ver com a falta 
de reconhecimento. (...) Proponho desenvolver o que chamo concepção bidimensional da justiça. Essa 
concepção trata da redistribuição e do reconhecimento como perspectivas e dimensões distintas da justiça. 
Sem reduzir uma a outra, abarca ambas em algo mais amplo (FRASER apud PIOVESAN, 2005: 47).

Desse modo, ter recursos materiais e ser reconhecido pelos padrões culturais institucionalizados é 
requisito para que os seres humanos tenham condição de participar igualmente da vida social. A paridade 
de participação social é, portanto, condição para a realização da justiça.

Nessa linha, a autora defende que o reconhecimento não deve ser associado à identidade coletiva, 
mas ao status social de um grupo, sob pena de se aniquilar as características individuais. Dessa forma, 
o não reconhecimento não implicaria na depreciação da identidade do grupo, mas sim na subordinação 
social apta a privar o indivíduo de participar como um igual na vida social. A proposta é que se opere 
a mudança dos próprios padrões institucionalizados de valoração cultural, de modo que, ao final, todos 
tenham o mesmo status ou significação social. A autora complementa que o reconhecimento associado 
à identidade coletiva tenderia a segregar os grupos, ao passo que a paridade de participação social 
favoreceria sua integração (GUERRINI, 2010).

Quanto à outra dimensão da justiça – a redistribuição – Fraser ressalta que é preciso haver uma 
realocação mais igualitária dos recursos e bens, mas alerta que só uma distribuição mais justa não é 
suficiente para garantir a justiça, pois, como exemplifica a autora, nem todas as questões de injustiça 
estão reduzidas a uma questão de classe. 

Bem por isso “Nancy Fraser propõe que o reconhecimento deve ser universalista quando o 
não reconhecimento envolve a negação da humanidade de um grupo, mas deve ser específico quando 
se nega aquilo que é distintivo de um grupo” (GUERRINI, 2010: 17). O pensamento da filósofa norte-
americana é seguido por Boaventura de Sousa Santos, que defende:

(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes 
quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 
diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades (SANTOS apud 
PIOVESAN, 2005: 48).

No plano internacional, o direito à diferença restou positivado, em 1967, pela Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada por 167 países, incluindo o Brasil. 
O art. 1º do documento define a discriminação como: 

(...) qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica, que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou 
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exercício em pé de igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais.

Após, em 1979, houve a adoção pela ONU da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher, mais um esforço do organismo internacional em combater a 
discriminação, desta vez relacionada às diferenças de gênero. 

Os dois documentos citados acima foram seguidos de muitos outros, de abrangência internacional 
ou regional e voltados ao combate à discriminação das diferenças de raça ou etnia, gênero, orientação 
sexual, idade ou de desenvolvimento físico ou mental. Para Flávia Piovesan (2005), contudo, tratam-se 
de instrumentos normativos de caráter repressivo/punitivo que, embora fundamentais para a garantia 
do pleno exercício dos direitos políticos, civis, sociais, econômicos e culturais, não são, por si só, 
suficientes para a implementação efetiva do direito à igualdade. Para tanto, mostrou-se necessário a 
adoção concorrente de medidas promocionais – intituladas ações afirmativas – aptas a interferir na 
realidade e suplantar situações de desigualdade. 

AÇÕES AFIRMATIVAS: CONCEITO, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E ESPECIFICIDADES NO 
CONTEXTO BRASILEIRO

O termo ações afirmativas usualmente é empregado como políticas públicas ou privadas voltadas 
à inserção de grupos minoritários discriminados, com o objetivo de coloca-los em igualdade de competição 
com as demais pessoas. Nessa linha, Joaquim Barbosa Gomes (2003:27) entende que:

(...) as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 
compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de 
gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes 
da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de 
acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. 

Desse modo, como destinatários das ações afirmativas estão os grupos minoritários, assim 
entendidos como aqueles que se encontram em situação de inferioridade, seja no âmbito econômico, 
social, cultural, físico ou religioso e que não necessariamente compreende o menor número de pessoas. 
Assim, a implementação de ações afirmativas compreende alguns instrumentos, tais como: a) fixação de 
cotas, b) política de preferência e incentivos fiscais, c) prioridade nos contratos públicos, d) concessão 
de bolsas de estudo, e) políticas de acesso e permanência nas universidades, dentre outros (XAVIER, 
2006).

Segundo Thays Oliveira de Britto (2011), a primeira experiência das ações afirmativas ocorreu 
na Índia, país marcado pela intensa fragmentação social e diversidade étnica e que teve as primeiras 
políticas afirmativas regulamentadas em sua Constituição quando tornou-se um país independente em 
1947. Atualmente, tais políticas voltam-se à redução das deficiências sociais e discriminações sofridas 
pelos intocáveis indianos.

As ações afirmativas, contudo, ganharam maior amplitude no cenário mundial a partir da 
experiência norte-americana na segunda metade da década de 60. Naquele país, as discussões sobre as 
ações afirmativas intensificaram-se em torno da questão dos negros na área da educação, tendo como 
marcos: a) o discurso proferido pelo presidente Lyndon B. Johnson aos formandos da turma de 1965 da 
Howard University, b) a Executive Order 10.925 de 1961 (Kennedy); c) o Civil Rights Act de 1964 e d) 
casos paradigmáticos decididos pela Suprema Corte norte-americana, como o Regents of the University 
of California v. Bakke (1978).

Para João Feres Júnior (2005), a adoção das ações afirmativas na sociedade norte-americana, 
em especial no que toca à população afrodescendente, lastreou-se em três argumentos, quais sejam: 
a reparação ou compensação histórica, justiça social (igualdade substantiva ou material) e, respeito 
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à diversidade. O autor defende que estes mesmos argumentos foram utilizados para fundamentar a 
implementação de ações afirmativas na sociedade brasileira.

No Brasil, as discussões em torno da adoção de políticas afirmativas intensificaram-se após a 
participação do país na 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia 
e Formas Correlatas de Intolerância, promovida pela ONU e realizada em Durban, África do Sul, entre 
31 de agosto e 07 de setembro de 2001. Após a Conferência, o governo brasileiro iniciou uma série de 
ações afirmativas, dirigidas para a população negra do país, o que estimulou debates acirrados nos mais 
diversos setores da sociedade brasileira.

A classe intelectual do país dividiu-se entre resistentes e defensores da adoção de cotas raciais 
para ingresso nas universidades públicas brasileiras. Entre os principais defensores, está a antropóloga 
Rita Laura Segato, professora da Universidades de Brasília (UNB) e uma das principais referências 
nacionais no estudo dos Direitos Humanos. Para Rita Segato (2006), não se pode negar que três séculos 
de escravidão negra reforçaram a dependência e a submissão de uma parcela da população brasileira. Por 
isso, a discussão que gira em torno das cotas raciais no Brasil remete a uma classificação de pessoas não 
por um critério puramente biológico, mas pelos signos que sua aparência revela.

Com efeito, no cenário social brasileiro, tem-se, de um lado, os herdeiros da brancura com 
seu patrimônio e a proteção das leis e, de outro, os herdeiros da África ou dos povos originários com 
sua despatrimonialização progressiva e sem inscrição jurídica para reclamar uma devolução, uma 
restituição (SEGATO, 2006). Nesse ponto, Nilma Lino Gomes propõe:

É preciso assumir que, em nosso país, o negro não é discriminado só porque ele é pobre. Ele é discriminado 
porque é negro e, também, porque é pobre. E isso faz muita diferença (...), a discriminação racial por 
marca (ou seja, pela cor da pele e aparência racial) é uma forma camuflada, sutil e sub-reptícia do racismo 
brasileiro, um racismo que inclui e pretere, em vez de excluir e segregar como acontece em outros países 
racistas (GOMES, 2004:48-49).

Ainda sobre o racismo na sociedade brasileira, Rita Segato (2006a) defende que:

A exclusão, entre nós, é uma estrutura profunda de ordem psíquica, cognitiva, ontológica e não meramente 
socioeconômica. Originária do sistema de exploração escravocrata, logo permaneceu enquistada na ideologia 
e reproduzida pela cultura do povo brasileiro. As relações sociais próprias da escravidão constituíram-
se em matriz de convivência no Brasil, transformaram-se em “costume”, numa forma de normalidade. 
Na sociedade brasileira pós-escravocrata, a suspensão da ordem jurídica que garantia a exclusão na lei 
foi substituída por uma caução ideológica, o racismo, que passou a ser a norma não-jurídica a garantir a 
permanência da exclusão das pessoas negras (SEGATO, 2006a:81).

Da fala das duas autoras, extrai-se tanto o argumento das ações afirmativas como medida de 
compensação histórica quanto como mecanismo de justiça social, o que remete à teoria bidimensional 
da justiça proposta por Nancy Fraser (apud PIOVESAN, 2005), para quem a igualdade material ou 
substantiva pressupõe duas dimensões: a redistribuição e o reconhecimento. Esta última dimensão vai 
ao encontro do terceiro argumento proposto por João Feres Júnior (2005), o do respeito à diferença, 
conforme já apresentado no presente artigo.

A POLÍTICA DE COTAS RACIAIS NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

No Brasil, o estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro em elaborar leis, desde o final de 2000, 
que determinassem a implementação de ações afirmativas pelas suas universidades públicas dirigidas 
à população de baixa renda, à população negra ou a ambas. A partir desta iniciativa, várias outras 
universidades brasileiras adotaram ações afirmativas como forma de ingresso em seus quadros, sendo o 
sistema de cotas a modalidade mais recorrente. De acordo com Estela Waksberg Guerrini (2010),
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As cotas correspondem a uma reserva de parte das vagas disponíveis em um processo seletivo para que 
um grupo de pessoas com uma ou mais características comuns concorra a elas, separadamente dos demais 
grupos que não possuem esta característica. Por exemplo, aquelas pessoas que se autodeclararem negras 
(características comuns entre elas) concorrerão a uma parte das vagas, e aquelas pessoas que não se 
autodeclararem negras concorrerão às demais vagas. A escolha de qual característica será determinante para 
concorrer a estas vagas reservadas pode depender de diversos fatores, dentre os quais, a título ilustrativo, o 
desejo da universidade em formar um certo perfil de corpo discente e a existência de normas que obriguem 
as universidades a estabelecer um determinado processo seletivo. Pode-se pensar em cotas raciais, em cotas 
sociais, em cotas raciais e sociais independentes e em cotas raciais e sociais sobrepostas. Estes são apenas 
exemplos, cujo rol pode se expandir a depender das necessidades históricas e da criatividade humana 
(GUERRINI, 2010: 51). 

A Universidade de Brasília (UNB), por exemplo, instituiu o “Plano de Metas para a Integração 
Social, Étnica e Racial” por meio da Resolução 38, de 18 de junho de 2003, que previu a disponibilização, 
por um período de 10 anos, de 20% das vagas do vestibular da UNB para estudantes negros, em todos os 
cursos oferecidos na instituição. Portanto, a modalidade adotada foi a de cotas raciais.

Na Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), o sistema de reserva de vagas 
foi instituído através da Lei Estadual 15.259, de 27/07/2004, pela qual já no ano letivo de 2005, das 
902 vagas oferecidas pela UNIMONTES, 20% foram preenchidas por afrodescendentes carentes, 20% 
por egressos de escolas públicas carentes e 5% por portadores de deficiência e indígenas (VELOSO, 
2006). Neste caso, a modalidade adotada foi a de cotas raciais e sociais sobrepostas, considerando que 
para concorrer às vagas reservadas o candidato deve tanto se autodeclarar negro, quanto ter estudado em 
escola pública ou ter determinada renda média mensal.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2005, também adotou sistema de cotas na 
modalidade de cotas sociais e raciais sobrepostas. Já a Universidade Federal do Paraná (UFPR) optou 
pela adoção de uma política de cotas que reservasse 20% de suas vagas para os autodeclarados negros 
e outros 20% para os egressos do sistema público de ensino (nível fundamental e médio), com opção 
de reserva para indígena, caso houvesse demanda. O sistema de reserva de vagas adotado pela UFPR 
seguiu, portanto, a modalidade de cotas raciais e sociais independentes (GUERRINI, 2010).

Apesar da adoção crescente do sistema de cotas pelas universidades públicas brasileiras a 
partir do ano 2000, seja por meio de leis estaduais seja por atos normativos próprios, somente em 29 
de agosto de 2012 foi editada a Lei Federal 12.711, que fixou a obrigatoriedade de reserva de vagas 
aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e egressos de escola pública objetivando o ingresso nas 
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio.

O Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado sobre a constitucionalidade do sistema 
de reserva de vagas para ingresso nas universidades públicas brasileiras por meio do julgamento da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186/DF, de relatoria do Ministro Ricardo 
Lewandowski e ocorrido em 26 de abril de 2012.

IGUALDADE, RECONHECIMENTO E COTAS RACIAIS: NOTAS BREVES SOBRE A ADPF 
186/DF
  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) propõe a construção de 
um Estado Social, estabelecendo em seu texto condições necessárias para se alcançar esse objetivo, 
como a garantia de direitos sociais, inclusive os voltados à educação superior, que exigem uma postura 
ativa do Estado para sua consolidação. 

Nesse sentido, pontua Streck (2013: 98), “há o reconhecimento do déficit representado pelo 
incumprimento das promessas da modernidade, provocado por séculos de políticas excludentes”, assim, 
“se há a determinação de construção de um Estado Social, é porque o pacto constituinte reconheceu a 
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sua inexistência”.  
Por isso a necessidade de se reivindicar o direito como instrumento de mudanças sociais 

e transformações emancipatórias. Aqui se insere a noção de que o Estado brasileiro está ligado à 
concretização de direitos fundamentais, a fim de resgatar aquelas promessas de igualdade e justiça social 
(STRECK, 2013). 

Dessa forma, partindo-se da perspectiva de justiça constitucional, é importante que o Poder 
Judiciário assuma uma postura ativa diante da sociedade e das relações entre os poderes do Estado, uma 
vez que os direitos postos na CRFB/88 devem ser concretizados. 

Nesse contexto, é importante explicar que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) é modalidade de ação destinada a provocar a jurisdição constitucional concentrada do Supremo 
Tribunal Federal objetivando a tutela dos preceitos fundamentais diante de ameaça ou lesão resultante 
de qualquer ato ou omissão do poder público. Para Dirley da Cunha Júnior (2014: 285), os preceitos 
fundamentais:

São as normas que veiculam os valores supremos de uma sociedade, sem os quais a mesma tende a 
desagregar-se, por lhe faltarem os pressupostos jurídicos e políticos essenciais. Enfim, é aquilo de mais 
relevante numa Constituição, aferível pela nota de sua indispensibilidade. É o seu núcleo central, a sua 
alma, o seu espírito, um conjunto de elementos que lhe dão vida e identidade, sem o qual não há falar em 
Constituição (Cunha Júnior, 2014: 285).

No caso da ADPF 186/DF, a ação foi ajuizada pela Partido Democratas (DEM) contra atos 
normativos da Universidade de Brasília (UNB) que instituíam cotas para negros. Os preceitos 
fundamentais questionados foram: art. 1º caput (princípio republicano) e III (dignidade da pessoa 
humana); art. 3º, IV (vedação ao preconceito de cor e à discriminação); 4º, VIII (repúdio ao racismo); 
5º, I (igualdade), II (legalidade), XXXIII (direito à informação dos órgãos públicos), XLII (combate 
ao racismo) e LIV (devido processo legal – princípio da proporcionalidade); 37, caput (princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabiliadade); art. 205 (direito universal à 
educação); 206, caput e I (igualdade nas condições de acesso ao ensino); art. 207, caput (autonomia 
universitária), e art. 208, V (princípio meritocrático – acesso ao ensino segundo a capacidade de cada 
um) (ROTHENBURG, 2013). 

Por unanimidade de votos, o STF entendeu pela validade da política de ação afirmativa adotada 
pela Universidade de Brasília, julgando improcedente a ADPF 186/DF, nos termos da ementa que 
segue.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM 
SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) 
NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO 
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, 
LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da 
igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado 
lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de 
indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos 
sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo 
limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas 
particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais 
para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III 
– Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. 
IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que 
caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a 
ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou 
a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do 
arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção 
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diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, 
de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo 
pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, 
V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas 
pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores 
culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – 
No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a 
sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu 
origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol 
de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado 
dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, 
outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. (STF - ADPF: 186 DF, Relator: Min. 
Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 26/04/2012, Data de Publicação: DJe  20/10/2014). 

Como se pode observar, o STF corrobora o entendimento acerca do princípio da igualdade tal 
como é compreendido pelos autores referenciados no presente artigo. Já não se interpreta tal princípio 
no seu sentido jurídico-formal. Pelo contrário, tal concepção serve de alicerce para a busca pela ideia de 
justiça social.

O conceito de justiça social, como exposto acima, é compreendido como um princípio que confere 
à sociedade o direito de exigir do Estado projetos e ações voltados para a diminuição das diversas formas 
de desigualdades, conferindo a todos o direito à liberdade, dignidade e, principalmente, promovendo o 
direito a oportunidades.

O sistema de cotas, neste contexto, constitui-se num instrumento que visa promover o acesso 
dos estratos populacionais mais afetados pelo intenso contraste econômico-social do país ao mundo 
acadêmico que, por sua vez, se estabelece como um importante requisito para o mundo profissional e para 
a vida social. Em outras palavras, a democratização do acesso à universidade é um passo importante para 
a universalização do acesso também em relação ao mercado de trabalho e à inclusão social, possibilitando 
uma melhoria da qualidade de vida da população em seus variados aspectos.

Assim, depreende-se que a decisão do STF na ADPF 186/DF vai ao encontro dos argumentos 
apresentados por João Feres Júnior (2005) como fundamentadores do sistema de cotas raciais na sociedade 
brasileira, quais sejam: compensação ou reparação histórica, igualdade material ou substantiva e respeito 
às diferenças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Através das considerações tecidas pelo presente trabalho, foi possível constatar que o conceito 
de igualdade não é absoluto. Pelo contrário, tal definição deve, necessariamente, comportar sempre 
novas concepções de caráter inclusivo que, ao longo do tempo, vão surgindo como novas demandas 
sociais que carecem de sua proteção jurídico-social. Desse modo, pode-se falar em igualdade formal e 
em igualdade material, esta última considerada tanto no sentido de redistribuição de renda, quanto no de 
reconhecimento das diferenças.

Nesse cenário, observou-se que as ações afirmativas no contexto social brasileiro se fundamentam 
em três argumentos principais: a) compensação ou reparação histórica; b) igualdade material ou substantiva 
e c) respeito às diferenças. Foram estas as ideias básicas que via de regra nortearam várias instituições de 
ensino superior brasileiras na implantação de um sistema de cotas para ingresso de estudantes em seus 
quadros, muitas das quais associando o sistema de reserva de vagas para negros, pardos e indígenas com 
a igual possibilidade de reserva de vagas para estudantes de baixa renda, egressos de escola pública. 

Nas breves notas apresentadas acerca da decisão proferida pelo STF na ADPF 186/DF, também 
foi possível observar que o entendimento da Corte Constitucional se lastreou nos três argumentos acima 
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identificados, pelos quais o STF validou o sistema de cotas implantado na Universidade de Brasília.
Com efeito, de todo o exposto, não se pode olvidar serem as ações afirmativas, em especial no 

que toca a modalidade de cotas raciais e/ou sociais, medida concreta pela qual inevitavelmente rechaça 
a ideia de igualdade em sentido formal, passando-se a compreender o princípio da igualdade em sentido 
material ou substantivo, prestando-se a assegurar a pluralidade social e a diversidade no contexto 
universitário brasileiro.
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