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RESUMO 
 
 

POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS: INCONSTITUCIONALIDADE DAS COTAS RACIAIS NO 
BRASIL RESUMO O presente estudo tem por objetivo pontuar a inconstitucionalidade das 
cotas raciais nas universidades públicas do país. Primeiramente, aborda o contexto histórico 
das ações afirmativas em outros países, e, em seguida no Brasil, apresentando contribuições e 
visões divergentes sobre o assunto. As cotas raciais surgem para diminuir a desigualdade entre 
os ingressantes, negros e brancos, nas universidades do país, destacando o aumento do 
número de estudantes negros através da reserva de vagas. E, essa medida tende a favorecer 
uma minoria que completou o ensino médio, e, concomitantemente favorece uma classe média 
negra ao invés de integrar a raça em geral. Em outras palavras, busca consertar as 
desigualdades entre brancos e negros, eis aqui o grande objetivo das cotas. Mas, essa 
temática exposta fere o princípio da igualdade, de acordo com o artigo 5º, da Constituição 
Federal de 1988: “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”. Segundo, Celso Ribeiro Bastos 
a igualdade é, portanto, o mais vasto dos princípios constitucionais, fortalecendo, assim, a ideia 
de que as cotas raciais são inconstitucionais, visto que esta fere um dispositivo constitucional 
ao favorecer e privilegiar uns em detrimento de outros. O Brasil baseou-se em políticas 
afirmativas de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, mas, o histórico desses 
dois países são muito diferentes. Ou seja, os EUA vivenciou um conflito entre negros e brancos 
até a década de 60, em consequência da Guerra de Secessão. Nesse contexto pretérito, os 
americanos eram proibidos de realizar casamentos inter raciais, e, também, o convívio entre 
eles era restrito. Já no Brasil o problema vem desde a abolição da escravatura onde o negro 
não foi respaldado socialmente, economicamente e juridicamente, sendo marginalizado na 
sociedade e caindo para classes sociais mais baixas. Porém, o Supremo Tribunal Federal, 
entende que as cotas raciais são constitucionais e o ex Ministro Joaquim Barbosa afirmou em 
seu entendimento, que os legisladores têm que impedir que a igualdade formal, ou seja, 
baseada na letra da lei, com o fulcro de dificultar a proteção dos interesses de pessoas 
socialmente desfavorecidas. Essa ótica jurisprudencial, evidencia que as cotas corrigem a falta 
de respaldo vivenciado pela população negra, desfavor esse proporionado pelo próprio 
governo. Vale ressaltar, àqueles que são a favor de tais políticas, esses afirmam que as cotas 
vem para trazer igualdade de oportunidades para os excluídos historicamente, e, racialmente 
ao longo do tempo, mas, esses não veem o fator da meritocracia e acabam por fazer nascer 
um ódio entre raças, já que uma é mais favorecida em favor de outra. Em suma, os tidos como 
brancos, tem mais benefícios e mais vagas reservadas em Universidades Públicas. Portanto, a 
presente tese exposta, busca demonstrar que as cotas raciais para ingresso em Universidades 
Públicas não são o melhor método para diminuir as desigualdades, principiologia esta 
respaldada entre brancos e negros. Mas, a bem da verdade, esta filosofia legislativa, busca 
apenas beneficiar uma minoria negra e não a sua totalidade. Palavras-chave: cotas raciais no 
ensino superior, inconstitucionalidade, princípio da igualdade  


