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Resumo: O presente trabalho faz parte da pesquisa que está sendo realizada no Projeto 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, do Curso de Direito, tendo como objetivo 

estabelecer um paralelo entre a discriminação étnico-racial encontrada no país e a legislação 

vigente atinente ao assunto, tendo como método a pesquisa bibliográfica e virtual, onde é 

encontrado um grande número de informações pertinentes ao tema. Para combater a 

segregação, foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro leis criando ações 

afirmativas de inclusão social, objetivando o desencadeamento de um processo de erradicação 

dessas desigualdades. Nos maiores avanços encontrados estão a criação da Resolução nº 

1/2012, lei 10.639/03, lei de Cotas 12.990/2014, que vieram para abrandar um pouco a 

disparidade que existe entre negros e brancos no Brasil. Os negros têm enfrentado 

constantemente dificuldades na busca por seu espaço perante a sociedade, lutando contra a 

desigualdade social existente e pelos seus direitos, tentando de forma incansável que o 

princípio constitucional que preceitua que todos são iguais perante a lei, seja cumprido 

conforme dispõe a Constituição Federal/88. 
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Abstract: This work is part of research being carried out in the Institutional Project Scientific 

Initiation Grant, the Law Course, aiming to establish a parallel between the ethnic-racial 

discrimination found in the country and the current legislation pertaining to the subject, with 

the method bibliographic and virtual research, which is found a large number of relevant 

information to the subject. To combat segregation, were introduced in the Brazilian legal 

system laws creating affirmative action for social inclusion, aiming to trigger a process of 
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eradication of these inequalities. The greatest advances are found the creation of Resolution 

No. 1/2012, Law 10.639/03, Quota Law 12.990/2014, which came to slow down a little the 

disparity between blacks and whites in Brazil. Blacks have constantly struggled in the search 

for their space in society, fighting against social inequality and their rights, trying tirelessly 

that the constitutional principle that states that all are equal before the law, will be met as 

stipulated in the Constitution Federal/88. 
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1 Introdução 

 

Atualmente, muito se discute a respeito da desigualdade social existente no Brasil. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi consolidado o princípio da 

dignidade humana, assegurando as garantias fundamentais, que determinam que todos são 

iguais perante a lei. Ainda dentre os maiores avanços encontrados na CF/88 destaca-se um dos 

objetivos fundamentais da República, que é o de “construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, promovendo o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”, conforme descrito no art. 3º, inciso I e IV 

(BRASIL, 2014). 

Dentre os fatores que contribuem para o alto grau de desigualdade que reflete sobre a 

condição do negro na atualidade, destaca-se a discriminação positiva de pessoas integrantes 

de grupos que estejam em situações desfavoráveis, bem como, as vítimas da discriminação e 

estigma social. Neste contexto, diversos fatores tem influenciado o afastamento dos negros na 

sociedade, posto que eles reconhecidamente compõe o segmento social que experimenta as 

maiores desigualdades educacionais. 

A estrutura das populações humanas é extremamente complexa, variando de uma 

região do mundo para outra, de um povo para outro. Assim, “se encontra uma infinidade de 

nuanças originárias das constantes migrações no interior das fronteiras, e para além destas, em 

todos os países, o que torna impossível a existência de limites classificatórios fixos” 

(ADESKY, 2001). 

O objetivo dessa pesquisa é estudar a abrangência da Resolução nº 1/2012, a qual 

estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, bem como da Lei nº 

10.639/03, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, além de outras 

disposições legais atinentes a matéria, a fim de proporcionar uma conscientização que 

possibilite um repensar na revisão dos valores que movem a sociedade como um todo, 

objetivando alcançar um processo de inserção do negro na sociedade, tendo em conta que o 



 

Brasil foi a última nação das Américas a ter abolido a escravidão, abolição esta que começou 

a ter efeito com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888.  

O presente trabalho irá abordar ainda as ações afirmativas instituídas pelo Governo 

Federal, como forma reparatória e compensatória da histórica segregação racial no país, 

analisando inclusive  a Lei de Cotas nº 12.990/2014, a qual reserva aos negros 20% por cento 

das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 

públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, 

das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 

 

2 Metodologia e/ou Material e Métodos 

 

Para buscar as informações necessárias para a composição do conhecimento que se 

alcançou através dos objetivos propostos, a metodologia foi desenvolvida por meio da 

pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório e teórico, através de um enfoque histórico e 

crítico, tendo como instrumento de análise fundamentalmente os principais autores que 

trabalham com o tema explorado, os clássicos da área investigativa, bem como nos utilizamos 

de pesquisas virtuais, onde é encontrado um grande número de informações atinentes ao tema. 

Assim, a metodologia empregada teve como objetivo mediato e imediato analisar, 

explicar e interpretar os fenômenos que são observados e levantados com o uso das novas 

tecnologias digitais como instrumento para a transformação da participação popular nos 

governos. 

 

3 Resultados e Discussões 

 

O termo “raça”, no Brasil, sempre deu muito o que falar, levantando discussões e 

polêmicas que perduram até os dias atuais. Como bem pontua SCHWARCZ (2001) antes 

mesmo de o Brazil ter virado Brasil, quando era ainda uma “América portuguesa”, em pleno 

século XVI, esse território já foi representado a partir de sua natureza e de seus nativos. Isto é, 

nas primeiras descrições das viagens dos exploradores, já havia uma forte tendência de 

qualificar os que aqui habitavam pela raça. 

 

“A descoberta de que os homens eram profundamente diferentes entre si sempre 

levou à criação de uma cartografia de termos e reações. Os romanos chamavam de 

“bárbaro” a todos aqueles que não fossem eles próprios. Ou seja, os inúmeros 

grupos que invadiam, naquele contexto, o frágil continente europeu e sobre os quais 

mal e mal se sabiam nomes ou procedências. O Ocidente cristão designou de pagão 

ao mundo todo que fugia a seu universo, como se fosse possível dividir os homens a 



 

partir de um único critério religioso. Da mesma maneira, a orgulhosa ciência, 

determinista e positiva de finais do século, classificou como “primitivos” aos povos 

que não eram ocidentais, sobretudo os estranhos povos da América.” (SAMARA, 

2001, p. 11-12). 
 

 

FREYRE (2013) cita que formou-se na América tropical uma sociedade agrária na 

estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de 

negro na composição. Menciona ainda que a sociedade se desenvolveu defendida menos pela 

consciência de raça, quase nenhuma no português cosmopolita e plástico, do que pelo 

exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Refere que, a 

indecisão étnica e cultural entre a Europa e a África parece ter sido sempre a mesma em 

Portugal como em outros trechos da Península. 

O Português vinha encontrar na América, conforme FREYRE (2013) uma terra de 

vida aparentemente fácil. Contudo, na verdade, dificílima para quem quisesse aqui organizar 

qualquer forma permanente ou adiantada de economia e de sociedade. O colonizador 

português no Brasil foi o primeiro entre os colonizadores modernos a deslocar a base da 

colonização tropical da pura extração de riqueza mineral, vegetal ou animal para a criação 

local de riqueza, ainda que à custa do trabalho escravo. 

Destarte, os povos do continente Americano, desconhecidos pelos Europeus, foram 

classificados como primitivos devido a sua “inferioridade” intelectual. Nas palavras de 

SCHWARCZ (2001), citando o pensamento de Corneille de Paw – “Recherches 

philosophiques sur les américans, ou Mémoires intéressants pour servir à l’histoire de 

l’espéce humaine” -, o europeu se referia ao homem americano como uma “besta decaída”, 

muito afastada de qualquer possibilidade de perfectibilidade ou civilização. 

Logo, os povos nativos foram os primeiros a serem escravizados quando do começo e 

instalação da colonização portuguesa no Brasil. Os Portugueses obtinham escravos através de 

capturas, além de se aproveitarem das guerras tribais, fazendo alianças com certas tribos, 

oferecendo apoio militar em troca dos índios capturados, para servirem de escravos.  

Nas percepções de PINSKY: 

 

 “Cerca de trezentos mil indígenas foram aprisionados e escravizados, ocorrendo 

outras formas de escravidão, formais ou informais, inclusive a escravidão voluntária, 

nas quais o índio via-se obrigado a se vender ou a entregar algum familiar em troca 

de um prato de comida.” (PINSKY, 2000, p. 18). 

 

Posteriormente, devido a fatores como a indisposição para o trabalho e rebeldia dos 

índios, bem como o aumento do lucro através do tráfico negreiro, o negro africano passou a 

ser a mão-de-obra e objeto dos colonizadores. 



 

A pessoa do escravo passa do nativo Americano para o Africano. O continente 

africano passa a ser o alvo para um novo comércio que surge, e que gera lucro: o tráfico 

negreiro. Nas palavras de MATTOZO (2003), a África era tão desconhecida dos Europeus 

como a América recém inaugurada e descoberta, um solo fértil para a imaginação e ambição 

do conquistador branco. 

 

“O homem branco considerará lucrativo e glorioso instalar-se no Brasil, nas 

vastidões quase desertas, que se mostrarão fáceis de conquistar e prometedoras de 

riquezas, enquanto a África dos reinos e tribos negras, território repleto que ninguém 

ainda pensa em conquistar e colonizar, aparenta ser relativamente pobre em metais 

nobres e vai-se deixar dessangrar em sua força de trabalho, sua grande reserva, o 

homem preto, mercadoria diferente das outras.” (MATTOZO, 2003, p. 17). 
 
 

Ainda nas palavras de MATTOZO, o Oceano Atlântico seria o caminho que o 

navegador europeu iria atravessar com frequência, em um tráfico lucrativo e necessário para o 

desenvolvimento do Novo Mundo, trazendo sangue e fortuna. 

 

“Inicialmente, a obtenção de escravos ocorria de forma mais ou menos aleatória. As 

expedições portuguesas iam atrás de riquezas das costa noroeste da África e o rapto 

de nativos, arrancados de suas casas, faziam parte do conjunto de atividades a que se 

dedicavam os lusitanos.” (PINSKY, 2000, p. 13). 
 

 

Conforme o mesmo autor, Portugal era quem detinha o monopólio do tráfico negreiro 

e, neste diapasão, o Brasil representava um escoadouro exigente e certo. Gizar é preciso de 

que o tráfico negreiro no Brasil foi exagerado e abundante. Segundo TELLES (2003), os 

colonizadores Europeus instalados aqui escravizaram e importaram 11 vezes mais africanos 

do que os colonizadores da América do Norte. “Entre 1502 e 1680, mais de 9 milhões e meio 

de africanos foram transportados para as Américas, e o Brasil figura como o maior importador 

de homens pretos.” (MATTOZO, 2003, p. 19). 

No entendimento de PINSKY (2000), para solucionar o problema da ausência de mão-

de-obra em escala suficiente, obediente e de baixo custo operacional, para que assim as 

grandes lavouras pudessem se estabelecer, o negro foi trazido para desempenhar esse papel de 

força de trabalho compulsória.  

Cumpre referir ainda que por ordem de consequência, o negro ficou a mercê dos 

mandos e desmandos do colonizador português: 

 

“O negro era retirado de seu habitat, de sua organização social, do seu mundo. Desta 

maneira, o negro não conseguia definir seu espaço social, sentia-se nivelados aos 

demais cativos, oriundos de outras tribos, praticantes de outras religiões, de outras 



 

línguas, porém, não se identificavam entre si, sentiam-se soltos, perdidos, sem 

raízes, reagindo com estupor e inércias às ordens.” (PINSKY, 2003, p. 36). 

 

 

Conforme MALHEIRO, “O Pacto Fundamental nem lei alguma contemplava o 

escravo com cidadão, mesmo nascido no Império, apenas os libertos gozavam de certos 

direitos políticos e podiam exercer algum cargo público.” (MALHEIRO, 1866, p. 16).  

Como PINSKY (2003) assevera, o negro reduzido à condição de escravo, era uma 

mercadoria e, portanto, a única lei que “defendia” o cativo era no sentido de resguardar e 

conservar a mercadoria, como três alimentações por dia, dois litros e meio de água e que 

passasse por revisão médica. No entanto, nem esse “direito” era cumprido pelos traficantes, 

trazendo os negros em navios com condições sub-humanas, onde a fome, a sujeira, o 

desconforto e a morte eram companheiros de viagem. 

 

“A vida cotidiana do escravo se desenvolvia não em função de suas próprias 

escolhas, mas em decorrência das tarefas que lhe eram atribuídas. Isso ocorria 

devido a sua condição de “coisa”, de “objeto”, de “mercadoria”. As suas únicas 

escolhas eram a que os seus senhores tomavam. Portanto, o negro não tinha o direito 

mais básico, qual seja, da liberdade, seja de locomoção, seja de pensamento, seja de 

iniciativa.” (PINSKY, 2003, p. 47). 

 

Como todo ser humano, cujo propósito é a liberdade, o negro não tinha jeito ou 

espírito de escravo, muitos se manifestavam e se insurgiam diante desta situação de 

exploração e abuso. Como cita PINSKY (2003) muitos negros lutavam até o fim contra o 

cativeiro, apelando para fugas, sós ou em grupos, muitos aquilombando-se, e, em casos mais 

extremos, assassinando seus senhores. 

Contra essas atitudes, houve respostas violentas por parte dos senhores, porém, o 

negro não esmoreceu na luta pela sua liberdade e por uma vida digna: 

 

“O negro estava a margem da sociedade, não a integrando. Produzia riqueza para seu 

senhor, porém, não usufruía dos frutos do seu árduo trabalho. Porém, a passos lentos 

e desastrosos, aos poucos a escravidão foi tendo um fim, de maneira lenta e gradual. 

No entanto, os preconceitos de nossa sociedade tolhe aos libertos alguns direitos em 

relação à vida política e pública.” (MALHEIRO, 1866, p. 156). 

 

 

De acordo com SCHWARZC (2001), o Brasil carrega até os dias de hoje uma triste 

marca, foi a última nação das Américas a ter abolido a escravidão. Foi com a Lei Áurea, em 

13 de maio de 1888, que a abolição da escravatura começou a ter efeito.  

Porém, como pontua o autor acima, a abolição da escravidão no Brasil, lenta devido ao 

conservadorismo, nunca foi entendida pelo abolicionismo legal como questão revolucionária. 

Para os políticos, tratava-se apenas e tão somente pôr fim ao cativeiro, resumindo tudo em um 



 

ato só. Não se previam projetos de incorporação da mão-de-obra que iria ficar disponível, 

nem ao menos ressarcimentos pelos anos de exploração. 

No entanto, a abolição da escravidão trouxe inúmeras consequências, dentre elas: 

 

“A consequência e resultado dessa libertação de escravos, sem criarem políticas para 

adequar essa abundante mão-de-obra no mercado de trabalho, foi jogar uma imensa 

população, despreparada e pouco instruída, num processo de competição desigual, 

sobretudo com a mão-de-obra imigrante que chegava ao país.” (SCHWARZ, 2001, 
p. 46). 
 

 

No combate e minoração dessas consequências nefastas, muito se tem feito através de 

políticas e leis que visam garantir ao negro uma maior igualdade, uma maior participação na 

sociedade e, mormente, combate ao racismo.  

Em 1951 foi criada a Lei Afonso Arinos, que pune qualquer ato preconceituoso. A Lei 

foi proposta por Afonso Arinos de Melo Franco e promulgada por Getúlio Vargas em 3 de 

julho de 1951, a qual proíbe a discriminação racial no Brasil, sendo o primeiro código 

brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito 

de raça e cor da pele. (ALBUQUERQUE, 2014).  

De acordo com o mesmo autor, a lei prevê igualdade de tratamento e direitos iguais, 

no entanto há algumas críticas quanto à aplicação da lei, principalmente em lugares de maior 

intimidade ou no interior do lar e que pune apenas em lugares públicos.  

Ainda segundo ALBUQUERQUE, a Lei Afonso Arinos fulgurou por mais de trinta 

anos, como o principal instrumento de reação ao racismo, vindo ser revogada com o advento 

da lei nº  7437, de 20 de dezembro de 1985. 

Outra lei que merece destaque é a Lei nº 7.716/1989, segundo AQUINO ela define os 

crimes resultantes de preconceito de raça, cor e etnia, a qual dispõe em seu artigo 20 ser o 

racismo crime inafiançável. A mesma veio para dirimir as falhas que ficaram em decorrência 

da Lei Afonso Arinos.  

Nas palavras de AQUINO, a lei Caó, assim conhecida porque o autor do seu projeto 

na Câmara dos Deputados se chamava Carlos Alberto Caó, inovou ao trazer o racismo como 

crime e não mais como contravenção penal como na lei anterior, além disso, a norma passou a 

ser considerada clausula pétrea da nossa Constituição Federal, representando um grande 

avanço na luta contra o racismo. 

Segundo as percepções de ADÃO (2003), não basta apenas dar-se conta de que 

vivemos em um país racista e discriminador, com um alto grau de desigualdades sociais e 
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raciais, é necessário o desencadeamento de um processo de erradicação dessas desigualdades 

vivenciadas em relação ao negro. 

De acordo com o autor acima, a implementação de Políticas Públicas de Ações 

Afirmativas brasileiras é desencadeada com a criação do grupo de Trabalho Interministerial 

para a Valorização da População Negra, o chamado GTI, criado no governo do então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que teve como objetivo colocar 

definitivamente a questão da população negra na agenda nacional. No que tange ao GTI, ele 

gerou o seguinte entendimento dessas Políticas Públicas: 

 

“As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou 

determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de 

eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de 

oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela 

discriminação e marginalização, decorrente de motivos raciais, étnicos, religiosos, 

de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas visam combater os efeitos 

acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado." (SANTOS, 2001, 

p. 42). 

 

Conforme ADÃO (2003), tem-se como frutos do processo histórico, especialmente no 

que se refere a ação das entidades e grupos do Movimento Negro e de pesquisas acadêmicas 

na temática étnico-racial e da participação do Brasil na Conferência de Durban, a criação do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação em 2001, criado pelo Decreto-Lei 3.952/01,  

o Programa de Ação Afirmativa do Ministério da Justiça e da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, de dezembro de 2001, criado pelo Ministro da Justiça Aloysio Nunes Ferreira 

através da Portaria n. 1156, a instituição no novo Programa Nacional de Direitos Humanos em 

maio de 2002, através do Decreto n. 4.229 e ainda, a criação do programa de Ações 

Afirmativas no Ministério do Desenvolvimento Agrário, criada pela Portaria n. 25 pelo 

Ministro do Desenvolvimento Agrário Raul Belens Jungmann Pinto, que previu um 

percentual mínimo de 20% até fins de 2002 e de 30% a partir de 2003 de negros para o 

preenchimento de cargos de direção no Ministério e no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA. 

O Presidente da República José Sarney, em 13 de maio de 1988, no centenário da 

Abolição da Escravatura, anunciou a criação do Instituto Fundação Cultural Palmares. 

Nos termos mencionados por CARNEIRO (2011) Fernando Henrique Cardoso foi o 

primeiro presidente na história da República brasileira a declarar em seu discurso de posse 

que havia um problema racial no Brasil e que era necessário enfrentá-lo com audácia política. 

Logo, como conseqüência, conclui a autora, no seu governo as primeiras políticas de inclusão 

racial foram gestadas e implementadas, sendo grandemente impulsionadas pelo processo de 



 

construção da participação do Brasil na Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, que ocorreu em 

Duban, África do Sul, em 2001. 

CARNEIRO, demonstra ainda que o presidente Luis Inácio Lula da Silva,  aprofundou 

o compromisso com a erradicação das desigualdades raciais, sendo que seu primeiro mandado 

caracterizou-se por gestos simbólicos de grande envergadura e tibieza na implementação das 

medidas concretas de promoção da igualdade racial, como é o caso de Joaquim Barbosa 

Gomes, o qual foi indicado para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Algumas políticas governamentais visam garantir o princípio da isonomia ao criar 

políticas de inserção de negros e pardos perante alguns pontos da sociedade. Porém, tais 

políticas apenas foram possíveis ao passo que negros não tinham (e na maioria das vezes não 

têm) as mesmas condições sociais que brancos, razão pela qual não mantinham qualquer 

igualdade com estes. Contudo, o efeito cascata existente é de que os negros não tendo as 

mesmas condições sociais que brancos, também não podem ter o mesmo nível de educação, 

por exemplo.  

MACÊDO (2009) menciona que na tentativa de superar as desigualdades 

socioeconômicas e alcançar uma maior equidade social, o Brasil adotou no ano de 2000, o 

sistema de cotas nas universidades, sendo o Estado do Rio de Janeiro o pioneiro no país em 

adoção do sistema, quando aprovou a Lei N.º 3.524/00, que garantia 50% das vagas nas 

universidades do estado para estudantes das redes públicas municipais e estaduais de ensino. 

A autora ainda afirma que a citada lei passou a ser aplicada como uma ação afirmativa 

que visava recompensar determinados grupos sociais que foram prejudicados no decorrer da 

história, promovendo um processo de inclusão social. 

Atualmente, o estado brasileiro, como forma de coibir a incidência do preconceito 

racial, estabeleceu no artigo 1º da Constituição Federal da República o princípio da dignidade 

humana, idealizada pela rubrica de um Estado Democrático de Direito. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados, e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos. 

III – a dignidade da pessoa humana 

 

Visando à criação de políticas públicas em prol da população declaradamente preta e 

parda, nos termos mencionados por SILVA & SILVA (2012, p. 31), foram introduzidas no 

ordenamento jurídico brasileiro várias leis no âmbito dos Estados, criando ações afirmativas 

de inclusão social, e no plano federal a lei 10.558/02, com a finalidade de implementar e 



 

avaliar estratégias para promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a 

grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas 

brasileiros. 

A lei 10.558/02, dispõe: 

 

Art. 1º Fica criado o Programa Diversidade na Universidade, no âmbito do 

Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e avaliar estratégias para a 

promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos 

socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas 

brasileiros. 

Art. 2º O Programa Diversidade na Universidade será executado mediante a 

transferência de recursos da União a entidades de direito público ou de direito 

privado, sem fins lucrativos, que atuem na área de educação e que venham a 

desenvolver projetos inovadores para atender a finalidade do Programa. 

Parágrafo único.  A transferência de recursos para entidades de direito privado, sem 

fins lucrativos, que atendam aos requisitos do caput, será realizada por meio da 

celebração de convênio ou de outro instrumento autorizado por lei. 

Art. 3º Revogado. 

Art. 4º Fica autorizada a concessão de bolsas de manutenção e de prêmios, em 

dinheiro, aos alunos das entidades a que se refere o parágrafo único do art. 2o. 

Art. 5º Os critérios e as condições para a concessão de bolsas de manutenção e de 

prêmios serão estabelecidos por decreto. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002; 181o da Independência e 114o da 

República. 

 

Para SILVA & SILVA (2012) o sistema de cotas é uma forma de o Estado compensar 

a raça negra pelos prejuízos trazidos pela escravidão, principalmente os socioeconômicos, 

reservando aos seus integrantes vagas em concursos públicos e nas instituições de ensino 

superior da rede pública. 

A lei 12.288 de 2010, por sua vez, dada a necessidade de findar com as distinções 

raciais, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, considerando-se, para efeitos legais, 

discriminação racial ou étnico-racial toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada 

em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou 

restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 

qualquer outro campo da vida pública ou privada. 

O estatuto da igualdade racial, prevê ainda, no artigo 2º que é dever do Estado e da 

sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, 

independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, 

especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e 

esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. 



 

Além dos preceitos acima mencionados, o estatuto da igualdade racial prevê uma 

gama de direitos a serem concedidos às pessoas negras e pardas, dos quais visam dirimir as 

diferenças raciais existentes dentro da sociedade brasileira. 

De igual forma, a lei 7.716 de 1989 definiu os crimes resultantes de preconceitos de 

raça ou de cor, estabelecendo pena a quem trate de forma preconceituosa alguma pessoa, em 

razão de sua cor, instituindo penas que variam entre reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos de 

prisão, além de multa, tudo em conformidade com a gravidade da conduta do agente. 

A lei supracitada, conhecida também como lei Antirracismo, definiu os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor e, em seu 1º demonstra, conforme SILVA & 

SILVA (2012, p. 55) que o intuito da lei é punir o indivíduo inescrupuloso que exerce o seu 

preconceito contra aqueles grupos sociais considerados vulneráveis em virtude de sua cor, 

raça, etnia, religião e de sua procedência nacional, transformando tais ofensas em crimes. 

Daí, nos termos mencionados por PIAS (2014), a importância de se verificar a 

problemática levantada, eis que há práticas (ainda que genéricas) instituídas visando a 

inserção social de negros na sociedade, garantindo-lhes, de alguma forma, acesso igualitários 

em relação aos brancos, o que, ainda assim, torna o mito da democracia racial evidente, pois 

acaba por transmitir uma impressão de que a sociedade brasileira é totalmente justa e 

igualitária, sem quaisquer tipos de preconceitos. 

Conforme SILVEIRA (2007) racismo e sistema penal podem ser estudados, pois, 

numa relação de complementaridade. Não que os mecanismos de discriminação sejam 

absolutamente idênticos. O preconceito racial formula o estereótipo do negro criminoso; o 

sistema penal reforça-o por meio de um chamamento presente ou futuro, com destaque para 

atuação das células policiais. No nível simbólico, ou seja, no nível das representações 

recíprocas que os grupos constroem interativamente, o racismo estará particularmente 

empenhado em pôr à mesa uma série de rebaixamentos sobre o negro, fazendo pesar-lhe a 

acusação de criminoso potencial. 

CARNEIRO (2011), afirma que um Brasil para todos que aspira profundas 

transformações estruturais tem de romper, em seu planejamento estratégico, com os 

eufemismos ou silêncios que historicamente vêm mascarando as desigualdades raciais e 

consequentemente postergando o seu enfrentamento. A absoluta maioria dos excluídos tem 

cor e sexo, e a política social tem de expressar essas dimensões. 

GUIMARÃES (2005) destaca as três grandes desigualdades da implementação das 

políticas nas universidades. Dentre elas está a postura do Estado brasileiro na Conferência de 

Durban em 2001, ainda, o fato de alguns políticos, estes mais atentos a opinião pública e 



 

popular, perceberem que poderiam absorver essa demanda, uma vez que já estava 

suficientemente formulada e justificada, nas dimensões política, social e cultural, e por fim, 

em quase todas as instituições, a iniciativa partiu das Reitorias e, apenas secundariamente, dos 

seus Conselhos Universitários.  

Segundo FRY (2005), a implementação dessas políticas redundam na negação de um 

país hibrido em prol de um Brasil com raças distintas: 

 

“[...]Políticas denominadas „ação afirmativa' são implementadas para reduzir as 

desigualdades „raciais'. Mas como essas políticas exigem dos seus beneficiados uma 

identidade racial, a crenças em raças sai fortalecida. Por mais bem-intencionada que 

seja a ação afirmativa, ela tem como consequência lógica o fortalecimento do mito 

racial [...]. As ações afirmativas 'raciais', ao juntar os 'pardos' aos 'pretos' numa única 

categoria de 'negros‟, efetivamente produzem um Brasil de apenas três „raças': 

'negros‟, 'brancos‟ e 'índios‟ [...].” (FRY, 2005, p. 16-17). 

 

O Conselho Nacional de Educação, ciente das desigualdades e discriminações 

existentes interpretou as diretrizes da Lei 10.639/03 e em 2003 implantou a Lei nº 10.639, que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases, incluindo no currículo oficial da rede de ensino a temática 

“História e Cultura Afro-brasileira” e instituindo no calendário escolar o dia 20 de novembro 

como "Dia Nacional da Consciência Negra". (MELCHIORETTO, 2014). 

A resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 estabeleceu Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, dispondo, em eu art. 3º a Educação em Direitos Humanos, 

com a finalidade de promover a educação, destacando-se, em especial, a dignidade humana, a 

igualdade de direitos e o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. 

Neste contexto, SILVA destaca a inserção das relações étnico-raciais: 

 

“Ao orientar a execução das referidas determinações, colocou, no cerne dos 

posicionamentos, recomendações, ordenamentos, a educação das relações étnico-

raciais. Desta forma, configurou política curricular que toca o âmago do convívio, 

trocas e confrontos em que têm se educado os brasileiros de diferentes origens 

étnico-raciais, particularmente descendentes de africanos e de europeus, com nítidas 

desvantagens para os primeiros.” (SILVA, 2007, p.490.). 

 

 

Cumpre referir que, a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, conhecida com a lei das 

cotas, estabeleceu a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos 

para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública 

federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista controladas pela União. A lei dispõe em seu art. 2º que poderão concorrer às 

vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato 



 

da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Com o advento da referida Lei, surgiram posicionamentos divergentes quanto a 

política de cotas para negros nas universidades. Segundo CUNHA, os opositores das cotas se 

utilizam do argumento de que a instituição de cotas para indivíduos da raça negra poderá criar 

uma cultura de segregação racial inexistente no nosso país. No entanto, essa justificativa para 

não instituição do programa de cotas utiliza o medo e o pânico social como sua 

fundamentação. Ainda que muitos insistam em afirmar o contrário, o Brasil não é uma 

“democracia racial”, pois o preconceito, de forma explícita ou implícita, faz parte da cultura 

brasileira há mais de trezentos anos. “Simplesmente deixar de criar as cotas raciais sob o 

pretexto de não estabelecer uma cultura de ódio racial é fugir do debate e fazer de conta que o 

racismo não existe.  Ignorar não resolverá o problema do racismo no Brasil”. (CUNHA). 

No entendimento de BARBOSA (2014) a instituição de cotas é um retrocesso nesse 

processo de percepção e orgulho da própria cor, pois após anos de esforço, as pessoas estão 

“enchendo a boca” para se declararem pardas e pretas. Ao se instituir tal sistema, pessoas 

capazes, que entraram para o serviço público por méritos, sentir-se-ão constrangidas ao serem 

taxadas de cotistas (menos inteligentes que os brancos), ou seja, serão percebidos como raça 

inferior. 

Ainda de acordo com o autor acima, a Administração Pública tem como finalidade o 

bem comum, devendo prover seus cargos de forma a gerar melhores resultados à sociedade, 

para tanto, devendo prover seus cargos com as pessoas mais bem qualificadas para ocupá-los. 

O concurso público, surgiu da necessidade de contratação dos melhores profissionais 

possíveis para o exercício do cargo público, sendo o instrumento encontrado para dar 

oportunidade a todo interessado que satisfaça as qualificações, considerando-se somente o 

mérito. Portanto, o concurso público não considera cor da pele, orientação sexual, origem, 

sexo e idade, visto que: 

 

“É clarividente que pela interpretação literal dos dispositivos constitucionais (que 

traz o princípio da igualdade formal), a Lei 12.990/2014 estaria eivada de vício 

insanável de inconstitucionalidade. Entretanto, a literalidade do texto é insuficiente 

para tal análise. Cabe ainda confrontá-la com o princípio da igualdade material, 

existente desde os tempos de Aristóteles (tratar os iguais de forma igual e os 

desiguais de forma desigual na medida das duas desigualdades).” (BARBOSA, 

2014).  

 

 

          O art. 5º da Constituição Federal explicita que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”. Já o inciso I do mesmo artigo traz a igualdade entre sexos 



 

quando diz que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”. No Título I “Princípios Fundamentais”, a redução das desigualdades sociais e 

regionais figura, no art. 3º, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.” 

(BARBOSA, 2014). 

Nesse contexto, o autor acima mencionado afirma: 

 

“As políticas públicas para a diminuição de desigualdades deveriam ser focadas na 

minimização da distância de oportunidades entre ricos e pobres (independentemente 

da cor). Deve-se buscar melhora nas condições de vida das pessoas mais pobres. 

Melhores escolas públicas e mais oportunidades de qualificação profissional, por 

exemplo, gerariam maior igualdade de oportunidades em concursos públicos e na 

iniciativa privada sem prejudicar o mérito na admissão.” (BARBOSA, 2014). 

 

 

Denota-se que o Estado brasileiro, ao reservar vagas para afro-descendentes 

ingressarem ao serviço público, oportunizou não apenas a possibilidade de ingresso de afro-

descendentes em concursos públicos, consistindo também em políticas reparatórias ou 

compensatórias.  

Contudo, o embate jurídico a partir da edição das legislações mencionadas, as quais 

reservam vagas aos negros e indígenas, vige em eventual inconstitucionalidade, sob 

fundamento de que os candidatos no certame não estariam sendo tratados de forma isonômica, 

o que estaria ferindo o princípio constitucional da igualdade, previsto na Constituição Federal 

de 1988, no artigo 5º, I, o qual prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza.  

Porém, tal matéria já foi objeto de manifestação por parte do Superior Tribunal de 

Justiça ao analisar a constitucionalidade de lei estadual que reserva vagas a candidatos afro-

descendentes, tendo sido exarado o seguinte entendimento: “a reparação ou compensação dos 

fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de 

ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o 

preâmbulo da Constituição de 1988. A Lei Estadual que prevê a reserva de vagas para afro-

descendentes em concurso público está de acordo com a ordem constitucional vigente.” 

Conclui-se que os afro-descendentes estão em boa parte da história brasileira, submissos aos 

mandamentos do povo “branco”, sendo que por muitos anos estiveram inacessíveis em 

igualdade de direitos. 

 

 

 



 

4 Considerações Finais  

 

Com as observações que foram feitas, desde o processo de inserção do negro na 

sociedade, percebe-se a necessidade de se tentar chegar a uma sociedade ideal, onde todos são 

iguais perante a lei, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988. 

Compreendeu-se que vivemos em um país racista e discriminador, com um alto grau 

de desigualdades sociais e raciais em que há a necessidade de um processo de erradicação a 

fim de combater essas desigualdades que afastam os negros dos brancos, indo em direção à 

uma sociedade igualitária. 

Com a implementação de ações afirmativas pelo Governo Federal, bem como, a 

criação de leis pertinentes ao assunto, tentou-se de forma híbrida dirimir a discriminação 

étnico-racial e o estigma social existente em nosso país. Desde então, os grupos constituintes 

do movimento negro tem enfrentado inúmeras dificuldades e percorrido os mais diversos 

obstáculos, na tentativa de lutar por seus direitos e princípios muitas vezes violados.  

Entendeu-se que a partir de várias medidas e como tentativa de reprimir as 

desigualdades socioeconômicas e alcançar uma maior equidade social, o Brasil passou a 

adotar soluções que beneficiassem os negros, como a lei nº 7.716 de 1989, conhecida com lei 

antirracismo, a adoção do sistema de cotas nas universidades, no ano de 2000, a lei nº 

10.558/02, que teve como finalidade avaliar estratégias para promoção do acesso ao ensino 

superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, a lei n° 12.288 de 

2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, a resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, a 

qual estabeleceu Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, com a 

finalidade de promover a educação, destacando-se, a dignidade humana, a igualdade de 

direitos e o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, e ainda, a lei nº 

12.990, de 9 de junho de 2014, conhecida com a lei das cotas, que estabeleceu a reserva aos 

negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos 

efetivos e empregos públicos. 

Como visto, as leis existentes em nosso ordenamento jurídico representam um 

afirmativo da necessidade de se discutir os valores que movem todos os grupos sociais. 

Por fim, pode-se dizer que todas as ações trazidas tiveram o intuito de compensar toda 

a diversidade enfrentada pelo negro na sociedade, frente as dificuldades encontradas para 

conseguirem se inserir na sociedade, as mais diversas formas de discriminação e preconceito 

vivenciadas por ambos, e a luta incansável pelos seus direitos.  



 

Conforme prevê o estatuto da igualdade racial, é dever do Estado e da sociedade 

garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, 

independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, 

especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e 

esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Dessa forma, é 

necessário ainda que haja uma conscientização por parte de toda sociedade, para que a classe 

negra possa viver de forma igualitária aos brancos, sem qualquer distinção, a fim de coibir o 

preconceito racial, haja vista que vivemos em um Estado Democrático de Direito. 
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