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RESUMO 

 

AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA UFSM ESTÃO EM 

CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO DIREITOS 

INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS? 

 

Autor: Gabriela Arreal 

Orientador: Prof. Dr. Ademar Pozzatti Júnior 

 
Universidade Federal de Santa Maria 

Departamento de Economia e Relações Internacionais 

Curso de Relações Internacionais 
 

A presente pesquisa se insere na expansão de um acervo normativo protetivo da diversidade 

racial e social para verificar de que forma essa normativa é implementada no Brasil. Ora, 

como a interdição à discriminação racial está presente em uma série de tratados 

internacionais, é necessário a construção de políticas públicas locais para materializar essa 

preocupação no âmbito das estruturas institucionais dos Estados. Faz-se indispensável, então, 

dentro dessa realidade, a compreensão da importância das políticas de ação afirmativa que 

surgiram para romper com a desigualdade que, historicamente, discriminou certos grupos 

minoritários. As ações afirmativas para acesso à universidade pública no Brasil é um exemplo 

de política pública que visa a materialização da igualdade material prevista nos tratados 

internacionais. É nessa perspectiva que a presente pesquisa tem como pretensão investigar se 

a política de cotas da UFSM está de acordo com os desígnios de uma sociedade justa e 

descente. Desse modo, o objetivo geral do trabalho será averiguar a conformidade da política 

de ações afirmativas da UFSM com os preceitos do direito internacional dos direitos 

humanos. Preceitos estes que estão previstos nos tratados internacionais assinados pelo Brasil 

ao longo dos últimos anos, onde o país se comprometeu internacionalmente a garantir a 

igualdade material. Far-se-á também uma análise da origem e desenvolvimento do movimento 

de ações afirmativas para entender de que forma o ideal de igualdade se transformou em 

políticas públicas concretas. Por último, será feita a verificação das políticas de ações 

afirmativas operadas especificamente pela UFSM, constatando se elas estão em conformidade 

com os preceitos do direito internacional dos direitos humanos. 

 

Palavras chave: Direito Internacional; Direitos Humanos; Ações Afirmativas; UFSM; 

Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

ARE THE AFFIRMATIVE ACTION POLICIES OF UFSM IN 

ACCORDANCE WITH THE PRECURSIONS OF INTERNATIONAL 

HUMAN RIGHTS RIGHTS? 

 

Author: Gabriela Arreal 

Adviser: Prof. Dr. Ademar Pozzatti Júnior 
 

Federal University of Santa Maria 

Department of Economics and International Relations 

International Relations Course 
 

This research is part of the expansion of a normative collection of protection of racial and 

social diversity to verify how this legislation is implemented in Brazil. Since the prohibition 

of racial discrimination is present in a series of international treaties, it is necessary to 

construct local public policies to materialize this concern within the institutional structures of 

states. It is therefore essential, within this reality, to understand the importance of affirmative 

action policies that have emerged to break with the inequality that has discriminated against 

minority groups for a long time. Affirmative action for access to the public university in 

Brazil is an example of public policy aimed at achieving the material equality provided for in 

international treaties. This research investigates whether the UFSM quota policy is in 

accordance with the designs of a fair and decent society. Thus, the general objective of this 

work will be to investigate the conformity of UFSM's affirmative action policy with the 

precepts of international human rights law. These precepts are foreseen in the international 

treaties signed by Brazil over the last years, where the country has committed itself 

internationally to guaranteeing material equality. An analysis of the origin and development 

of the affirmative action movement will also be made to understand how the ideal of equality 

has been transformed into concrete public policies. Finally, the verification of the affirmative 

action policies operated specifically by the UFSM are in accordance with the precepts of 

International Human Rights Law. 

 

Keywords: International Law; Human Rights; Affirmative Actions; UFSM; Public Policy.  
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INTRODUÇÃO  

“Recentemente, assistimos a um episódio do seriado Black Mirror que contava a 

história de como um exército desenvolveu uma técnica para distorcer a realidade e 

fazer os/as soldados matarem sem culpa. Estava acoplado aos capacetes um 

dispositivo que transformava gente em barata. Durante a aula, estudantes 

começaram a contar suas próprias experiências de “baratas” (como um deles se 

definiu: “nós somos as baratas na sociedade brasileira”): assassinato de membros da 

família, prisões arbitrárias, blitz abusivas e violentas” (BENTO, 2017, on-line).  

 

Observa-se atualmente uma realidade mundial em que as pessoas são subestimadas e 

consideradas como inferiores em comparação aos demais. Essas pessoas são membros de 

grupos que foram, por muito tempo, ignorados dentro da sociedade moderna. Elas foram 

também ignoradas nas pesquisas produzidas na área do direito internacional. 

A temática do direito internacional dos direitos humanos sofreu uma expansão a partir 

da segunda metade do século XX, passando a abarcar novas áreas e realidades que passaram a 

ser tuteladas pelo discurso e pela prática do direito internacional. Esse direito passou a se 

preocupar com questões como a inexistências de igualdade material nos âmbitos racial e 

social. No contexto da contemporaneidade, em que há grande desigualdade, pode-se observar 

que o movimento colonial e as heranças do racismo ainda caracterizam o mundo 

contemporâneo, no qual muitos ainda são considerados inferiores, pertencentes a “classe das 

baratas”. 

Devido a essa realidade de heranças capazes de gerar discriminação, acredita-se que a 

desigualdade deve ser objeto de políticas públicas. Assim, faz-se indispensável a compreensão 

da importância das políticas de ação afirmativa que surgem para romper com essa realidade 

de discriminação. Assim, garantindo a grupos específicos de indivíduos acesso a ambientes 

em que se constata uma baixa representação de tais grupos. Após a expansão sofrida pelo 

direito internacional dos direitos humanos, grupos minoritários passaram a ser tutelados pelo 

mesmo no sentido de ter acesso aos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, a presente pesquisa se insere na expansão de um acervo normativo 

protetivo da diversidade racial e social para verificar de que forma essa normativa é 

implementada no Brasil. Como a interdição à discriminação racial e social está presente em 

uma série de tratados internacionais, é necessário a construção de políticas públicas locais 

para materializar essa preocupação no âmbito das estruturas institucionais dos Estados.  

 Diante disso, a respectiva pesquisa gira em torno do seguinte problema: a política de 

ações afirmativas da UFSM está em conformidade com os preceitos do direito internacional 

dos Direitos humanos previstos nos tratados internacionais assinados pelo Brasil? A hipótese 
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de trabalho é de que a UFSM está respeitando os tratados internacionais que tutelam a não 

discriminação e a inclusão, adotando tais fundamentos como base de sua política de ação 

afirmativa aplicada atualmente em forma de cotas no processo seletivo existente dentro da 

instituição.  Dessa forma, também respeitando o acesso das minorias ao nível superior de 

ensino dentro da universidade e possibilitando que tais grupos possam estar alcançando a 

efetivação dos direitos fundamentais de tais grupos. 

 Dessa forma, o objetivo geral do trabalho é investigar a conformidade da política de 

ações afirmativas da UFSM com os preceitos do direito internacional dos Direitos humanos 

previstos nos tratados internacionais assinados pelo Brasil no decorrer das últimas décadas. 

Para tornar isso possível, o trabalho foi dividido em três empreitadas didáticas. 

Primeiramente, investigar-se-á de que forma as ações afirmativas para a desigualdade racial e 

social podem ser fundamentadas nos tratados internacionais de Direitos humanos ratificados 

pela Brasil. Em segundo lugar, será feita uma análise da origem e do desenvolvimento do 

movimento de ações afirmativas para, dessa forma, entender como o ideal de igualdade se 

transformou em políticas públicas concretas. Por fim, far-se-á inferências mais gerais e 

complexas para verificar se as políticas de ações afirmativas operadas pela UFSM estão em 

conformidade com os preceitos do direito internacional dos Direitos humanos. 

Referente à metodologia utilizada nesta investigação, foram escolhidos três 

procedimentos técnicos: (I) a pesquisa bibliográfica, (II) a pesquisa documental, (III) e estudo 

de caso. No primeiro estágio da pesquisa, será realizada uma coleta de bibliografia sobre as 

ações afirmativas em um contexto internacional e doméstico, de natureza interdisciplinar, 

englobando escritos de História, Direito e Sociologia. Depois. Por conseguinte, foi realizada 

uma análise documental de dados econômicos e sociais da desigualdade social (fontes 

governamentais e não governamentais), de modo a mensurar os déficits de inclusão social na 

universidade pública brasileira. Por fim, foram utilizados relatórios da Afirme, instituto criado 

no âmbito da UFSM, que trazem indicadores acerca da implementação das políticas de ações 

afirmativas na UFSM.  

No primeiro capítulo será investigado como estão sendo fundamentadas as políticas de 

ação afirmativa no direito internacional dos direitos humanos através da tentativa de 

observação da existência de um dever por parte dos estados participantes do sistema 

internacional de proteção aos direitos humanos de promover políticas públicas. Para isso, a 

primeira parte analisará documentos relacionados as políticas de ação afirmativa e convenções 

provenientes da Organização das Nações Unidas (ONU).  Paralelamente, a segunda parte 

apresentará os documentos provenientes da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
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onde, assim como na primeira parte, identificar-se-á aqueles que apresentam a necessidade de 

proteção dos direitos humanos. Por fim, a terceira parte apresentará decisões internacionais 

que visaram combater as desigualdades sofridas por certos grupos específicos que são 

apoiados com a política de ações afirmativas do Brasil. 

Nesse contexto, o segundo capítulo analisará o histórico das ações afirmativas dentro 

da conjuntura nacional, abordando sua origem e o desenvolvimento do movimento de 

políticas públicas voltadas para a educação. Far-se-á essa abordagem com o intuito de 

entender o papel do Estado para a correção das disparidades históricas e a garantia da 

igualdade dentro do cenário brasileiro. Nesse sentido, a primeira parte do capítulo fará uma 

descrição da origem do movimento das ações afirmativas para a educação a nível nacional. A 

segunda parte, trará a legislação federal como tema principal para que, diante disso, seja 

possível uma análise de dispositivos da Constituição, bem como leis ordinárias responsáveis 

por garantir a não discriminação e o acesso aos direitos fundamentais. Por fim, a terceira parte 

do capítulo tratará da ADPF 186, caso em que a política de ação afirmativa da Universidade 

de Brasília onde o STF decidiu por unanimidade de votos a importância e procedência desta 

política. 

 Finalmente, o terceiro capítulo do trabalho, após a análise do ambiente internacional e 

nacional, analisará o cenário local: a UFSM. Será feita uma análise a fim de investigar se o 

Direito internacional foi capaz de se tornar uma política pública local. Diante disso, a primeira 

parte do capítulo explanará sobre o surgimento do movimento das políticas de ação afirmativa 

dentro do espaço local e como ficou definido o modelo aplicado dentro da UFSM. Após a 

análise deste programa interno, será feito um balanço que buscará identificar os pontos 

positivos para a sociedade local e nacional. A terceira e última parte do terceiro capítulo se 

ocupará em responder à pergunta título deste trabalho. Nessa perspectiva, far-se-á uma 

abordagem geral daquilo trabalhado durante os três capítulos do trabalho para assim poder 

confirmar ou não a hipótese deste trabalho referente a concordância das políticas de ação 

afirmativa da UFSM com os preceitos do Direito internacional dos direitos humanos. 
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1 FUNDAMENTOS DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NO DIREITO 

INTERNACIONAL 

Este primeiro capítulo do trabalho visa investigar de que forma podem ser 

fundamentadas as políticas de ações afirmativas no âmbito do direito internacional dos 

Direitos humanos. Far-se-á uma análise sobre em que medida se pode observar a existência de 

um dever por parte dos estados participantes do sistema internacional de proteção aos Direitos 

humanos de promover políticas públicas neste mundo contemporâneo desigual onde certos 

grupos específicos continuam na margem da sociedade.  

De fato, o princípio da igualdade formal, que atesta que todos são iguais perante as 

leis, já não é suficiente para dar conta de uma organização social e política cada vez mais 

desigual e injusta. Nesse sentido, sabe-se que a proteção aos direitos fundamentais e a 

igualdade passou a abarcar as mais diversas áreas do sistema internacional, como a 

sociopolítica e econômica, que a partir da metade do século XX, como se analisará no 

decorrer deste capítulo passaram a ser tuteladas pelo discurso e pela prática do direito 

internacional. 

Para tanto, no primeiro subcapítulo se analisará documentos e convenções 

provenientes da Organização das Nações Unidas (ONU), que buscam assegurar a necessidade 

de construção de um ambiente justo e igualitário para os diferentes grupos da sociedade que 

vivem em constante interação.   

 Paralelamente, o segundo subcapítulo apresentará os documentos provenientes da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), onde assim como no primeiro subcapítulo se 

identificará aqueles instrumentos que mostram que as políticas de ação afirmativa estão em 

conformidade com as convenções desta organização que o Brasil participou e se 

comprometeu a seguir a ações propostas em muitos de seus artigos. 

 Por fim, o terceiro subcapítulo apresentará decisões internacionais da corte 

interamericana de Direitos humanos bem como da Suprema Corte dos Estados Unidos que 

visaram combater as desigualdades sofridas por certos grupos específicos que são apoiados 

com a política de ações afirmativas do Brasil, mostrando que, sim, podemos observar um 

ambiente desigual na sociedade contemporânea onde o Estado deve garantir a igualdade 

material.  
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1.1 Do Dever de Promover Ações Afirmativas na Normativa da ONU 

 

A ONU, um componente importante do sistema internacional, tem papel chave na 

intervenção e na procura de solução em disputas ou problemas sociais. É possível observar 

uma série de tratados, conforme será visto no decorrer deste subcapítulo, onde se depreende o 

dever dos Estados em promover ações afirmativas provindos desta organização. Uma das 

principais recomendações aos países ratificadores pela ONU sugere a utilização de políticas 

de ação afirmativa para a correção de desigualdades seculares ainda presentes na vida 

cotidiana das sociedades.  De acordo com Marie-Pierre Poirier (2010) 

Nessas seis últimas décadas, a maioria dos instrumentos internacionais firmados e 

ratificados pelo Brasil apresentam as ações afirmativas como estratégias 

reconhecidas e recomendadas pela ONU para a promoção da igualdade e o combate 

à discriminação e delineiam as bases conceituais para que as ações positivas de 

Estado promovam a igualdade (POIRIER, 2010, p. 1). 

 A seguir será observada uma série de tratados responsáveis por apresentar ações 

afirmativas como estratégias para o combate à discriminação e para a garantia da igualdade 

material. 

1.1.1 Carta de São Francisco 

Antes de tudo, parece importante resgatar o documento que se tornou responsável pela 

criação da ONU. A Carta de São Francisco também conhecida como Carta das Nações Unidas 

de 26 de julho de 1945 foi o acordo formador desta organização. Em seu preâmbulo já é 

possível observar uma preocupação da organização em promover e respeitar os direitos 

humanos, segundo o preâmbulo da carta: 

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na 

dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das 

mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras 

fontes do Direito Internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso 

social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla (ONU, 1945, p. 

1).  

 É possível observar que desde a sua criação essa organização apresentou fortes 

intenções de garantir, dentro da sociedade internacional, além da paz mundial, um ambiente 

de amplo respeito à dignidade humana e acesso aos direitos fundamentais. A carta dedica todo 
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o seu capítulo I aos princípios e objetivos da organização, dentre os quais se pode destacar um 

ponto específico: 

 Artº. 1 - 3. Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas 

internacionais de carácter económico, social, cultural ou humanitário, promovendo e 

estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais 

para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. (on-line). 

 Jack Donelly, a respeito deste artigo, afirma que a Carta da ONU inclui uma 

determinação para “reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais” (on-line) e o artigo 1 

lista “encoraja o respeito para os direitos humanos e pela liberdade fundamental para todos” 

como um dos principais propósitos da organização (DONNELLY, 2007, p. 05)
1
. A Carta das 

Nações Unidas representou o documento inicial da organização responsável por apontar aos 

Estados algumas de suas responsabilidades dentro do sistema internacional.  

1.1.2 Declaração de 1948 

Este documento também conhecido como Declaração Universal dos direitos humanos 

representou o início do desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos como 

faz notar Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2005). A partir desta declaração se pode observar um 

maior comprometimento dos Estados para a garantia dos direitos fundamentais de seus 

indivíduos. Segundo o artigo primeiro desta declaração “todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” (ONU, 1948, p. 2).  

Como faz notar o artigo todos os indivíduos membros de um Estado devem ser 

considerados iguais.  Independente de características físicas ou sociais deve existir um 

respeito entre os membros destes Estados. A esse respeito o artigo 22 da Declaração 

acrescenta: 

Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 

acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, 

sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade (ONU, 1948, p. 5). 

                                                           
1
 Tradução livre. No original: “Human Rights really emerged as a subject of international relations, though, in 

the United Nations (UN), created in 1945. The Covenant of the League of Nations, the predecessor of the UN, 

had not even mentioned human rights. In sharp contrast, the preamble of the UN Charter includes a 

determination ‘to reaffirm faith in fundamental human rights’ and article 1 lists ‘encouraging respect for human 

rights and for fundamental freedom for all’ as one of the organizations’ principal purposes”. 



18 
 

Como faz notar Ademar Pozzatti “no plano internacional a positivação dos direitos 

humanos de primeira e segunda dimensão se deu de forma conjunta na Declaração Universal 

dos direitos humanos, de 1948” (POZZATTI, 2010). Seus direitos fundamentais devem ser 

respeitados, pois quando há desrespeito se observa atos de barbárie ou discriminação em 

relação aos membros de grupos minoritários. Torna-se possível então observar que uma das 

principais preocupações da organização se refere ao comprometimento dos países membros 

em relação à manutenção da garantia da dignidade e igualdade inerente a todos os seres 

humanos.  

1.1.3 Convenção relativa a Luta contra a Discriminação no campo do Ensino. 

Após a carta e a declaração comentadas anteriormente, pode-se observar um maior 

comprometimento tanto dos Estados quanto da organização nos temas referentes aos direitos 

humanos. Na década de sessenta, começaram a surgir dentro da ONU inciativas de 

monitoramento dos direitos humanos (POZZATTI, 1995, p. 95). Além do estabelecimento de 

direitos humanos, já definidos conforme visto na declaração de 1948, passou-se a monitorar 

as ações dos Estados bem como indicar aos mesmos modelos de políticas públicas, as quais 

eram capazes de combater a discriminação e garantir a igualdade material nas realidades dos 

países membros.  

Em 14 de dezembro de 1960 foi adotada dentro da conferência geral da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a Convenção contra 

Discriminação na Educação. Ela buscava assegurar o respeito universal dos direitos do 

homem e oportunidades iguais de educação. Segundo a mesma, a igualdade de oportunidade 

só seria possível com o combate à discriminação dentro do campo educacional. A esse 

respeito, o artigo I desta convenção definiu: 

Artigo I Para os fins da presente Convenção, o termo "discriminação" abarca 

qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, por motivo de raça, cor, 

sexo, língua, religião, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou 

social, condição econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou 

alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino, e, principalmente: a) privar 

qualquer pessoa ou grupo de pessoas do acesso aos diversos tipos ou graus de 

ensino; b) limitar a nível inferior à educação de qualquer pessoa ou grupo; c) sob 

reserva do disposto no artigo 2 da presente Convenção, instituir ou manter sistemas 

ou estabelecimentos de ensino separados para pessoas ou grupos de pessoas; ou d) 

de impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condições incompatíveis com a 

dignidade do homem (UNESCO, 1960, on-line). 
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 Além de definir o termo discriminação, a convenção sustentou em seu artigo IV como 

deveria ser o comprometimento dos Estados em relação à questão da discriminação dentro da 

educação. Segundo o artigo:  

Artigo IV Os Estados Partes na presente Convenção comprometem-se além do mais 

a formular, desenvolver e aplicar uma política nacional que vise a promover, por 

métodos adaptados às circunstâncias e usos nacionais, a igualdade de oportunidades 

e tratamento em matéria de ensino (UNESCO, 1960, on-line). 

Pode-se observar a partir disso uma necessidade de adoção de medidas como as ações 

afirmativas. Essas políticas representam o combate atual a um preconceito histórico a grupos 

minoritários, as quais permitem a garantia da igualdade material nos mais diversos setores da 

sociedade – onde está incluído o educacional. Como faz notar Luciana Estevan Cruz de 

Oliveira (2012), “a igualdade material ou substancial, nos dias atuais, recomenda uma noção 

dinâmica para evitar a propagação das desigualdades sociais” (OLIVERIA, 2012, p. 155). 

Foi a partir desta convenção e da possibilidade de um maior monitoramento de 

questões referentes ao respeito e defesa dos direitos humanos que se percebe um maior 

comprometimento tanto dos países quanto da sociedade civil. É possível observar o início de 

um dever mais concreto por parte dos Estados em promoverem políticas como as de ações 

afirmativas que buscam garantir a não discriminação e a igualdade material.  

1.1.4 Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

racial (ICERD) 

Um dos mais importantes eventos da década de 1960 foi a Convenção Internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial de 1965. Esse é um dos 

primeiros e mais importantes tratados internacionais de direitos humanos aprovados pela 

ONU em sua história. A convenção foi um importante instrumento internacional direcionado 

ao combate da discriminação racial. Ela apresentou uma definição extremamente semelhante 

à sustentada na Convenção da UNESCO contra Discriminação na Educação para o termo 

discriminação. A ICERD destaca em seu artigo 1º parágrafo 1º: 

Artigo1º - 1. Para fins da presente Convenção, a expressão "discriminação racial" 

significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular 

ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em 

igualdade de condição) de Direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos 

político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública 

(ONU, 1965, on-line). 
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A respeito do tema da discriminação racial, Marina de Melo Souza (2008, p. 3) aponta 

que a abolição pouco modificou a situação dos negros da época e pouco modifica atualmente. 

Devido ao passado escravista, esse grupo ainda permanece em funções subalternas na 

sociedade. Do mesmo modo, Reinaldo Jorge Vieira Junior (2012) acrescenta que “o tempo 

passou, o tráfico foi extinto, veio a abolição e nada foi feito em favor dos negros, ex-escravos 

e descendentes de escravos, que pudesse compensar o feito e minimamente prepará-los para a 

vida como homens livres” (JUNIOR, 2012, p. 84). 

 Outro aspecto apontado por essa Convenção é aquele referente especificamente ao 

tema das ações afirmativas. Essas medidas representam a concretização da igualdade material. 

A respeito da necessidade destas medidas a ICERD em seu artigo 1º parágrafo 4º sugere: 

Art. 1º - 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais 

tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos 

raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser 

necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de 

Direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não 

conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes 

grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos. 

(ICERD, 1965, on-line) 

  

 Nesse sentido, pode-se observar que a partir desta década as medidas especiais como 

as de ação afirmativa passaram a receber uma maior importância dentro do cenário 

internacional devido a este importante tratado. A respeito desta convenção Allan Coelho 

Duarte (2014) comenta que:  

o artigo II que estabelece que os Estados Partes devem comprometer-se a tomar as 

decisões necessárias com a intenção de combater a discriminação racial, tais 

medidas devem incluir questões legislativas e de fortalecimento de organizações que 

possam ser eficientes na eliminação das barreiras entre as raças. (DUARTE, 2012, p. 

10). 

 Pode-se observar, então, que essa convenção representou, já na segunda metade do 

século passado, um importante progresso para o tema das ações afirmativas e o combate da 

discriminação racial a nível internacional. Ela se tornou a responsável por apontar a 

importância dessas políticas – bem como a característica temporal das mesmas – com o 

objetivo único de combate à discriminação e garantia da igualdade material. 

1.1.5 Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

No ano de 1966 surgiram dois importantes pactos dentro da Organização. Estes 

tinham como principal objetivo tutelar tanto os direitos civis e políticos quanto os 
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econômicos, sociais e culturais. Nesta parte da análise, o Pacto de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais receberá um maior destaque. Este pacto se tornou responsável por gerar 

um comprometimento por parte dos Estados para a efetivação daquilo consagrado na 

Declaração de 1948. Ele representou, além da tutela dos direitos econômicos, sociais e 

culturais a concordância por parte dos Estados em seguir os padrões internacionais de direitos 

humanos estabelecidos anteriormente (DONNELLY, 2007, p. 8). 

Nesse sentido, torna-se possível observar, mais uma vez, que o dever dos Estados em 

promover e garantir a proteção aos direitos humanos se tornou algo ainda mais concreto 

graças a este novo pacto. O tema cooperação internacional, também presente no artigo 13º
2
 da 

carta da ONU, pode ser observado de maneira mais concreta e direcionado ao tema da 

proteção e garantia dos direitos humanos. Segundo o artigo II: 

Artigo 2.º 1. Cada um dos Estados Partes no presente Pacto compromete-se a agir, 

quer com o seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais, 

especialmente nos planos econômico e técnico, no máximo dos seus recursos 

disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos 

reconhecidos no presente Pacto por todos os meios apropriados, incluindo em 

particular por meio de medidas legislativas. 2. Os Estados Partes no presente Pacto 

comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados serão exercidos sem 

discriminação alguma baseada em motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião política ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, fortuna, 

nascimento, qualquer outra situação (ONU, 1966, p. 2). 

 Pelo exposto, é possível perceber que este pacto representou um grande avanço no 

tema relacionado as políticas de ação afirmativa. Ele permitiu a garantia dos direitos 

fundamentais sem que houvesse algum tipo de discriminação relacionado a questões sociais 

ou raciais. A tutela destes direitos pode então garantir o exercício dos mesmos já reconhecidos 

tanto a nível nacional quanto internacional.  

1.1.6 Convenção contra a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 

No final da década de 1970, pode-se observar outra importante Convenção da 

Organização que teve como principal objetivo tutelar o direito das mulheres. Este novo 

tratado internacional, também ratificado pelo Brasil, mostrou aos Estados uma nova 

                                                           
2
 Artigo 13 1. A Assembleia Geral iniciará estudos e fará recomendações, destinados a: a) promover cooperação 

internacional no terreno político e incentivar o desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua 

codificação; b) promover cooperação internacional nos terrenos econômico, social, cultural, educacional e 

sanitário e favorecer o pleno gozo dos Direitos humanos e das liberdades fundamentais, por parte de todos os 

povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 2. As demais responsabilidades, funções e atribuições da 

Assembleia Geral, em relação aos assuntos mencionados no parágrafo 1” (b) acima, estão enumeradas nos 

Capítulos IX e X. 
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possibilidade para a redução das práticas discriminatórias. A convenção defendeu em seu 

artigo 4º a política de ações afirmativas e sugeriu aos Estados ratificadores: 

Art. 4º. A adoção pelos Estados-parte de medidas especiais de caráter temporário 

destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não se 

considerará discriminação na forma definida nesta Convenção, mas de nenhuma 

maneira implicará, como conseqüência, a manutenção de normas desiguais ou 

separadas: essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade 

e tratamento houverem sido alcançados (ONU, 1979, on-line). 

A respeito das medidas especiais citadas neste artigo a professora Carmem Lúcia 

Antunes Rocha (1996) sustenta que essas são “uma forma jurídica para se superar o 

isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas as minorias”. (ROCHA, 1996, p. 

88) As políticas públicas defendidas pela autora e utilizadas dentro do cenário brasileiro 

representam não só o combate às discriminações históricas, mas também um meio legítimo e 

efetivo de promoção dos direitos humanos.  

Esse aspecto é também comentado por Joaquim Gomes (2001), segundo o autor as 

políticas de ação afirmativa “definem-se como políticas públicas (e 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” 

(GOMES, 2001, p. 90). Essa nova convenção representou um maior desenvolvimento e 

avanço das políticas de ação afirmativa através de uma maior proteção e comprometimento 

dos Estados para o tema da não discriminação.  

1.1.7 III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Xenofobia e formas de intolerância 

 Ainda convém lembrar um último evento que deve receber atenção dentro dessa breve 

análise sobre a fundamentação das políticas de ação afirmativa dentro de documentos 

provenientes da Organização das Nações Unidas. Recentemente, outra importante conferência 

da organização intergovernamental trouxe o tema das ações afirmativas como medida 

importante para alcançar igualdade material através da educação, a III conferência mundial 

contra o racismo, a xenofobia e formas de intolerância que ocorreu no ano de 2001.  

 Em sua declaração, a conferência incita os Estados a promoverem políticas orientadas 

com o objetivo de adoção de medidas e planos de ações capazes de assegurar a não 

discriminação e o acesso a diferentes serviços públicos. Segundo o programa de ações da III 

conferência mundial contra o racismo, a xenofobia e formas de intolerância:  

99. Reconhece que o combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata é responsabilidade primordial dos Estados. Portanto, incentiva 



23 
 

os Estados a desenvolverem e elaborarem planos de ação nacionais para 

promoverem a diversidade, igualdade, eqüidade, justiça social, igualdade de 

oportunidades e participação para todos. Através, dentre outras coisas, de ações e de 

estratégias afirmativas ou positivas; estes planos devem visar a criação de condições 

necessárias para a participação efetiva de todos nas tomadas de decisão e o exercício 

dos direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais em todas as esferas da 

vida com base na não-discrimninação. A Conferência Mundial incentiva os Estados 

que desenvolverem e elaborarem os planos de ação, para que estabeleçam e 

reforcem o diálogo com organizações não-governamentais para que elas sejam 

intimamente envolvidas na formulação, implementação e avaliação de políticas e de 

programas (ONU, 2001, p. 45, on-line). 

Em síntese, o plano de ação da conferencia solicitou aos estados que os mesmos 

considerassem garantir investimentos adicionais nas áreas de saúde e educação, para garantir 

o acesso dos grupos marginalizados em suas realidades locais a estes serviços. Nesse sentido, 

Marie-Pierre Poirier (2012) comenta a respeito da atuação do Estado Brasileiro na 

conferência: 

O Brasil vem se destacando pelos avanços na implementação das recomendações da 

III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância (2001). As iniciativas na política educacional, como reserva de vagas 

para afro-descendentes e indígenas em universidades públicas ou privadas, se 

alinham à agenda positiva brasileira de redução das desigualdades e ampliação das 

oportunidades educacionais para membros de grupos historicamente discriminados e 

marginalizados (POIRIER, 2010, p. 2). 

 Finalmente, no que diz respeito à Organização das Nações Unidas, pode-se observar 

que, assim como apontado anteriormente, existe um claro interesse de assegurar um ambiente 

justo e igualitário que seja capaz de eliminar as condições de desigualdade existente nas 

realidades de seus países membros. Mais do que isso, com base nos documentos apontados 

anteriormente, pode-se verificar que o direito da ONU impõe aos Estados um verdadeiro 

dever de assegurar ações afirmativas que sejam capazes de implementar igualdade material. 

Outras organizações existentes também apresentam igual função em espaços menores, como é 

o caso da OEA dentro do ambiente regional em que o Brasil está inserido. 

1.2 O Dever de Promoção de Ações Afirmativas na Normativa da OEA 

Dentro do continente americano é possível observar também a existência de um dever 

de promoção das ações afirmativas. Essas medidas especiais se encontram juridicamente 

positivadas no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA). É a mais antiga 

organização regional em atividade e apresenta objetivos muito semelhantes aos apresentados 

anteriormente referentes a Organização das Nações Unidas. Dentro da OEA também é 

possível observar uma série de tratados em que se depreende o dever dos Estados em 

promover ações afirmativas provindos desta organização 
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1.2.1 Carta da OEA 

A Carta da OEA é o documento responsável por formar a Organização dos Estados 

Americanos no ano de 1948 adotado na 9ª Conferência Internacional Americana.  Em seu 

preâmbulo, a carta destaca que o objetivo dos Estados membros da organização é oferecer ao 

homem uma terra de liberdade e um ambiente favorável ao desenvolvimento de sua 

personalidade e à realização de suas justas aspirações.  

Nesse sentido, os Estados devem estar comprometidos tanto com a região do 

continente americano quanto com sua realidade interna. Observa-se que os países membros 

devem estar cientes de suas obrigações regionais que visam multiplicar os instrumentos para a 

proteção dos direitos fundamentais e garantir o desenvolvimento de seus povos. Segundo o 

artigo 34 da carta da OEA:  

Artigo 34. Os Estados membros convêm em que a igualdade de oportunidades, a 

eliminação da pobreza crítica e a distribuição eqüitativa da riqueza e da renda, bem 

como a plena participação de seus povos nas decisões relativas a seu próprio 

desenvolvimento, são, entre outros, objetivos básicos do desenvolvimento integral 

(OEA, 1948ª, on-line).  

 A esse respeito, Luiz Fernando Martins da Silva (2009, p. 12) aponta que os países 

têm um papel específico dentro do cenário internacional de proteção aos direitos humanos, 

pois, segundo o autor, é função do Estado corrigir as desigualdades históricas, considerando 

que as políticas de ação afirmativa têm uma função ético-pedagógica nas relações inter-

raciais. Sobre isso, a Carta da OEA enfatiza a importância da educação como podemos 

observar nos artigos 47 e 49 da carta: 

Artigo 47 Os Estados membros darão primordial importância, dentro dos seus 

planos de desenvolvimento, ao estímulo da educação, da ciência, da tecnologia e da 

cultura, orientadas no sentido do melhoramento integral da pessoa humana e como 

fundamento da democracia, da justiça social e do progresso (OEA, 1948a, on-line). 

 A Educação, segundo a carta, deve receber especial atenção. Os Estados membros da 

OEA devem se comprometer com o estimulo a educação para o desenvolvimento de suas 

populações. Em uma realidade desigual como a brasileira, como se observará no seguinte 

capítulo, é de extrema importância política, como as de ação afirmativa, no âmbito 

educacional. Essas são as medidas capazes de gerar acesso à educação para todos os membros 

da sociedade, como menciona o Artigo 49 da OEA ao dizer que  “[a] educação de grau 

superior será acessível a todos, desde que, a fim de manter seu alto nível, se cumpram as 

normas regulamentares ou acadêmicas respectivas” (OEA, 1948ª, on-line). 
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 Finalmente, a OEA sustenta que a educação de nível superior deve ser acessível a 

todos. Entretanto, em uma realidade desigual e discriminatória muitos passam a não ter acesso 

a educação de nível superior. Por isso, torna-se necessário adaptar as normas de acesso para 

que estes indivíduos possam alcançar tais espaços e lograr seu melhoramento integral através 

da educação.   

1.2.2 Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 

Na mesma conferência em que se deu formação a OEA, foi desenvolvida essa 

declaração internacional. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 

considera que os Estados têm como finalidade principal a proteção dos direitos essenciais do 

homem e a criação de circunstâncias que lhe permitam progredir espiritual e materialmente e 

alcançar a felicidade. Em seu capítulo primeiro, a declaração menciona inúmeros direitos dos 

homens, dentre eles o direito à Educação. Segundo o artigo XII da mesma: 

Artigo XII.  Toda pessoa tem direito à educação, que deve inspirar-se nos princípios de 

liberdade, moralidade e solidariedade humana. Tem, outrossim, direito a que, por meio 

dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, 

para melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade. O direito à educação 

compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo com os dons 

naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar a 

coletividade e o Estado. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada 

gratuitamente, pelo menos, a instrução primária (OEA, 1948b, on-line).  

 Com relação a essa declaração, é possível observar que mais uma vez que a educação 

é defendida como caminho para a ascensão social. A igualdade de oportunidade é alcançada 

através das políticas como as de ação afirmativa, pois estas são capazes de gerar 

oportunidades para aqueles que antes não tinham acessos a tais ocasiões.  

1.2.3 Convenção Americana de Direitos Humanos 

 Essa convenção, também conhecida como Pacto São José da Costa Rica, ocorreu em 

1969. Tornou-se o principal instrumento do sistema interamericano de direitos humanos. Ela 

representa a tentativa de atribuir maior efetividade aos direitos humanos. Em sem artigo 

primeiro, a convenção identifica, apesar de não obrigar os Estados a assumir tais 

comportamentos, quais seriam as obrigações dos mesmos:  

Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos: 1. Os Estados-partes nesta Convenção 

comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir 

seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição 
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econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 2. Para efeitos desta 

Convenção, pessoa é todo ser humano (OEA, 1969, on-line). 

 Dentre as possíveis obrigações dos Estados membros, pode-se observar que essa 

defende a não discriminação e o respeito entre os membros das sociedades. Além disso, em 

seu artigo 26, torna-se possível identificar também que, segundo a convenção, para que os 

Estados alcancem desenvolvimento progressivo, eles devem comprometer-se com a 

efetivação dos direitos humanos em suas realidades. Segundo esse artigo: 

Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo: Os Estados-partes comprometem-se a 

adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante cooperação 

internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 

progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 

econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da 

Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, 

na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 

apropriados (OEA, 1969, on-line). 

 O Pacto São José da Costa Rica representou o fortalecimento dos direitos humanos e 

sua proteção dentro do continente americano. Ele afirmou mais uma vez um dever ser por 

parte dos Estados que se comprometeram, através desse pacto, a proteção dos direitos 

essenciais do homem e a criação de circunstâncias que pudessem permitir a progressão social, 

como é o caso das ações afirmativas.  

1.2.4 Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas 

de Intolerância 

 Essa foi uma importante convenção aprovada em 5 de junho de 2013 pela OEA. Em 

seu preâmbulo se pode observar uma preocupação por parte da organização em garantir a 

igualdade e a não discriminação. Esse dispositivo aconselha também os Estados a adotarem 

medidas espaciais como as ações afirmativas que tenham como principal objetivo a proteção 

dos direitos fundamentais daqueles que sofrem algum tipo de discriminação. Segundo a 

Convenção: 

CONVENCIDOS de que os princípios da igualdade e da não discriminação entre os 

seres humanos são conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da 

igualdade jurídica efetiva, e pressupõem uma obrigação por parte do Estado de 

adotar medidas especiais para proteger os direitos dos indivíduos ou grupos que 

sejam vítimas de discriminação racial em qualquer esfera da atividade humana, seja 

pública ou privada, com vistas a promover condições equitativas para a igualdade de 

oportunidades, bem como combater a discriminação racial as suas manifestações 

individuais, estruturais e institucionais (OEA, 2013a, on-line).  

  A propósito dessas afirmações, a OEA acrescenta que atitudes discriminatórias 

representam a negação dos valores universais e dos direitos inalienáveis e invioláveis da 
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pessoa humana. Vale notar outra contribuição de Luiz Fernando Martins da Silva (2009, p. 3), 

que explica que instrumentos como tratados e convenções, além de consolidarem a proteção à 

dignidade humana, asseguram uma instância internacional de proteção de direitos quando as 

instituições nacionais se mostrarem falhas ou omissas. Tais instrumentos, além de coibirem a 

discriminação, preveem a adoção de políticas para o combate à desigualdade, o artigo 1º da 

convenção sugere: 

Artigo 1º – 5: As medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade 

de assegurar o gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais 

Direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeiram essa proteção 

não constituirão discriminação racial, desde que essas medidas não levem à 

manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não se perpetuem uma 

vez alcançados seus objetivos (OEA, 2013a, on-line). 

 Também Oziel Francisco de Sousa (2006, p. 3), ao analisar as políticas de ação 

afirmativa, constata que elas surgem como uma resposta a insuficiência da natureza 

puramente formal do princípio da igualdade, tendo como função garantir a igualdade material. 

Políticas públicas como essas são responsáveis por assegurar a igualdade de condições e o 

bem-estar comum diminuindo assim as desigualdades. 

1.2.5 Convenção Americana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância 

 Essa foi uma segunda Convenção aprovada também no dia 5 de junho de 2013 pela 

OEA. Ela está diretamente relacionada com a convenção mencionada no tópico anterior, pois 

trata também da discriminação. Esta convenção sugere aos Estados a adoção de políticas 

como as de ação afirmativa. O artigo 5 da convenção que sugere: 

Artigo 5. Os Estados Partes comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações 

afirmativas necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais das pessoas ou grupos sujeitos ao racismo, à discriminação racial e 

formas correlatas de intolerância, com o propósito de promover condições 

equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas 

pessoas ou grupos. Tais medidas ou políticas não serão consideradas 

discriminatórias ou incompatíveis com o propósito ou objeto desta Convenção, não 

resultarão na manutenção de direitos separados para grupos distintos e não se 

estenderão além de um período razoável ou após terem alcançado seu objetivo 

(OEA, 2013b, on-line). 

 A respeito destas políticas, Marilena Chauí (2006) diz que as ações afirmativas 

possuem uma estreita ligação com a democracia, pois a sociedade democrática não está fixada 

em uma forma para sempre determinada, assim como as políticas de ação afirmativa. Torna-se 

importante observar que a finalidade principal de políticas como as de ação afirmativa é 

assegurar a garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos grupos e indivíduos. Em face 
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ao que foi mencionado, torna-se relevante destacar a importância desta recente Convenção 

Interamericana contra o Racismo e toda forma de Discriminação e Intolerância que teve 

também como objetivo a luta contra a discriminação.  

O ex-Secretário-Geral da OEA, José Miguel Insulza (2013), sustentou que essa 

convenção representa o primeiro instrumento juridicamente vinculante que condena a 

discriminação não só relacionada à condição racial, mas também pela discriminação ligada a 

outros motivos. Entre esses motivos está a posição socioeconômica, nível educacional, 

refugiado, deficiência entre outras; discriminações essas presentes nos grupos minoritários 

defendidos pelas políticas de ação afirmativa no Brasil.  

A respeito da Convenção Interamericana, Flávia Piovesan (2005) afirma que essa 

“estabelece o direito à discriminação positiva, bem como o dever dos Estados de adotar 

medidas ou políticas públicas de ação afirmativa e de estimular a sua adoção no âmbito 

privado” (PIOVESAN, 2005, p. 41). A esse respeito, o artigo 7º da convenção sugere: 

Artigo 7º: Os Estados Partes comprometem-se a adotar legislação que defina e 

proíba expressamente a discriminação e a intolerância, aplicável a todas as 

autoridades públicas e a todos os indivíduos ou pessoas físicas e jurídicas, tanto no 

setor público como no privado, especialmente nas áreas de emprego, participação 

em organizações profissionais, educação, capacitação, moradia, saúde proteção 

social, exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outras, 

bem como revogar ou reformar toda legislação que constitua ou produza 

discriminação e intolerância (OEA, 2013b. on-line).  

 Diante disso, pode-se considerar que estamos inseridos em um ambiente de 

desigualdade estrutural, fazendo-se necessária, então, uma legislação que possibilite a 

alteração desta realidade discriminatória e que garanta a igualdade material. Cabe citar o 

trabalho de Allan Coelho Duarte (2014) que aponta o “princípio da igualdade material, por 

sua vez, não veda que a lei estabeleça tratamento diferenciado entre grupos distintos, por 

motivos de gênero, idade ou condição social” (DUARTE, 2014, p. 16). 

Pela observação dos aspectos analisados, vale notar também a contribuição de Isabel 

Penido de Campos Machado (2007). A autora salienta que a adoção de medidas positivas, 

como as de ação afirmativa, são necessárias, pois são responsáveis por possibilitar a 

superação da condição de vulnerabilidade social que os grupos minoritários estão inseridos. 

Finalmente, no que diz respeito a OEA, podemos observar que suas convenções estão em 

conformidade com o que prezam as políticas de ação afirmativa. E mais que isso, dos tratados 

internacionais surgem um verdadeiro dever imposto aos Estados de promover as ações 

afirmativas. 
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 Finalmente, após a análise desses instrumentos internacionais provenientes de 

importantes organizações, é possível identificar a importância do direito internacional. O fato 

de hoje existir políticas de ação afirmativa no âmbito educacional brasileiro representa que 

essas medidas. Apesar delas não obrigarem os Estados, foram capazes de influenciar suas 

atitudes. Se hoje pode ser observada uma diminuição do abismo existente entre as classes e 

raças, é graças a essas medidas, exemplo de casos em que o direito internacional se 

transformou em política pública. 

1.3 Decisões Judiciais Internacionais Sobre Ações Afirmativas  

Antes de passar a análise do próximo capítulo referente ao espaço nacional é 

importante considerar um último aspecto relacionado ao ambiente internacional: os 

precedentes judiciais internacionais. Estas decisões internacionais mostram o esforço 

existentes para a garantia da não discriminação e da igualdade dentro dos cenários nacionais e 

internacional. A esse respeito Sergio Garcia Ramirez: 

Certamente é tarefa do Estado – e isto se acha em sua origem e justificação – 

preservar os direitos de todas as pessoas sujeitas a sua jurisdição, conceito de amplo 

alcance, que naturalmente transcende as conotações territoriais, observando para isso 

as condutas ativas ou omissivas que melhor correspondam a essa tutela para 

favorecer o gozo e exercício dos direitos. Nesse sentido, o Estado deve evitar 

escrupulosamente a desigualdade e a discriminação e proporcionar o amparo 

universal das pessoas que se encontrem sob sua jurisdição, sem mirar para condições 

individuais ou de grupo que possam subtrai-las da proteção geral ou impor-lhes – de 

jure ou de facto – ônus adicionais ou desproteções específicas (2006, on-line). 

Dentro desta ótica, além da obrigação do Estado, deve-se também considerar a 

existência de uma obrigação jurídica internacional que, assim como o citado anteriormente, 

apresenta os mesmos objetivos de suprimento das desigualdades. Isabel Penido Machado 

(2007) identifica que “existe a obrigação jurídica internacional de garantir o direito à 

igualdade e não discriminação em relação a todos os direitos, sob pena de responsabilização 

jurídica internacional” (MACHADO, 2007, p. 4). Observa-se, então, que precedentes judiciais 

internacionais apresentam uma dupla obrigação para os Estados tanto interna quanto 

internacional como se observará nos casos a seguir. 

1.3.1 Sistema interamericano de proteção aos Direitos Humanos 

A esse respeito, pode-se identificar o Sistema Interamericano de Proteção aos direitos 

humanos que visa a promoção e proteção dos Direitos humanos dentro do continente 

americano. Um dos órgãos que compõe esse Sistema é a Comissão Interamericana de direitos 
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humanos da OEA. Tanto Dirceu Pereira Siqueira como Miguel Belinati Piccirillo (2009) 

apontam que, devido a um histórico que inclui ditaduras militares e autoritarismo, pode-se 

observar hoje problemas sociais e econômicos no continente. A comissão apresenta então um 

papel de extrema relevância, pois permite a existência de um ambiente com maior consciência 

e respeito aos direitos humanos dentro do espaço regional. 

É oportuno lembrar que, recentemente, a comissão condenou o Brasil no caso Simone 

Andre Diniz. Segundo a OEA, o país violou artigos da Convenção Americana de direitos 

humanos e da Convenção Racial, pois permitiu que um caso de discriminação racial fosse 

arquivado antes mesmo da abertura de uma ação penal (OEA, 2006).  Pode-se observar nesse 

caso que o Brasil apresentou comportamento contrário a aquilo que havia se comprometido 

internacionalmente. Nas conclusões do caso, a Comissão Interamericana informou: 

 CONCLUSÕES: 145.   Com base nas considerações de fato e de direito expostas 

anteriormente, a Comissão Interamericana reitera sua conclusão em relação a que o 

Estado brasileiro é responsável pela violação do direito à igualdade perante a lei, à 

proteção judicial e às garantias judiciais, consagrados, respectivamente, nos artigos 

24, 25 e 8 da Convenção Americana, em prejuízo de Simone André Diniz. A 

Comissão determina, ainda, que o Estado violou o dever de adotar disposições de 

direito interno, nos termos do artigo 2 da Convenção Americana, violando, também, 

a obrigação que lhe impõe o artigo 1.1, de respeitar e garantir os direitos 

consagrados na Convenção (OEA, 2006, on-line). 

 Diante disso, a Comissão recomendou ao Brasil realizar modificações legislativas e 

administrativas que possam ser eficientes no combate à discriminação (OEA, 2009). Torna-se 

possível identificar aqui a importância do direito internacional, uma vez que auxilia no 

combate à discriminação e a falta de igualdade dentro das realidades. Outro importante órgão 

do Sistema Interamericano de Proteção aos direitos humanos é a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.   

 A Corte é responsável por emitir opiniões consultivas que resultam em pareceres 

responsáveis por gerar um dever ser por parte dos Estados. Em 1999, a Corte emitiu o parecer 

n.16/99. Esse parecer foi emitido devido a uma solicitação feita pelos Estados Unidos e 

México referente a proteção aos direitos humanos (OEA, 1999). Diante disso, em seu parecer, 

a opinião consultiva 16/99 da corte identificou a importância da garantia da igualdade 

material e dos elementos capazes de suprir a desigualdade: 

119. Para atingir seus objetivos, o processo deve reconhecer e resolver os fatores de 

desigualdade real daqueles que são levados perante a justiça. Assim é que se atende 

ao princípio de igualdade perante a lei e os tribunais87 e a correlata proibição de 

discriminação. A presença de condições de desigualdade real obriga a adotar 

medidas de compensação que contribuam para reduzir ou eliminar os obstáculos e 

deficiências que impeçam ou reduzam a defesa eficaz dos próprios interesses. Se não 

existissem esses meios de compensação, amplamente reconhecidos em diversas 
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vertentes do procedimento, dificilmente poder-se-ia dizer que aqueles que se 

encontram em condições de desvantagem desfrutam de um verdadeiro acesso à 

justiça e beneficiam-se de um devido processo legal, em condições de igualdade 

com aqueles que não afrontam essas desvantagens (OEA, 1999, on-line). 

 Nesse sentido, a respeito das decisões internacionais da Corte Interamericana de 

direitos humanos, a Corte, na sua tentativa de garantia dos direitos humanos e proteção 

daqueles que sofrem algum tipo de discriminação, vem condenando diversos países do 

continente, incluindo o Brasil. Segundo Vladimir Aras (2016), em menos de 20 anos o Estado 

Brasileiro foi condenado cinco
3
 vezes devido a violações de direitos previstos em tratados e 

convenções internacionais dos quais o país ratificou.  

A última condenação sofrida pelo país veio do caso Fazenda Brasil Verde, como faz 

notar Flavia Villela (2016, p. 1). A Corte responsabilizou internacionalmente o Brasil porque 

por não tomar atitudes de prevenção ao trabalho escravo. Vale ressaltar que esse foi o 

primeiro caso de país condenado pela OEA nessa matéria segundo a autora. O caso se refere à 

suposta prática de trabalho forçado e servidão por dívidas na Fazenda Brasil Verde, localizada 

no Estado do Pará. Conforme se alega, os fatos do caso se enquadravam em um contexto no 

qual milhares de trabalhadores eram submetidos anualmente a trabalho escravo (OEA, 2016). 

Esse aspecto também é comentado por Vladimir Aras (2016, p. 2), que relata que os 

trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, além de ter sua liberdade restringida, estavam 

submetidos a condições de trabalho desumanas e degradantes. 

A Corte apontou que o país violou o direito de liberdade, bem como o direito de 

acesso à justiça e as garantias judiciais (OEA, 2016). Vale ressaltar que o caso foi levado a 

OEA pelo Centro pela Justiça e o direito internacional (Cejil). Beatriz Affonso (2016), 

diretora da Cejil, afirmou “conseguimos demonstrar para a Corte que essas vítimas já estão 

inseridas em um contexto de discriminação econômica e política, e por isso ficam mais 

suscetíveis a serem escravizadas” (AFFONSO, 2006, p. 1). Ela acrescentou também que 

“quando elas buscam na Justiça o reconhecimento da sua dignidade e a reparação devida para 

esse tipo de violação, elas encontram um Judiciário, no mínimo, omisso, que faz com que 

esses crimes nunca sejam responsabilizados” (AFFONSO, 2016, p. 1). 

1.3.2 Suprema Corte Americana  

 Dentro do cenário internacional torna-se possível identificar um importante ator 

responsável por gerar decisões internacionais que se tornaram capaz de influenciar 

                                                           
3
 Casos Sétimo Garibaldi (2009), Caso Escher (2009), Caso Damião Ximenes Lopes (2006) e Caso Gomes Lund 

(2010) e Caso Fazenda Brasil Verde (2016). 
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importantes questões relativas a desigualdade racial e social. A esse respeito, torna-se 

importante observar que nesse contexto da contemporaneidade, onde se pode observar 

grandes desigualdades, é possível ver que o mundo colonial ainda caracteriza o mundo 

contemporâneo em alguns aspectos. Entretanto, é cada vez mais comum o combate às 

discriminações históricas nas últimas décadas. 

 Diante disso André Rosilho (2007) destaca que em 1863, Abraham Lincoln decidiu 

dar liberdade a todos os negros norte-americanos. Entretanto, a escravidão ainda persistiu em 

diversas partes do país por anos. Pode-se observar que desde o século XIX existe uma 

tentativa por parte de diversos atores de combate as discriminações. No entanto, as diferenças 

raciais e sociais, ainda que menores atualmente, apresentam-se de maneira latente na 

sociedade contemporânea atual. 

Antes ainda do século XIX, o combate à discriminação racial já se apresentava como 

objetivo dos Estados Unidos. A constituição de 1787 trouxe o tema do combate à 

discriminação racial e da garantia dos direitos fundamentais. A esse respeito, as emendas XIV 

da Constituição Norte-Americana
4
 mencionam alguns dos direitos dos afro-americanos que 

devem ser garantidos: 

EMENDA XIV, Seção 1. Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados 

Unidos e sujeitas a sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde 

tiver residência, Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis restringindo os 

privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem poderá privar 

qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a 

qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção das leis. (EUA, 1787, on-line). 

 Torna-se importante salientar que mesmo com a Constituição Norte-Americana e a 

Emancipation Proclamation
5
, prevendo liberdade e a igualdade entre todas as raças a 

segregação racial, continuou ocorrendo no território americano na vida cotidiana das 

populações. A partir da realidade apresentada, pode-se citar outro importante acontecimento 

que fortaleceu as relações segregacionistas dentro dos Estados Unidos em 1896. O caso 

Plessy V. Ferguson caracterizou-se como um importante, porém injusto, caso julgado pela 

Suprema Corte Americana. 

Diante disso, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy (2011) aponta que o caso Plessy v. 

Ferguson fortaleceu a doutrina racista existente dentro do país na época que identificava as 

raças como iguais, porém separadas. Segundo o autor: 

                                                           
4
 Constituição Norte-Americana corresponde a lei suprema dos Estados Unidos foi criada em 17 de setembro de 

1787. 
5
 Emancipation Proclamation foi a proclamação presidencial feita pro Abraham Lincoln em 1 de janeiro de 1863 

que pedia a liberdade dos povos americanos escravizados. 
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A segregação legal dos negros, conhecida como legislação Jim Crow visou barrar a 

freqüência de negros em escolas públicas e ao uso dos transportes públicos, 

restaurantes, teatros, hotéis, cinemas, balneários. Em muitos estados proibiu-se o 

casamento entre pessoas de raças distintas. Formatou-se a doutrina do equal but 

separate, legalizou-se a segregação, conquanto que se fornecessem serviços e 

condições iguais, para brancos e segregados (GODOY, 2011, p. 16).  

  É oportuno ressaltar então que tal realidade segregacionista foi revista somente em 

1964 com o caso Brown V. Board of Education of Topeka. Pode-se observar que a liberdade 

defendida pela ementa XIV da Constituição estava sendo desrespeitada devido a segregação 

existente baseada em critério racial nas escolas públicas, por exemplo. Nesse sentido, pode-se 

destacar que a partir desse caso uma maior integração entre as diferentes raças começou a 

ocorrer na sociedade norte-americana acrescenta (ROSILHO, 2007, p. 3).  

Segundo a Suprema Corte Americana, que julgou o caso, a doutrina “separados, mas 

iguais" adotada em Plessy v. Ferguson, 163 EUA 537, não tem lugar no campo da educação 

pública”
6
. A Suprema Corte ainda apontou que a separação na educação facilitava o 

surgimento da desigualdade (EUA, 1954). Vale notar a contribuição de Natalia Costa Polastri 

Lima (2006) afirma que “o caso Brown v. Board of Education tornou-se um dos mais, se não 

o principal, precedente no âmbito da equal protection of law, abrindo caminho para inúmeras 

outras decisões no mesmo sentido” (LIMA, 2016, p. 50). 

O juiz da Suprema Corte Earl Warren (1954), em sua decisão sobre o caso, sustentou:  

Separá-las [as crianças negras] de outras da mesma idade e qualificações unicamente 

por causa de sua raça, gera um sentimento de inferioridade em sua posição na 

comunidade que pode afetar seus corações e mentes de uma forma que pode jamais 

ser desfeita. Os efeitos desta separação sobre as suas oportunidades educacionais 

foram bem demonstrados no julgamento de um caso pela Corte de Kansas, a qual, 

no entanto, sentiu-se obrigada a decidir contra o pedido dos negros: ‘A separação 

entre crianças brancas e de cor em escolas públicas tem um efeito negativo sobre as 

crianças de cor. O impacto é maior quando se tem o encorajamento da lei; a política 

de separar as raças é geralmente interpretada como se denotasse a inferioridade do 

grupo negro. Um sentimento de inferioridade afeta a motivação da criança para 

aprender. A segregação com o encorajamento da lei, portanto, tende a retardar o 

desenvolvimento mental e intelectual das crianças negras e a privá-las de alguns dos 

benefícios que receberiam acaso o sistema educacional fosse racialmente integrado 

(WARREN, 1954, online)
7
. 

                                                           
6
 Tradução Livre. No original: “the ‘separate but equal’ doctrine adopted in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537, 

has no place inthe field of public education”
6
 

7
 Tradução Livre. No original: "To separate them from others of similar age and qualifications solely because of 

their race generates a feeling of inferiority as to their status in the community that may affect their hearts and 

minds in a way unlikely ever to be undone. The effect of this separation on their educational opportunities was 

well stated by a finding in the Kansas case by a court which nevertheless felt compelled to rule against the Negro 

plaintiffs: Segregation of white and colored children in public schools has a detrimental effect upon the colored 

children. The impact is greater when it has the sanction of the law, for the policy of separating the races is 

usually interpreted as denoting the inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects the motivation of 

a child to learn. Segregation with the sanction of law, therefore, has a tendency to [retard] the educational and 
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 Finalmente, em virtude dos fatos e julgamentos apresentados, pode-se identificar que 

independente de sua origem ou classe social, todos os indivíduos devem estar inseridos no 

mesmo espaço e é obrigação dos Estados garantir um ambiente justo e comum a todos os 

indivíduos. Como faz notar Marcio Luiz de Oliveira (2007), “a igualdade não é um ponto de 

partida, senão um ponto de chegada a que devem ser dirigidos os esforços do Estado” (2007, 

p. 136). Tais esforços para a garantia da igualdade devem estar de acordo aos seus 

compromissos internacionais firmados ao longo do tempo nas diversas convenções 

apresentadas no decorrer desse capítulo. Esses instrumentos internacionais proporcionaram o 

surgimento do modelo de ações afirmativas utilizado atualmente no sistema educativo 

brasileiro como se verá a seguir no segundo e terceiro capítulo do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
mental development of negro children and to deprive them of some of the benefits they would receive in a racial 

integrated school system." 
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2 AÇÕES AFIRMATIVAS PARA ACESSO A UNIVERSIDADE 

PÚBLICA BRASILEIRA 

Se o capítulo anterior verificou que existe um verdadeiro dever dos Estados em 

promover ações afirmativas garantidoras da igualdade material, o presente capítulo analisa o 

histórico das ações afirmativas dentro da conjuntura nacional, abordando sua origem e o 

desenvolvimento do movimento de políticas públicas voltadas para a educação. Assim, esse 

capítulo quer entender de que forma o ideal de igualdade se transformou em políticas públicas 

concretas e como o Estado passou a ter um papel cada vez mais efetivo na correção das 

disparidades históricas existentes dentro da realidade brasileira.  

Assim, na primeira parte desse capítulo será descrita a origem do movimento que 

gerou a certos grupos minoritários acesso à educação pública superior no Brasil. Será 

verificado o histórico de lutas e discriminação desses grupos e o início do processo de 

comprometimento do Estado com esses grupos. Com isso, consequentemente, a construção 

desses projetos de políticas públicas direcionadas a educação superior bem como a criação de 

diversos instrumentos que auxiliam e facilitam o processo de construção da igualdade 

material. 

O segundo subcapítulo, por sua vez, terá como foco a legislação federal. Neste se fará 

uma avaliação dos dispositivos da constituição que justificam o processo de ação afirmativa 

bem como das leis que apresentam como objetivo superar a discriminação histórica existente 

contra os grupos e um maior acesso aos direitos básicos como a educação. Aqui será 

investigado se há uma adequação legislativa no Brasil capaz de traduzir os compromissos 

internacionais pela igualdade material. 

Por último, o terceiro subcapítulo tratará da Arguição de Preceito Fundamental 186 

(ADPF 186), uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que ocorreu no ano de 2009 

onde o partido político Democratas (DEM) se posicionou contra a política de ações 

afirmativas adotada pela Universidade de Brasília (UnB) onde uma certa porcentagem das 

vagas da universidade estava sendo reservada para candidatos negros. 
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2.1 Origem do Movimento das Ações Afirmativas no Cenário Brasileiro 

 Desde a colonização brasileira, pode-se observar uma realidade conformada de 

repressão a grupos específicos. Sergio Buarque de Holanda (1936), ao analisar a colonização 

no Brasil e América Latina, comenta que “finalmente revoga a velha ordem colonial e 

patriarcal, com todas as consequências morais, sociais e políticas que ela acarretou e continua 

a acarretar” (HOLANDA, 1936, p. 180). Com o decorrer do tempo e das consequências desse 

tipo de colonização sofrida dentro do país, esses grupos passaram a ser considerados como 

inferiores pelos demais. Inferioridade relacionada a critérios como, por exemplo, raça, 

capacidade física e classe social. 

A esse respeito, com o passar do tempo, pode-se observar uma gradual diminuição das 

desigualdades com o decorrer do desenvolvimento do país. Entretanto, essa realidade ainda 

pode ser observada na atualidade dentro do cenário brasileiro. Como faz notar, José Marcelino 

de Rezende Pinto (2004), em sua análise do histórico brasileiro e a situação dos grupos 

minoritários, é possível observar uma disparidade social dentro do país. Segundo o autor, nos 

últimos 500 anos da história do país, os indivíduos responsáveis por grande parte do serviço 

pesado para a construção do país ficaram com as sobras na hora da divisão dos frutos deste 

esforço (PINTO, 2004, p. 15).  

 A luta destes grupos minoritários deve ser analisada para que se possa compreender o 

processo de discriminação ou exclusão social e racial sofrida por eles durante a história e 

entender a importância das políticas de ação afirmativa neste cenário. Os negros, por 

exemplo, inicialmente escravizados após a abolição da escravatura, não lograram receber um 

espaço justo dentro da sociedade segregacionista na qual estamos inseridos (PRADO Jr, 

1942). As disparidades existentes entre as raças no país acompanham a lógica comentada 

anteriormente. Pode-se observar atualmente que esse grupo ainda não dispôs da oportunidade 

de ascender socialmente e, por isso, faz-se necessária à construção de políticas 

particularizadas para a população negra, segundo Luiz Fernando Martins da Silva (2007, p. 

12). 

 Pode-se observar então a inexistência de equilíbrio entre as camadas sociais. Não há 

representação de muitos grupos minoritários como negros e deficientes físicos em diversas 

das camadas. A falta de visibilidade desses grupos deve ser superada por meio de uma 

intervenção estatal nestas realidades que se torne capaz de corrigir as desigualdades 

existentes. A esse respeito, torna-se necessária a efetivação da igualdade prevista em diversos 

documentos e tratados internacionais, como visto no capítulo anterior. O Estado apresenta um 
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papel de extrema importância no processo de superação de disparidades históricas e garantia 

dos direitos humanos. A esse respeito João Caupers (2003) comenta que a partir da Segunda 

Guerra é possível observar uma mudança da relação entre os Estados e os cidadãos e 

acrescenta:  

Diante dessa nova realidade, é possível arrolar as novas funções do ente estatal: a 

promoção do ensino, cada vez mais generalizado e sofisticado; a adoção de serviços 

de saúde cada vez mais ampliativos, dispendiosos e complexos; e a previsão da 

seguridade social, minimizando as intempéries da vida em sociedade (CAUPERS, 

2003, p. 102). 

É possível identificar então que a neutralidade estatal foi incapaz de acabar com as 

desigualdades. Vale notar também a contribuição de Claudineu de Melo (2009) a respeito: 

Percebe-se que a natureza da atuação do Estado sofreu sensível influxo. Se antes, a 

qualidade da administração era medida pelo grau de distanciamento que mantinha 

das atividades dos particulares, agora há uma busca incessante pela intervenção do 

Estado a fim de barrar as violações a direitos fundamentais, provocadas pela 

existência de um regime econômico produtor de “concentração de riqueza e 

desigualdade entre as pessoas” (MELO, 2009, p. 283). 

A realidade brasileira seguiu o mesmo caminho da lógica internacional da época. O 

Estado brasileiro passou a ter maiores responsabilidades junto aos grupos discriminados. Na 

fase final do século XX, o discurso sobre igualdade material de condições e respeito à 

identidade cultural dos grupos minoritários passou a ser utilizada no Brasil, segundo Daniel 

Sarmiento (2006, p. 146-47).  

Nessa mesma etapa histórica, instituições como a Organização das Nações Unidas e a 

Organização dos Estados Americanos passaram a ter uma maior importância dentro do 

ambiente internacional. A presença delas fez com que os Estados passassem a assumir 

compromissos juntamente a sociedade internacional. Nesse sentido, buscou-se, por parte dos 

Estados, alterar suas realidades domésticas discriminatórias como destacado no primeiro 

capítulo. 

Assim, graças ao compromisso firmado nos tratados e convenções observados no 

capítulo anterior, pode-se ver na prática uma maior atuação dos governos brasileiros da época. 

Esses antigos presidentes buscaram criar políticas condizentes com os objetivos presentes nos 

documentos firmados, possibilitando assim uma maior proteção e garantia dos direitos 

humanos dentro do cenário brasileiro. 

2.1.1 Período FHC (1995 – 2002)  

 Fernando Henrique Cardoso assumiu a liderança do país na segunda metade da última 

década do século passado. Foi a partir do mandato desse presidente que o tema das ações 
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afirmativas passou a ser pauta e motivo de análise constante dentro do país. As ações 

afirmativas do período FHC ocorreram ainda de maneira contida (VALENTE, 2003), mas 

representaram o início do processo que possibilitou um maior alcance de igualdade material 

por parte dos grupos minoritários. 

Ampliaram-se, desse modo, programas que tinham como objetivo superar a 

desigualdades históricas sociais e raciais existentes no país a partir de 1995, quase 150 anos 

após a abolição da escravatura. A esse respeito Márcia Lima (2010, p. 78) comenta que a 

abolição da escravatura permitiu a liberdade dos negros, mas o Estado, entretanto, não gerou 

nenhum amparo para a construção de uma vida digna o que permitiu que a desigualdade 

continuasse sendo parte da realidade do país.   

No mesmo ano, foi entregue ao então presidente um documento gerido pelo 

movimento negro do país na época que apresentava um diagnóstico da desigualdade no país 

com ênfase na desigualdade racial. Segundo Marcia Lima (2010), sobre esse documento: 

O documento apresentava um diagnóstico da desigualdade racial e da prática do 

racismo, com ênfase nos temas de educação, saúde e trabalho. Quanto às 

reivindicações, elas estavam divididas em tópicos que, além dos três mencionados, 

incluía religião, terra, violência, informação e cultura e comunicação. (LIMA, 2010, 

p. 79). 

O Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial tornou-se uma 

consequência do documento e das demandas do movimento negro dentro do país. Segundo 

Rafael Petry Trapp (2010), “a criação desse órgão é um marco, no sentido de que aí se inicia a 

relação profícua entre o governo brasileiro e o Movimento Negro, e começam a ser discutidas 

políticas públicas afirmativas” (TRAPP, 2010, p. 242). A partir desse momento, pode-se 

observar um maior comprometimento do Estado brasileiro em relação aos diferentes grupos 

étnicos e sociais e suas particularidades.  

 Um ano após o início de seu mandato, em 1996, o governo de Fernando Henrique 

Cardoso criou o primeiro Programa Nacional de direitos humanos (PNDH I). Torna-se 

importante salientar que este programa ocorreu de maneira tardia dentro da realidade 

brasileira, quase cinquenta anos após a Declaração de 1948. A declaração representou a 

positivação dos direitos humanos e marcou seu desenvolvimento no mundo como analisado 

no primeiro capítulo. 

Com o PNDH I, o governo criou seu primeiro grande programa de proteção e garantia 

aos direitos humanos do país. Na primeira linha da introdução do programa, pode-se observar 

a posição do Estado em relação ao tema “os direitos humanos são os direitos de todos e 

devem ser protegidos em todos Estados e nações” (BRASIL, 1996, on-line). Dentro do 
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programa, o governo se comprometeu a criar diferentes estratégias com o intuito de combater 

as desigualdades existentes na sociedade. Foram desenvolvidas políticas especificas 

destinadas a grupos específicos que se encontravam em situação de vulnerabilidade.  

Dentro das propostas de ações governamentais dirigidas a área de políticas públicas 

para proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil do programa, vale-se ressaltar o 

primeiro ponto: “apoiar a formulação e implementação de políticas públicas e privadas e de 

ações sociais para redução das grandes desigualdades econômicas, sociais e culturais ainda 

existentes no país, visando a plena realização do direito ao desenvolvimento.” (BRASIL, 

1996, on-line). 

No ano de 2001, já no final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, 

observou-se o acontecimento de uma das principais conferências da história. A III 

Conferência Mundial Contra o Racismo, a Xenofobia e Formas de Intolerância incitou aos 

Estados a criação de políticas públicas. Essas ações, segundo a conferência, deveriam ter 

como principal objetivo a garantia da não discriminação e o acesso das minorias aos serviços 

públicos oferecidos pelos Estados.  

A esse respeito, cabe citar Monica Grin (2010) que diz que essa conferência 

“consolida a necessidade de incorporação, por parte do governo brasileiro, de políticas 

orientadas para os afrodescendentes” (GRIN, 2010, p. 134). Pode-se observar então que o 

Brasil considerou aquilo decidido no plano de ação da conferência. Tal plano solicitava aos 

países membros um maior investimento nas áreas de saúde e educação. Essa seria a forma de 

garantir o acesso daqueles grupos minoritários em situação de marginalização nesses serviços. 

Segundo o plano de ação produzido na conferência, foram feitas estratégias para se 

alcançar a igualdade plena efetiva. Segundo o documento, era necessária a construção de 

medidas especiais que possibilitassem aos grupos discriminados integração junto à sociedade. 

O ponto 108 destaca: 

108 Reconhecemos a necessidade de se adotarem medidas especiais ou medidas 

positivas em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata com o intuito de promover sua plena integração na sociedade. 

As medidas para uma ação efetiva, inclusive as medidas sociais, devem visar 

corrigir as condições que impedem o gozo dos direitos e a introdução de medidas 

especiais para incentivar a participação igualitária de todos os grupos raciais, 

culturais, lingüísticos e religiosos em todos os setores da sociedade, colocando todos 

em igualdade de condições (ONU, 2001, on-line). 

 Um dos principais reflexos internos da conferência dentro do cenário brasileiro foi a 

criação do Programa Nacional de direitos humanos (PNDH II) no ano de 2002. Esse novo 
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programa aperfeiçoou aquilo já delimitado no primeiro programa e acrescentou um conjunto 

de medidas que tinham como intuito promover os direitos da população negra brasileira. 

[...] adotar, no âmbito da União, e estimular a adoção, pelos estados e municípios, de 

medidas de caráter compensatório que visem a eliminação da discriminação racial e 

a promoção da igualdade de oportunidades, tais como: ampliação do acesso dos/as 

afrodescendentes às universidades públicas, aos cursos  profissionalizantes, às áreas 

de tecnologia de ponta, aos grupos e empregos públicos, inclusive cargos em 

comissão, de forma proporcional à sua representação no conjunto da sociedade 

brasileira (Programa Nacional de Direitos Humanos (BRASIL, 2002, on-line). 

 Compreende-se, assim, que o governo de Fernando Henrique Cardoso representou o 

início do processo de criação e desenvolvimento das políticas públicas de ação afirmativa 

dentro da realidade brasileira.  Seu sucessor Luiz Inácio Lula da Silva deu seguimento aos 

projetos surgidos no período FHC. O governo do novo presidente, como se observará a 

seguir, foi responsável também por aumentar os investimentos e a efetividade de tais 

programas que no governo anterior haviam estado mais em questão de debate. 

2.1.2 Período Lula (2003 – 2010) 

 Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o país no ano de 2003. Seu mandato estreou após 

um período, como já observado anteriormente, de um desenvolvimento tímido do processo de 

criação de políticas públicas direcionadas a garantia da igualdade material. No período Lula 

pode-se observar que as ações afirmativas passaram a ser pauta das políticas e leis brasileiras 

com uma maior intensidade (LIMA, 2010, p.80). Estas novas atuações do governo 

representaram a pratica daquilo que o país havia se comprometido internacionalmente nos 

tratados e convenções assinados nos anos anteriores. 

As demandas da III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Xenofobia e Formas de 

Intolerância de 2001 continuaram a influenciar as decisões de governo federal. Durante o 

período de Lula, pode-se observar um grande investimento na área de políticas públicas que 

possibilitassem o acesso das minorias em diversos setores de serviços públicos, como 

solicitado pela própria conferência. A respeito do mandato de Lula, a autora Márcia Lima 

(2010) comenta: 

O início do governo de Luis Inácio Lula da Silva, em 2003, marca uma mudança 

profunda não só na condução das políticas com perspectiva racial, reflexo das ondas 

de Durban, mas também na relação do Movimento Negro com o Estado. Até então, 

essa relação era de exterioridade, com os atores na condição de demandantes e com 

pouca inserção no aparato governamental (LIMA, 2010, p. 82). 

 O período Lula representou então um aprofundamento no debate entre a sociedade 

civil e o governo, onde os grupos minoritários passaram a ter uma maior parte de suas 
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demandas atendidas. Nilda Lino Gomes (2011, p. 115), também ao analisar o período Lula, 

comenta sobre duas inciativas de mudança que merecem destaque, a Secretaria Especial de 

Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR) dentro do governo federal e a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade parte do Ministério da Educação (Secad).  

 Diante disso, no primeiro semestre do governo Lula, em 21 de março de 2003, no dia 

internacional da eliminação de discriminação racial, criou-se da Secretaria Especial de 

Promoção da Discriminação Racial. A Secretaria engajou-se em combater a discriminação 

enraizada na sociedade, segundo a própria secretaria: 

O desafio da implementação e da concretização [de políticas] [...] exige o 

compromisso dos vários atores sociais do conjunto do governo, da energia criativa 

da sociedade civil, do setor empresarial e assim por diante. Por essa razão a SEPPIR, 

responsável pela coordenação das ações governamentais optou, na elaboração de sua 

Política, pela realização de um amplo diálogo com diferentes instancias do Governo 

federal, instituições públicas e privadas e movimentos sociais, especialmente o 

Movimento Negro. (SEPPIR, 2004, on-line). 

O comprometimento dos diferentes atores envolvidos unidos ao intenso diálogo 

existente dentro da secretaria garantiu a eficiência das políticas implementadas pela mesma.  

No ano de 2008, graças aos excelentes resultados alcançados, a SEPPIR se transformou em 

um ministério. Esse acontecimento prova a relevância de ações anti-discriminação e da 

importância do debate racial dentro do cenário brasileiro.  

Diante disso, torna-se importante salientar uma segunda iniciativa de mudança 

proposta pelo Governo Lula: a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, criada no ano de 2004. Ela foi desenvolvida dentro do Ministério de Educação e 

se tornou responsável, assim como a SEPPIR, por diversos programas que permitiram aos 

grupos minoritários acesso a aquilo que deveria ser seu por direito: uma educação de maior 

qualidade e comprometida com o respeito às diferenças. 

Neste sentido, torna-se de extrema importância salientar mais uma vez a relevância 

dos tratados e conferências internacionais nas quais o Brasil se comprometeu com o decorrer 

dos anos, tema do primeiro capítulo desta investigação. A prática daquilo pelo qual o país foi 

se comprometendo com o decorrer dos anos tornou-se motivo de importantes mudanças 

dentro do cenário nacional. A respeito disso, Verena Alberti e Amilcar Araújo Pereira (2006) 

comentam: 

A questão das cotas e, de forma mais ampla, das ações afirmativas é, com certeza, 

uma novidade com um vasto potencial de mudança social, que incide não apenas 

sobre as possibilidades de estudo e trabalho de afrodescendentes, mas sobre as 

representações que a sociedade brasileira produz sobre si mesma, em especial as 

camadas média e alta, pouco acostumadas a conviver de forma igualitária com 
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pretos e pardos. Nesse sentido, a discussão provocada por Durban é profícua e 

benvinda (ALBERTI; PEREIRA, 2006, p. 159). 

 A desigualdade encontra-se presente em várias áreas da realidade brasileira. Torna-se 

um direito os desiguais alcançarem a universalidade por meio de políticas afirmativas 

segundo Maria Lucia Silveira (SILVEIRA, 2003, p. 4). É possível observar, após essa breve 

análise da origem do processo das ações afirmativas, que desiguais devem estar protegidos e 

assegurados, pois seria sua única forma de alcançar espaços aos quais a sociedade não os 

insere. Portanto, o governo Lula representou o seguimento de um projeto de garantia de 

igualdade material que ainda apresenta um largo caminho pela frente, a qual pode ser 

considerada uma etapa necessária para o alcance de uma sociedade igualitária e justa para o 

futuro. 

2.2 A Legislação Federal e sua Relação com as Políticas de Ação Afirmativa 

O processo de criação das políticas de ação afirmativa ocorreu paralelamente a um 

processo de construção de uma legislação federal capaz de garantir a proteção dos direitos 

humanos. As ações governamentais citadas anteriormente no presente capítulo representaram 

um processo específico, também Maria Paula Dallari Bucci (2006) ao analisar as ações 

governamentais comenta: 

O programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 

processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, 

processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo 

administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve 

visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a 

reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se 

espera o atingimento dos resultados (BUCCI, 2006, p. 39). 

Nesse sentido, a legislação federal foi definindo suas prioridades e objetivos com o 

decorrer da história do país. Pode-se observar que o processo legislativo apresenta como 

principais objetivos hoje a garantia ao acesso dos grupos minoritários a espaços aos quais eles 

não estavam inseridos anteriormente. Outro aspecto a ser considerado é o de que hoje se 

apresenta como prioridade da legislação federal a intenção de corrigir os preconceitos 

históricos, como observaremos a seguir. A história de discriminação resultou na legislação 

que se pode observar hoje e que se analisará na sequência. 
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2.2.1 Constituição de 1988 

 A Constituição da República Federativa do Brasil foi promugada no ano de 1988 e em 

seu preâmbulo já se apresentou destinada a assegurar os direitos sociais e individuais em uma 

sociedade igualitária onde a justiça estaria relacionada a valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. Essa constituição contou com grande participação 

popular e gerou importantes mudanças na realidade preconceituosa brasileira, segundo Márcia 

Lima (2010): 

Estudiosos das questões sociais e dos movimentos sociais são unânimes em apontar 

a Constituição de 1988 como um marco importante para as mudanças sociais 

ocorridas no país. No que se refere à temática racial, a nova Constituição introduziu 

a criminalização do racismo (que posteriormente definiu os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor com a lei 7716/1989) (LIMA, 2010, p. 78). 

 A constituição de 1988 representou o comprometimento do Estado em busca da 

redução das desigualdades sociais. Joaquim Barbosa Gomes (2001) comenta que o direito 

constitucional vigente no Brasil está compatível com os princípios da ação afirmativa e 

acrescenta que essa abriga também os princípios que emanam dos tratados internacionais de 

direitos humanos assinados pelo país como observado no primeiro capítulo deste trabalho. 

 Torna-se de extrema relevância então destacar alguns artigos específicos da 

constituição que defendem os direitos humanos bem como a igualdade material e apresentam-

se em concordância aos objetivos propostos pelas políticas de ação afirmativa. O primeiro 

artigo a ser destacado é aquele que defende o valor do indivíduo. Nele consta como 

fundamentais a dignidade na pessoa humana. O inciso III do artigo 1º menciona “Art. 1° 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” (BRASIL, 1988, on-line).  

 Do mesmo modo o artigo 3º merece receber destaque nesta análise sobre a 

constituição. Ele deixa claro o objetivo do Estado de redução das desigualdades, uma 

finalidade semelhante à proposta pelo modelo de políticas públicas defendidas no trabalho. Os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão em concordância com aquilo 

defendido pelas políticas de ação afirmativa, segundo o artigo: 

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 (BRASIL, 1988, 

online). 
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 Pode-se observar então que o Estado deve atuar com a intenção de coibir e reduzir as 

desigualdades raciais e sociais. Efetivamente, como já observado anteriormente, a 

desigualdade se desenvolve em ambas as dimensões, étnico-racial e social. Esta observação 

vem de encontro ao previsto no artigo 4º incisos II e VII da constituição que sustenta “Art. 4° 

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: II–prevalência dos direitos humanos; VIII–repúdio ao terrorismo e ao racismo” 

(BRASIL, 1988, on-line). 

 Outro aspecto a ser comentado refere-se aos direitos humanos e ao repúdio ao 

racismo. Ambos os temas representam outro plano de ação do Estado que mais uma vez se 

apresenta em concordância com aquilo já comentado em relação às políticas de ação 

afirmativa até este momento no trabalho. Um último artigo, o 227º deve ser mencionado nesta 

parte final da análise sobre a constituição, pois defende a integração dos portadores de 

deficiência junto a sociedade. Segundo o inciso II do artigo: 

Artigo 227º - II: criação de programas de prevenção e atendimento especializado 

para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 

integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento 

para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 

coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (BRASIL, 

1988, on-line). 

 Após essa breve análise de alguns dos artigos da constituição, é possível dizer que os 

mesmos se apresentam em concordância com os princípios defendidos pelas políticas de ação 

afirmativa. Entretanto, apesar de ter gerado grandes avanços dentro do cenário brasileiro, a 

constituição não garantiu a redução das desigualdades dentro do cenário brasileiro. Por essa 

razão se fez necessário o fortalecimento da legislação federal como se observará a seguir.   

2.2.2 Leis ordinárias  

 No Brasil é possível identificar que inúmeras leis estão e foram fundamentadas em 

concordância aos princípios das ações afirmativas. Pode-se considerar que as leis ordinárias 

entendem a existência de desigualdade dentro do país em relação aos grupos minoritários. A 

esse respeito Petrônio Domingues (2005) observa que “tais leis reconhecem o direito à 

diferença de tratamento legal para grupos que sofreram (e sofrem) discriminação negativa, 

sendo desfavorecidos na sociedade brasileira” (DOMINGUES, 2005, p. 166).  

 Torna-se importante ressaltar então que o tema das ações afirmativas não se encontra 

presente somente nas políticas públicas das últimas décadas do país como observado 

anteriormente. Este é também um tema de análise há algum tempo dentro da legislação 
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brasileira. A fim de compreender o histórico das leis dentro do país a partir deste momento, 

far-se-á uma análise das principais leis responsáveis por garantir benefícios aos membros de 

grupos minoritários. Não se trata aqui de fazer uma defesa material das igualdades raciais e 

sociais, mas de positivar ações afirmativas de uma forma geral. 

 

Tabela 2 - Exemplo de leis em concordância com o princípio das ações afirmativas 

Decreto-lei 5.452/43  Este decreto do ano de 1943 define em seu art. 354, dentro da 

proporcionalidade de empregos brasileiros, cota de dois terços de 

brasileiros para empregados de empresas individuais ou 

coletivas; 

 

Decreto-lei 5.452/43  Este decreto do ano de 1943 prevê em seu art. 373-a, a adoção de 

políticas destinadas a corrigir as distorções responsáveis pela 

desigualdade de direitos entre homens e mulheres; 

 

Lei 8.112/90 Esta lei do ano 1990 determina, em art. 5°, `PAR` 2º, reserva de 

até 20% para os portadores de deficiências no serviço público 

civil da união; 

 

Lei 8.213/91 Esta lei do ano 1991 fixou, em seu art. 93, reserva para as 

pessoas portadoras de deficiência no setor privado; 

Lei 8.666/93 Esta lei do ano 1993 preceitua, em art. 24, inc. XX, a 

inexigibilidade de licitação para contratação de associações 

filantrópicas de pessoas portadoras de deficiência; 

 

Lei 9.504/97 Esta lei do ano 1997 prevê, em seu art. 10, `PAR` 3º, cria 

"reserva de vagas" para mulheres nas candidaturas partidárias. 

 

Fonte: (DOMINGUES, 2005, p.166-167) 

 

 Além das apresentadas acima, outras importantes leis devem ser observadas, pois se 

encontram diretamente relacionadas a questão das ações afirmativas no âmbito da educação e 

da construção de um ambiente que proporcione aos grupos minoritários acesso a igualdade 

material. Uma das pioneiras do tema ocorreu ainda em 1968, vinte anos após a Declaração 

Universal dos direitos humanos. A Lei 5.465/68 definiu como deveriam ser preenchidas as 

vagas nos estabelecimentos de ensino agrícola. Em relação a esta reserva de vagas seu 

primeiro artigo diz: 

Artigo 1º Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de 

Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, anualmente, de 

preferência, de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas a candidatos agricultores ou 

filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam com suas famílias na zona 

rural e 30% (trinta por cento) a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de 
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terras, que residam em cidades ou vilas que não possuam estabelecimentos de ensino 

médio (BRASIL, 1968, on-line).   

 Essa lei, entretanto, terminou sendo revogada no ano de 1985 no mandato do ex-

presidente da República José Sarney. Sua revogação aconteceu porque se observou na época 

que membros da elite rural brasileira estavam sendo os beneficiados com essa lei. Pode-se 

observar então que apesar de ser pioneira na reserva de vagas dentro das instituições de 

ensino, os beneficiados terminaram não sendo aqueles considerados membros de grupos 

minoritários. Apesar desse acontecimento, as ações afirmativas continuaram a pautar o tema 

da legislação federal. 

 Outra importante lei a ser considerada ocorreu no ano de 2003, dentro do período onde 

as políticas de ação afirmativa já começavam a ter uma maior relevância no cenário nacional 

como observado anteriormente. Esta foi assinada por Lula no início de seu mandato e 

representou a alteração da antiga lei 9.369/96 para 10.639/03. Ela estabeleceu as diretrizes e 

bases da educação nacional. Segundo o artigo 26 da mesma, “Art. 26-A. Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003, on-line). 

A inclusão dessa nova temática de ensino representou o início de um combate a 

discriminação racial existente no país, pois fez com que fosse analisado o histórico de 

preconceito existente dentro do país relacionado a questão racial. O processo de combate à 

desigualdade histórica continuou e no ano de 2010 uma nova lei relacionada a questão racial 

foi aprovada, a qual merece destaque na investigação. 

A Lei 12.288/10 aprovada recentemente no final do mandato de Lula criou o Estatuto 

da Igualdade Racial. Teve como principal objetivo gerar e garantir a igualdade de 

oportunidade bem como combater todos os tipos de intolerância relacionada a questões 

étnicas existentes dentro do cenário brasileiro. Em seu artigo 4º, a lei abrange o tema das 

ações afirmativas que define: 

Art. 4º. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em 

políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais 

práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo 

de formação social do País (BRASIL, 2010, on-line). 

 Esse aspecto também é comentado por Joaquim Barbosa Gomes (2001, que menciona 

que os programas de ações afirmativas são constituídos para combater a discriminação e seus 

efeitos históricos bem como concretizar a igualdade de oportunidades que todos os humanos 

têm direito (GOMES, 2001, p. 40-41). A última Lei a ser comentada nesta investigação será a 

n°12.711 do ano de 2012 no início do mandato de Dilma Rousseff, a qual dispõe sobre o 
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ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 

médio e dá outras providências. 

A respectiva Lei determinou a reserva de vagas nas instituições baseada em diversos 

itens. O primeiro deles se referiu a questões socioeconômicas: alunos vindos de famílias com 

renda mensal igual ou abaixo de um salário-mínimo ou provenientes de escolas públicas. É 

possível observar no seguinte artigo: 

Art. 1
o
  As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da 

Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 

para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 

artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de 

famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita (BRASIL, 2012ª, on-line). 

Uma segunda questão utilizada para determinar a reserva de vagas dentro das 

Universidades Federais do Brasil pela lei foi àquela relacionada a critérios raciais. Alunos 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, segundo o artigo terceiro, tiveram uma proporção 

de vagas destinadas a eles, como consta abaixo:  

Art. 3
o
  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 

1
o
 desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos 

e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção 

ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 

indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2012ª, on-line). 

 Um terceiro artigo da Lei n° 12.711 também merece destaque nesse estudo. O sétimo 

artigo desta Lei é responsável por definir a questão temporal da mesma, segundo este artigo: 

Art. 7
o
  No prazo de dez anos a contar da data de publicação desta Lei, será 

promovida a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação 

superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem 

como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas (BRASIL, 2012ª, on-line). 

  Torna-se importante ressaltar também que assim como consta na lei citada acima, as 

políticas de ação afirmativa são temporais para a garantia de igualdade. Busca-se a inserção 

de membros desses grupos discriminados em novos ambientes como tentativa de combate a 

discriminação e garantir acesso a novas oportunidades. Grupos minoritários, como já 

observado, sofreram e sofrem discriminação dentro da sociedade brasileira. Acredita-se, por 

muitos, que alterar essa realidade seja o único caminho no momento para esses grupos 

alcançarem um assenso social.  
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2.3 ADPF 186  

 Como observado anteriormente, a questão étnico-racial se apresenta como um tema de 

grande discordância no Brasil. O histórico de análise da realidade nacional discriminatória 

levou a criação de inúmeras leis e propostas de políticas públicas no decorrer da história nos 

mais diversos âmbitos como o educacional. Entretanto, políticas como as de ações afirmativas 

ligadas a questão racial que prezam pela igualdade material ainda são motivo de controvérsias 

de opiniões dentro do cenário brasileiro.  

Guimarães (1999) comenta a respeito da questão racial, para ele “raça é um conceito 

que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, de um conceito que denota tão-

somente uma forma de classificação social baseada numa atitude negativa frente a certos 

grupos sociais” (1999, p. 9). A ADPF 186 é um exemplo deste debate existente. Nesse caso 

específico uma minoria considerou as políticas de ação afirmativa de cunho racial como uma 

solução equivocada para o caso da desigualdade étnico-racial.  

Para melhor entendimento do caso, no ano de 2009 foi ingressado no Supremo 

Tribunal Federal (STF) uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF)
8
. Essa Arguição proposta pelo Partido Democratas (DEM) pedia a suspensão liminar 

da decisão de aplicação de políticas de ação afirmativa por parte da Universidade de Brasília 

(UnB). O partido político se posicionava contra as políticas de reserva de 20% das vagas para 

cotas étnico-raciais instituídas dentro da Universidade.  

2.3.1 Denuncia promovida pelos Democratas 

Esse partido político, apesar de assumir a existência de discriminação racial dentro do 

país, não considera as políticas de ação afirmativa como a melhor solução para o caso. Para 

eles, o modelo de política não estaria em concordância com a Constituição Federal analisada 

anteriormente nesse capítulo. Segundo o STF, os advogados do partido ressaltavam a violação 

de diversos preceitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 (STF, 

2012).  

São eles: os princípios republicanos (artigo 1º) e da dignidade da pessoa humana 

(inciso III); dispositivo constitucional que veda o preconceito de cor e a discriminação (artigo 

                                                           
8
  Uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental corresponde a uma ação destinada a combater o 

desrespeito aos conteúdos mais importantes da Constituição brasileira. Estes atos de desrespeito podem ser 

praticados de maneira normativa ou não. A ADPF está prevista no artigo 102 da Constituição Federal de 1988. 

Essa é uma medida tomada caso não exista outro meio eficaz para a solução de tal problema. Vale ressaltar que o 

órgão responsável pelo julgamento da ADPF é o STF e que assim que julgada é feita uma comunicação com as 

autoridades ou responsáveis pela prática dos atos questionados.    
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3º, inciso IV); repúdio ao racismo (artigo 4º, inciso VIII); Igualdade (artigo 5º, incisos I), 

Legalidade (inciso II), direito à informação dos órgãos públicos (XXXIII), combate ao 

racismo (XLII) e devido processo legal (LIV) (STF, 2012).  

A ação movida por eles dizia ser inconstitucional à ação da Universidade de Brasília. 

Segundo o partido político democratas, a cor da pele não deveria ser motivo para a reserva de 

vagas: 

O Democratas requereu a declaração de inconstitucionalidade da reserva de vagas 

para estudantes de cor negra, com a alegação de que a medida da UnB era 

flagrantemente inconstitucional por ofender os princípios da isonomia e da 

meritocracia, já que a universidade pública concederia benefício a determinado 

grupo de indivíduos por conta da cor da pele de seus integrantes. (RODOVALHO, 

2014, p. 2). 

 O DEM defendia que um grupo especifico de pessoas, no caso aquelas de pele negra, 

seria beneficiada com as cotas dentro da instituição. O tratamento entre os cidadãos não seria 

justo, pois esses não estariam sendo tratados como iguais segundo o partido político. Para 

eles, o acesso aos direitos fundamentais no país é negado aos pobres e não aos negros. A 

questão racial não deveria ser então motivo de reserva das vagas. Segundo Roberta Kaufmann 

(2012), a advogada do partido no caso “se fizermos uma política de recorte social, a partir de 

critérios objetivos, como por exemplo renda mínima ou ter estudado em escolas públicas, 

faremos a integração necessária, sem criarmos os riscos de dividirmos o Brasil racialmente” 

(KAUFMANN, 2012, on-line). 

 O partido em sua acusação defendeu que as cotas aumentariam a desigualdade dentro 

da realidade brasileira, pois provocariam segregação dentro do país. Segundo Thiago 

Rodovalho (2014), o partido afirmava que “a UnB estaria a ressuscitar ideais nazistas na 

medida em que a prática permitiria à universidade decidir a que raça determinada pessoa 

pertence e, com base nessa definição prévia, agraciá-la com a reserva de vaga” 

(RODOVALHO, 2014, p. 2). 

2.2.3 Decisão STF 

 O STF decidiu por unanimidade de votos como julgaram improcedente a ADPF 186. 

Considerou-se que a igualdade material deveria estar acima da igualdade formal (BADIN; 

PROL, 2012, p. 140). Ao se definir a igualdade material como de maior importância se 

possibilita também a intervenção do Estado em situações de desigualdade para a correção 

destas distorções históricas.  



50 
 

Para exemplificar a decisão do Supremo Tribunal, será citado os argumentos de alguns 

dos juízes que votaram nesta ocasião em contraposição aos argumentos utilizados pelos 

advogados do partido político. No que diz respeito à violação de preceitos da constituição, a 

ministra Carmen Lucia (2012) afirmou “tantas vezes decantada, a igualdade é o princípio 

mais citado na Constituição Federal. Quem sofre preconceito percebe que os princípios 

constitucionais viram retórica” (ROCHA, 2012, on-line). 

Para o Ministro Luiz Fux, existe uma falsa consciência racial e social dentro do país, a 

tardia utilização de políticas públicas a nível nacional instituiu desigualdades de cunho 

histórico dentro da realidade brasileira. Aqueles que estão à margem devem receber apoio e 

deixar de ser tratados como iguais aos demais. Sobre isso, Marco Aurelio acrescenta que não 

basta apenas não discriminar, é necessário que seja promovida uma igualização eficaz dentro 

da realidade brasileira (MELLO, 2012, p. 5).  

A esse respeito o Ministro Ricardo Lewandoski (2012) acrescenta: 

Para possibilitar que a igualdade material entre as pessoas seja levada a efeito, o 

Estado pode 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. 

(LEWANDOSKI, 2012, p. 5).  

Para o partido político, existe no Brasil uma discriminação de cunho étnico-racial e 

social. Entretanto, para eles, a questão racial não deveria ser critério para a aplicação das 

cotas. A esse respeito, a ministra Rosa Weber (2012) salientou que “enquanto as chances dos 

mais diversos grupos sociais brasileiros, evidenciadas pelas estatísticas, não forem 

minimamente equilibradas, a mim não parece razoável reduzir a desigualdade social brasileira 

ao critério econômico” (WEBER, 2012, on-line). A questão racial deve ser considerada 

segundo o STF e o Ministro Marco Aurélio Mello (2012) comenta “mostra-se importante ter 

em mente também que a adoção de políticas de ação afirmativa em favor dos negros e outras 

minorias no Brasil, iniciada no Estado do Rio de Janeiro, não gerou o denominado “Estado 

radicalizado”, como sustenta a arguente” (MELLO, 2012, p. 9). 

Diferentemente do que era defendido pelos democratas, os ministros do Supremo 

acreditam que as cotas raciais não geram segregação. As cotas são necessárias para que se 

possa alcançar uma realidade mais justa e igualitária para os negros. Rosa Weber (2012) 

comenta que quando o negro se tornar visível nas esferas mais almejadas das sociedades, 

política compensatória alguma será necessária. Entretanto, nesse momento, esse é o caminho 

para que os negros possam alcançar tal espaço.  



51 
 

A presença do Estado para a garantia de oportunidades as minorias é algo também 

comentado pelos ministros. Segundo Ricardo Lewandoski (2012): 

É preciso chegar às ações afirmativas. A neutralidade estatal mostrou-se nesses anos 

um grande fracasso; é necessário fomentar-se o acesso à educação; urge 

implementar programa voltado aos menos favorecidos, a abranger horário integral, 

de modo a tirar meninos e meninas da rua, dando-lhes condições que os levem a 

ombrear com as demais crianças. O Estado tem enorme responsabilidade nessa área 

e pode muito bem liberar verbas para os imprescindíveis financiamentos nesse setor. 

(LEWANDOSKI, 2012, p. 6). 

 Assim como observado anteriormente aqueles menos favorecidos devem receber 

algum tipo de apoio para alcançar novos espaços dentro das camadas sociais de nossa 

sociedade. O equilíbrio social deve ser um objetivo do Estado, pois gerará benefícios a toda a 

sociedade e possibilitará a construção de uma verdadeira democracia dentro do país. As 

políticas de ação afirmativa representam o aumento da representatividade dos grupos 

minoritários em novos espaços.  

Pelo que foi analisado, verifica-se que há um esforço do direito e das instituições 

brasileiras em traduzir para o nível doméstico o compromisso com a igualdade material. 

Assim, verificou-se que os tratados internacionais analisados no primeiro capítulo encontram 

eco na normativa brasileira. O ambiente educacional, mais especificamente a UFSM, é um 

exemplo de realidade em que ocorreu uma ampliação da participação daqueles até então 

discriminados no ambiente universitário como se identificará a seguir. 
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3 AÇÕES AFIRMATIVAS DENTRO DA UFSM 

O terceiro e último capítulo desse trabalho terá como objetivo principal analisar o 

espaço local, a fim de verificar se o direito internacional é capaz de perfurar a membrana da 

política doméstica e se materializar em mudanças concretas em favor dos indivíduos. Assim, 

após uma breve analise do ambiente internacional no primeiro capítulo e do ambiente 

nacional no segundo capítulo, o tema das ações afirmativas continuará com ponto de destaque 

dessa investigação. Far-se-á uma análise, então, das políticas de ação afirmativa da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com o intuito de investigar se o direito 

internacional foi ou não capaz de se transformar em política pública local. 

O primeiro subcapítulo do trabalho explanará o surgimento e a construção das 

políticas de ação afirmativa na UFSM. Será verificado que a respectiva política utilizada em 

Santa Maria seguiu o modelo que já estava sendo implantado em outras universidades 

públicas do país. Serão verificados também os diversos atores, ideias, interesses e instituições 

que contribuíram para a implementação da política de cotas na UFSM. 

Após a análise do surgimento deste movimento dentro da UFSM, será feita uma 

análise dos resultados que as cotas já vêm apresentando após os primeiros anos de aplicação. 

Utilizar-se-á dados disponibilizados pelo Observatório de Ações Afirmativas para acesso e 

permanência nas Universidades Públicas da América do Sul (AFIRME). Após a compilação 

dos dados, será feita uma comparação das médias de cada uma das cotas com o sistema 

universal. Dessa comparação, será possível verificar se a promoção do acesso está sendo 

acompanhada de políticas de permanência e didáticas a fim de dar conta da desigualdade 

material a qual os cotistas estão submetidos.  

O terceiro subcapítulo fará uma retrospectiva dos argumentos apresentados nos dois 

primeiros capítulos a fim de verificar se as políticas de ação afirmativa da UFSM estão em 

concordância com o direito internacional bem como com aquilo defendido na legislação 

federal do país. 

3.1 Origem e Modelo na UFSM 

 A discussão iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso sobre as políticas de 

ação afirmativa gerou importantes frutos como já observado. O processo de democratização 

do acesso ao Ensino Superior público no país chegou também ao espaço local, a UFSM. 

Segundo Ana Lúcia Aguiar Melo (2009), “em 2003, o NEAB-UFSM (Núcleo de Estudos 
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Afro-brasileiros) organizou o I Seminário Internacional Negritude na Escola, onde começou a 

discussão sobre a política de cotas para negros na UFSM” (MELO, 2009, on-line).  

 Em princípios de 2006, após uma audiência pública na Câmara de Vereadores de 

Santa Maria, sobre o tema das ações afirmativas no ensino superior público, foi criada uma 

comissão dentro da UFSM para tratar da temática. Através da Portaria 49.094, de maio de 

2006, o reitor na época, Clóvis Silva Lima, constituiu uma comissão para estudar a adoção de 

políticas públicas capazes de contemplar ações afirmativas dentro da UFSM. (PACHECO, 

2009).   

Em setembro do mesmo ano, o reitor assinou a Portaria 49.772 que designava a 

Comissão Consultiva e de Acompanhamento da Regulamentação e Implementação da Política 

de Ações Afirmativas. Esta comissão estava composta por líderes de diferentes núcleos da 

universidade: diretório acadêmico, seção sindical dos docentes da UFSM, representantes do 

Núcleo de Educadores Negros e da Coordenadoria Municipal de Políticas públicas para a 

Comunidade Negra segundo Cláudia Pacheco (2009). 

Por fim, em 13 de julho de 2007, quase cinco décadas após a sua criação, foi instituído 

dentro da universidade o Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social graças 

às solicitações de membros da UFSM. Segundo Alcir Luciany Lopes Martins (2014): 

Naquela reunião, dos 52 integrantes do conselho, apenas 37 se fizeram presentes e, 

por diferença mínima, 19 a 18, aprovou-se a resolução que estabeleceu o início das 

cotas raciais, para estudantes pretos e pardos e para indígenas, além, das cotas para 

pessoas com deficiência (2014, on-line). 

Também Orlando Fonseca, pró-reitor de graduação da UFSM no ano de 2012, ao 

analisar a aprovação do Programa da Ações Afirmativas e Inclusão Racial acrescenta:    

Foram os movimentos sociais que trouxeram a ideia para a universidade. Havia 

professores, técnico-administrativos e estudantes que, reunidos, deram eco ao que a 

sociedade já fazia. Também se estabeleceu dentro do governo políticas de estímulo à 

criação dessas ações dentro da universidade, como forma de inclusão social 

(FONSECA, 2012). 

O Programa se tornou possível devido a Resolução 11/07, que contemplava a reserva 

de vagas nos cursos de graduação por 10 anos, segundo os autores Ana Cláudia Mielki, 

Antonio Biondi, Daniel Hammes e Amanda Rossi (2008). Essa resolução teve por função 

principal definir o modelo a ser aplicado internamente na UFSM. Devido a criação deste 

documento que permitia as políticas de Ação Afirmativa, a Universidade passou a reservar 

parte de suas vagas para membros de grupos minoritários.  
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No ano de 2008, um ano após a resolução, o sistema de cotas para acesso a UFSM 

passou a vigorar.  Como faz notar Orlando Fonseca (2012), “o primeiro ingresso se deu em 

2008” (FONSECA, 2012, on-line) e acrescenta que “as ações afirmativas fazem parte da 

constituição, ou seja, não fere o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais 

perante a lei. (FONSECA, 2012, on-line). Portanto, o acesso do cotista na UFSM respeitou 

aquilo proposto na Constituição Federal. 

Dentro dessa ótica, vale destacar que cada Universidade apresenta autonomia para 

definir seu próprio modelo. Cabe, então, cada instituição federal deliberar os grupos 

minoritários que deverão ser auxiliados, bem como qual será a porcentagem de reserva de 

vagas para cada um deles. Diante disso, a reserva de vagas da UFSM ficou destinada para 

quatro diferentes grupos minoritários devido a realidade étnico-racial da região na época.  

Tendo em vista as especificidades da Lei 12.711, comentada no capítulo anterior, o 

Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social sofreu algumas alterações cinco 

anos após a sua criação. A esse respeito, a partir de 2012, devido ao EDITAL 005/2012 e a 

Portaria 18/2012, passou-se a considerar também questões relacionadas a renda tanto para as 

cotas de estudantes provenientes de escolas públicas quanto estudantes autodeclarados pretos 

ou pardos. Diante disso, Ana Lúcia Aguiar Melo, José Luiz de Moura Filho e Rosane Brum 

Mello (2012) identificam: 

Com o advento da Lei Federal 12.711, de 29/08/12, regulamentada pelo Decreto 

7.824, de 11/10/12, o Programa de Ações Afirmativas da UFSM, instituído pela 

Resolução 011/07, ficou suspenso em relação àqueles dispositivos que, de alguma 

forma, colidiam com a legislação federal, carecendo a norma interna, assim, de 

adaptações, pois, ao colocar como primeiro recorte os oriundos de escola pública e, 

na sequência, aqueles com renda per capita igual ou inferior a 1,5 (um e meio) 

salário-mínimo, para só depois incluir os pretos e indígenas, revela seu caráter mais 

“social” do que racial, ou étnico, para adotar a categoria hoje mais aceita pela 

sociologia. (Melo, Moura, Mello 2012, on-line).  

Antes de tudo, parece importante apresentar dados a respeito da realidade social e 

étnica brasileira. Com essa breve análise da situação brasileira, será possível identificar a 

necessidade e importância do modelo de ação afirmativa local definido pela Universidade 

Federal de Santa Maria.  

3.1.1 Análise da realidade brasileira e regional 

Parece, portanto, oportuno reproduzir aqui dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), pois esse é responsável por gerar importantes dados relacionados a 

questões raciais e sociais brasileiras. Serão utilizados nessa parte do trabalho dados 
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provenientes da síntese de indicadores sociais
9
 publicada no ano de 2016 bem como do último 

censo
10

 no ano de 2010. Através desses números, será possível identificar a diferença 

existente nas porcentagens referentes a representação deles na sociedade e dentro da UFSM. 

Essa identificação se faz de extrema necessidade, pois assim será possível reforçar também a 

necessidade das políticas de ação afirmativa da universidade. 

O primeiro aspecto a ser considerado nessa análise será referente a dados sobre a 

realidade racial do país. Segundo o Instituto
11

, “no país, em 2015, mais da metade (53,9%) 

das pessoas se declaravam de cor ou raça preta ou parda, enquanto o percentual das que se 

declaravam brancas foi de 45,2%” (IBGE, 2016, p. 17). A esse respeito, na região sul, espaço 

geográfico em que a UFSM está inserida, uma parcela menor da população se declarava de 

raça preta ou parda. Segundo o IBGE, a população negra dos estados de Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul representam 22,5% da população (IBGE, 2016, p. 18). 

Referente ao acesso dos membros destes grupos, em sua maioria jovens, ao ensino 

superior, vale ressaltar alguns importantes dados provenientes da Síntese de indicadores 

sociais. Como observado anteriormente, mais da metade da população brasileira pode ser 

considerada negra, entretanto as Universidades públicas brasileiras não apresentam essa 

mesma porcentagem de representação. A respeito dos jovens brasileiros no ensino superior, o 

IBGE destaca: 

A adequação dessa faixa etária ao ensino superior ainda é bastante desigual 

dependendo das características de cor ou raça. O total de pessoas de cor preta ou 

parda dessa faixa etária que cursavam o ensino superior, em 2015, era de 12,8%. 

Esse percentual representa um crescimento significativo em relação a 2005 (7,3% 

pontos percentuais), mas ainda ficou abaixo do percentual alcançado pelos jovens 

estudantes brancos 10 anos antes (17,8%). (IBGE, 2016, p. 62). 

Observa-se então que as políticas de ação afirmativa possibilitaram um aumento 

significativo da presença de pessoas de cor preta ou parda nas Universidades. Outro 

importante dado sobre a realidade brasileira se refere as pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência. Segundo o censo demográfico de 2010, havia no Brasil 45 606 048 pessoas com 

                                                           
9
 Desde seu lançamento, em 1998, a Síntese de Indicadores Sociais tem como principal objetivo traçar um perfil 

das condições de vida da população brasileira a partir de diversas fontes de informações, sendo a principal delas 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, do IBGE, proporcionando um conhecimento mais 

amplo da realidade social do País e servindo de insumo para elaboração e monitoramento de políticas públicas. 

(IBGE, 2016, p.08). 
10

 Censo é o conjunto de dados estatísticos que informa diferentes características dos habitantes de uma cidade, 

um estado ou uma nação. A realização do censo em quase todos os países do mundo acontece de 10 em 10 anos. 

No Brasil, o primeiro censo demográfico foi realizado em 1872. Em 2010 foi realizado o XII Censo 

Demográfico pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entidade responsável pela elaboração 

do censo demográfico brasileiro desde 1940. 
11

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
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pelo menos um tipo de deficiência, representando 23,9% da população brasileira (IBGE, 

2010, p. 56). Na região sul do país, o percentual da população com pelo menos um tipo de 

deficiência equivale a 22,5% segundo dados da mesma pesquisa (IBGE, 2010, p. 57). 

Entretanto, como será observado a seguir, uma porcentagem muito menor que essa se 

encontra matriculada na UFSM.  

Um terceiro aspecto analisado pelo IBGE e considerado pela Universidade Federal de 

Santa Maria, refere-se a dados relacionados aos estudantes provenientes de escola públicas no 

país. Segundo a mesma pesquisa, “a rede pública de ensino atendia a 78,1% das pessoas que 

frequentavam escola ou creche no País em 2010” (IBGE, 2010, p. 86). Compreende-se assim 

que mais de três quartos dos estudantes da rede de ensino básica do país se apresentavam 

frequentando as escolas públicas nacionais. 

No que concerne aos dados sobre estudantes de baixa renda, pode-se observar que 

esses alunos apresentam também uma baixa representação se comparados a porcentagem de 

representação dentro da sociedade brasileira. Segundo o instituto entre os anos de 2005 e 

2015, “foi observada uma tendência de democratização do perfil de renda dos estudantes [...], 

fazendo com que os estudantes provenientes dos estratos de renda mais baixos ampliassem 

sua participação” (IBGE, 2016, p. 62). A esse respeito, torna-se importante retomar o 

defendido no primeiro capítulo sobre a igualdade gerada graças as políticas de ação 

afirmativa. 

Finalmente no que diz respeito a renda per capta das famílias brasileiras, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística aponta importantes números a respeito. Segundo o último 

censo publicado no ano de 2010, no país a parcela sem rendimento ou com rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita até ¼ do salário mínimo abarcava 13,2% dos domicílios 

particulares permanentes em 2010 (IBGE, 2010). A tabela abaixo identifica alguns dados 

relativos à distribuição de renda nos domicílios brasileiros em diferentes regiões do país.  

 Sob tal enfoque, é possível observar que uma grande porcentagem de famílias, tanto a 

nível nacional quanto regional, vivem com menos de 1 salário mínimo ao mês. O Sul, região 

que apresenta a menor porcentagem de famílias que vivem com menos de um salário mínimo 

ao mês, apresenta uma porcentagem de aproximadamente 40% (IBGE, 2010) de sua 

população, um número extremamente alto. 

Nesse sentido, devido as medidas de ação afirmativa, membros destes grupos 

passaram a ter acesso as universidades públicas do país. Segundo o IBGE (2016, p. 63), a 

presença de indivíduos com renda familiar bruta mensal inferior a 1,5 salário mínimo nas 

universidades públicas quase quintuplicou, passou de 1,9% em 2005 para 8,3% em 2015. É 
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importante observar aqui que para muitas famílias, os mais jovens estão sendo os primeiros 

representantes no ensino superior devido as medidas especiais existentes nas universidades 

para a entrada e continuidade dentro da universidade. 

 A partir da análise dos dados se torna possível identificar a realidade na qual estão 

inseridos os grupos minoritários defendidos pela Universidade Federal de Santa Maria. Pode-

se observar que cada um desses grupos representam uma grande porcentagem da população 

brasileira e, por isso, devem estar representados dentro das Universidades Federais como a 

UFSM. Políticas como as de ação afirmativa impactam a política doméstica e tornam capaz a 

criação de políticas públicas locais como as da UFSM. A respeito das políticas de ação 

afirmativa do país o IBGE (2016) acrescenta: 

A democratização do acesso ao ensino superior foi também estimulada por uma 

série de políticas públicas, além do contexto favorável à ampliação do acesso ao 

ensino superior, proporcionado pela correção do fluxo escolar e pelas condições 

econômicas das famílias que liberam jovens para seguirem estudando ao invés de se 

dedicarem exclusivamente ao trabalho. Essas políticas vão desde o aumento das 

reservas de vagas nas instituições públicas direcionadas aos alunos de diferentes 

perfis (portador de deficiência, procedente de escola pública, com baixa renda 

familiar, etnias específicas etc.) (IBGE, 2016, p. 64). 

 Pelo exposto, pode-se observar então que tais políticas possibilitam o início da 

correção dos fluxos nas universidades do país. Após essa breve análise far-se-á uma discrição 

mais específica em relação a divisão das vagas dentro da UFSM que buscam respeitar aquilo 

definido pela lei de cotas analisada anteriormente. Identificar-se-á quais são os grupos 

atendidos pela UFSM, uma vez que a universidade pública precisa reproduzir a composição 

da sociedade. E se isso não acontece medidas como as ações afirmativas devem ser tomadas.  

3.1.2 Programa de ação afirmativa 

 A UFSM, através da Resolução 011/07 mencionada anteriormente determinou a 

democratização do acesso a UFSM. Nesse sentido, torna-se importante ressaltar que a 

universidade pública, gerida pelo poder público, equivale à representação do Estado e, por 

isso, deve apresentar também a composição que a sociedade. A esse respeito Orlando Fonseca 

(2012) comenta: 

Ela é um reflexo da sociedade. A igualdade não pode ser simplesmente abrir um 

processo seletivo pra todos, porque há desigualdades flagrantes. Têm pessoas que 

vêm de escolas de qualidade e tiveram mais acesso a instrumentos que vão além da 

escola. E há um grande grupo oriundo de condições sociais adversas. Para atingir 

essa ideia de igualdade no processo seletivo, precisa ter uma compensação, já que 

não se disputa em igualdade de condições. O acesso tem que estar de alguma forma 

modificada para tratar esses que são desiguais (FONSECA, 2012, on-line). 
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Essa resolução trouxe a modificação no acesso a UFSM. Foram também, através desse 

documento, instituídas medidas para acompanhamento e permanência dos estudantes 

membros de grupos minoritários na universidade. Esses grupos específicos apenas citados na 

Resolução 011/07 receberam maior destaque cinco anos depois com o Edital 005/2012. Esse 

Edital, baseado na resolução, foi após o documento produzido a respeito da reserva de vagas 

dentro da UFSM. Entretanto, esse último Edital sofreu retificação dando lugar a um novo 

documento: o Edital 011/2012. Ele apresentou uma nova distribuição das vagas por curso, 

reserva de vagas e Sistema Universal dentro da UFSM bem como as ações afirmativas da 

mesma.  

 A primeira delas, denominada “ação afirmativa A” refere-se aos candidatos afro-

brasileiros negros. Segundo o Edital “serão considerados afro-brasileiros, para efeitos desta 

resolução, os candidatos que se enquadrarem como pretos e pardos, conforme classificação 

adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” (UFSM, 2012a, on-line). 

É oportuno lembrar, como já analisado no capítulo anterior, que os membros desse grupo 

minoritário continuam inseridos em uma realidade de desigualdade onde se encontram 

sujeitos a discriminação mesmo após o final do período escravocrata no país. 

 O segundo tipo definido pela UFSM, denominado “ação afirmativa B” foi destinado a 

aquelas pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo o mesmo edital essas “vagas devem 

ser direcionadas para candidatos com necessidades especiais” (UFSM, 2012a, on-line). A 

respeito desse grupo especifico, Ana Lúcia Aguiar Melo, José Luiz de Moura Filho e Rosane 

Brum Mello (2012) que fazem notar: 

Em relação às pessoas com deficiência, persiste a trajetória de historicamente serem 

marginalizadas e excluídas da sociedade e principalmente dos espaços educativos 

nos diferentes níveis e modalidades de ensino. A Lei de cotas/ 2012 apenas reforça 

essa questão, pois apesar do governo ter vários Programas que procuram ampliar o 

acesso e a permanência de pessoas com deficiência no Ensino Superior (MELO, 

MOURA, MELLO, 2012, on-line). 

 A propósito desta citação é possível identificar um compromisso da universidade com 

os preceitos legais e constitucionais do Brasil. O terceiro grupo enfatizado neste edital 

identificado como “ação afirmativa C” refere-se aos candidatos provenientes do sistema 

educativo de educação básica pública. Este, segundo o edital, deve ser dirigido para 

candidatos que realizaram todo o Ensino Fundamental e Médio em escola(s) pública(s) 

brasileira(s) (UFSM, 2012a, on-line).  

 O quarto grupo parte do programa de ações afirmativas da UFSM se refere a 

indígenas, ou como define o próprio edital, candidatos indígenas residentes em território 
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nacional. Para esse grupo específico devem ser destinados um número de vagas específicas, 

distribuídas nos cursos de graduação (UFSM, 2012a, on-line). Após a definição dos tipos de 

ação afirmativa a Universidade Federal de Santa Maria definiu seu programa de reserva de 

vagas. 

3.1.3 Programa de Reserva de Vagas  

 O edital 011/2012 definiu o programa de reserva de vagas onde os grupos definidos 

dentro do programa de ação afirmativa da UFSM têm uma parte das vagas da universidade 

reservadas especificamente para eles. Segundo esse edital, seriam destinadas 34% das vagas 

dos cursos de graduação ao sistema de reserva de vagas (UFSM, 2012b). Atualmente a 

Universidade conta com uma porcentagem maior para a reserva de vagas destinas aos grupos 

de ações afirmativas. Segundo o relatório anual do programa de ações afirmativas de inclusão 

racial e social da UFSM: 

Completada em 2014 a adesão à Lei de Cotas (2012), então dois anos antes da data 

estipulada pela Lei, a UFSM busca formas de consolidar as preferências do acesso, 

reservando 50% das vagas para as várias opções de Cotas. (LOPES; MELO; SILVA, 

2016, p. 5). 

 A Lei 12.711/12 alterou a porcentagem da reserva de vagas na UFSM. A partir dela, 

pode-se observar um gradual aumento na presença de alunos cotistas matriculados na UFSM 

como se observará na sequencia deste trabalho. Segundo a tabela abaixo pode-se observar: 

 

Quadro 1 – Ingresso via vestibular (2008 a 2014). 

Cota EP1  Candidato egresso do Sistema Público de 

Ensino Médio com renda familiar bruta 

mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 

nacional per capita;  

Cota EP1A Candidato egresso do Sistema Público de 

Ensino Médio, autodeclarado preto ou pardo 

(proporção de 40%), com renda familiar bruta 

mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 

nacional per capita;  

Cota  EP2  

 

Candidato egresso do Sistema Público de 

Ensino Médio com renda familiar bruta 

mensal superior a 1,5 salário-mínimo 
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nacional per capita.  

Cota EP2A 

 

Candidato egresso do Sistema Público de 

Ensino Médio, autodeclarado preto ou pardo 

(proporção de 40%), com renda familiar bruta 

mensal superior a 1,5 salário-mínimo 

nacional per capita;  

Ação Afirmativa B candidato com necessidades especiais (5% 

das vagas); 

Ação Afirmativa D vaga suplementar: candidato indígena 

residente em território nacional (total de até 

05 vagas, distribuídas nos polos) 

Sistema Universal Candidato que não se enquadra na reserva de 

vagas ou não deseja participar do Concurso 

por meio delas (demais vagas); 

Fonte: UFSM, EDITAL 002/2013. 

 Desde 2015, a UFSM adota o acesso pelo SiSU, o que corrobora uma proposta de 

democratização do acesso ao Ensino Superior Público no País (LOPES; MELO; SILVA, 

2016, p. 11). A partir de 2015, ocorreu a extinção do vestibular próprio dentro da UFSM.  A 

oferta de vagas para a graduação passou a ocorrer através do Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU). Esse sistema, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), passou a utilizar as 

notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para a seleção dos estudantes (BRASIL, 

2017). Após essa mudança, as vagas passaram a ser distribuídas da seguinte maneira: 

Quadro 2 – Ingresso via Sisu. 

L1 - Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas com 

renda bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5 salários mínimos (Lei nº 12.711/2012). 

L2 - Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas com 

renda bruta familiar por pessoa igual ou inferior a 1,5 salários mínimos autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas (Lei nº 12.711/2012). 

L3 - Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas com 

renda bruta familiar por pessoa superior a 1,5 salários mínimos (Lei nº 12.711/2012). 

L4 - Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas com 

renda bruta familiar por pessoa superior a 1,5 salários mínimos autodeclarados pretos, pardos 
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e indígenas (Lei nº 12.711/2012). 

Candidato com deficiência (que se enquadre no Decreto Federal 3.298, de 20/12/1999 e na 

recomendação nº 03 de 01/12/2012) que apresente necessidade educacional especial. Fonte: 

Coperves 2016 - Campus Cachoeira do Sul desde 2014 e 80% das Vagas totais desde 2015 

Fonte: Coperves 2016.  

Estas novas nomenclaturas utilizadas após a adesão da universidade ao sistema SiSU 

correspondem a antiga nomenclatura utilizada de 2008 a 2014 para o acesso a UFSM. A cota 

A1 do novo modelo corresponde a B do antigo, assim como a L1 equivale a antiga cota EP1. 

A L2, por sua vez, corresponde a cota EP1A, também a L3 se equivale a EP2 e, por último, a 

L4 corresponde a cota EP2A. Após a definição de como estão sendo destinadas as vagas paras 

os grupos minoritários, resta saber os resultados que a política de ação afirmativa da UFSM 

vem apresentando até então. O segundo subcapítulo apresentará um balanço dos resultados 

que a política de ação afirmativa da UFSM vem apresentando até o presente momento. 

3.2 Balanço das Ações Afirmativas na UFSM 

A partir das citações anteriores já é possível identificar respostas em relação a pergunta 

título desse trabalho. Evidencia-se que desde a criação do programa
12

 é possível observar a 

preocupação da Universidade em respeitar as disposições previstas em muitos tratados 

internacionais sobre direitos humanos de que o Brasil faz parte. A esse respeito, cabe destacar 

também o esforço por parte da UFSM de seguir as normas federais existentes, conforme visto 

no segundo capítulo deste trabalho.  

A respeito das normas, observa-se que essas justificam a necessidade de políticas 

como a aplicada dentro da Universidade. Elas visam a proteção e garantia de direitos 

fundamentais a membros dos grupos defendidos dentro da política de ação afirmativa da 

UFSM. A respeito da importância e finalidade das políticas de ação afirmativa da 

Universidade Orlando, Fonseca (2012) acrescenta: 

As ações afirmativas têm a finalidade de corrigir a distorção numa sociedade em que 

tanto o estudante de escola pública, quanto os afro-brasileiros têm dificuldade de 

acessar determinados mecanismos que o estado fornece. Só através desses 

mecanismos podem passar para uma situação em que eles possam deter poder de 

decisão ou interferir nas decisões. Hoje, mesmo que essa população (negros e 

pardos) seja grande, ela tem uma representação muito pequena. São poucos negros 

na universidade ou postos de administração superior, parlamentos, Supremo 

Tribunal Federal, por exemplo. (FONSECA, 2012, on-line). 

                                                           
12

 Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social 
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 As políticas internas de ação afirmativa permitiram um acesso cada vez maior de 

alunos membros de grupos minoritários dentro da UFSM. Ocorreu um aumento gradual na 

porcentagem de alunos cotistas desde 2008. Atualmente a UFSM conta com um expressivo 

número de alunos cotistas matriculados em cursos das mais diversas áreas da Instituição. A 

efetividade política verificada no relatório
13

 anual do Programa de Ações Afirmativas de 

Inclusão Racial e Social, publicado pelo Observatório de Ações Afirmativas para acesso de 

permanência nas Universidades Públicas da América do Sul (AFIRME)
14

. Segundo os autores 

do relatório Ana Lúcia Aguiar Melo, Luis Felipe Dias Lopes e Winnie Silva da Silva (2016): 

Desde a nova política de cotas (2012), com acesso gradual até atingir 50% das vagas 

aos alunos oriundos da escola pública (34% em 2012 a 50% em 2014), a UFSM 

chega em 2016 com 6.500 alunos matriculados. Do período anterior, houve a 

matrícula de 4885 alunos cotistas. O acesso por reserva de vagas na UFSM permitiu 

que em 2016 a Instituição contasse no agregado, com 11.273 matrículas nas diversas 

modalidades do acesso cotista. (LOPES; MELO; SILVA, 2016, p. 15). 

 Com a porcentagem da reserva de vagas que vem aumentando de maneira gradual 

dentro da UFSM, o preenchimento dessas vagas também apresenta índices cada vez maiores. 

Os novos dados se dão graças a adesão ao SiSU, que permite um acesso ainda mais 

democrático quanto ao número de cotistas na UFSM. No ano de 2015, primeiro ano de 

adesão, o número de cotistas aumentou em torno de 63% em relação ao ano anterior, 2014. 

(LOPES; MELO; SILVA, 2016, p. 14). Em relação ao mesmo ano, os autores acrescentam: 

As matrículas entre os cotistas da escola pública (L1 e L3), apenas com o recorte de 

renda, foram de 94,2%, em média. Entre os cotistas raciais e renda (L2 e L4), a 

média de matrículas atingiu 57,55%. Com um preenchimento menor das vagas, 

porém o maior registrado até o momento, os cotistas com deficiência (A1/B) 

registram a matrícula de 34% das vagas ofertadas. A ampla concorrência vem 

alcançando altos índices de preenchimento (91,6%), indicando que a concorrência 

nacional não tem se configurado como um fator de menor procura. (LOPES; MELO; 

SILVA, 2016, p. 11). 

 A respeito das vagas não preenchidas durantes últimos anos Orlando Fonseca (2012) 

acrescenta: “nem todas são ocupadas, mas todas as vagas que sobram de uma cota vão para a 

universal, não ficam ociosas” (FONSECA, 2012, on-line). Após a definição do modelo 

aplicado pela UFSM e como funciona o preenchimento das vagas dentro da Universidade, 
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 Este é um relatório lançado todos os anos desde 2014 que apresenta dados numéricos referentes ao ingresso de 

estudantes cotistas e ao seu desempenho na Instituição, bem como os números da evasão, seguidos da análise e 

proposição de correções na condução do Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social. 
14

 A AFIRME tem a função de analisar e acompanhar a política de ações afirmativas da Universidade Federal de 

Santa Maria. Entre suas principais atividades este núcleo apresenta-se como responsável por fazer a coleta de 

dados em relação a desempenho de alunos cotistas e não cotistas da universidade. Nesta parte será feita uma 

análise dos dados referentes as medias dos alunos cotistas e não cotistas da universidade visto que as maiores 

críticas em relação ao programa de cotas defendem que estas medidas geram uma queda no padrão de ensino. 
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cabe, então, fazer um balanço em relação as médias dos alunos cotistas durante os primeiros 

anos da aplicação dentro da universidade.  

Nesta parte do trabalho serão utilizados dados disponibilizados pela própria 

universidade através da AFIRME. Não há informações referentes à metodologia utilizada pelo 

Observatório
15

 para a produção destes números. A respeito do desempenho acadêmico dos 

alunos da universidade, a AFIRME publicou no ano de 2015 uma série de gráficos. Foi feita 

uma análise da maioria dos cursos presenciais da UFSM, campus Santa Maria, entre os 

períodos de 2008 e 2014. A partir destes gráficos, tornou-se possível construir um quadro de 

comparação entre as médias de nota de alunos ingressados via sistema universal e via cotas. 

Vale ressaltar que em certos casos os dados se encontraram incompletos ou não constaram no 

sistema. 

Após a análise do copilado dos dados sobre os cursos da universidade, pode-se 

observar primeiramente a inexistência de uma queda no padrão de ensino. Em muitos casos, 

como pode ser observado na tabela em anexo, o desempenho de alguns dos grupos de alunos 

parte de ações afirmativas supera o desempenho do sistema universal. Esse aspecto é 

comentado por Orlando Fonseca (2012), que diz que o desemprenho dos alunos cotistas não é 

inferior à média geral da UFSM.  

A esse respeito vale notar também a contribuição de Ana Cláudia Mielki, Antonio 

Biondi, Daniel Hammes e Amanda Rossi (2008) segundo os autores “tanto na UFPR como na 

UFBA o desempenho acadêmico dos cotistas mostrou-se semelhante, quando não superior, ao 

dos demais alunos. Em 11 dos 18 cursos de maior concorrência na Bahia os cotistas 

obtiveram rendimento igual ou maior” (MIELKI, BIONDI, HAMMES, ROSSI, 2008, on-

line). 

Pode-se observar, então, uma ampla representação e desempenho dos grupos 

minoritários dentro da UFSM e demais Universidades Federais do país. Vale ressaltar que 

cada curso e área apresenta uma realidade especifica. Entretanto, torna-se de extrema 

relevância observar que os cotistas em sua grande maioria conseguem acompanhar o 

desempenho do sistema universal, e até se sobressaem em média de notas em relação ao outro 

grupo, como podemos observar nos cursos de Jornalismo, Engenharia Mecânica e Pedagogia, 

por exemplo. 

Após a análise do quadro referente às médias dos cursos da Universidade Federal de 

Santa Maria, pode-se chegar importantes conclusões. Apesar das notas em sua maioria não 
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apresentarem uma grande diferença em relação a comparação entre as médias dos grupos, é 

possível observar que dois grupos específicos apresentam algumas das menores medias de 

seus cursos em quase todas as situações, alunos declarados negros e com renda mensal 

inferior a 1.5 salário. 

Segue abaixo o gráfico das médias em cada uma das cotas da UFSM bem como o 

sistema universal. 

 

Gráfico 1 – Média de notas dos cotas UFSM (2008 – 2014) elaborado pela autora. 

 

Fonte: AFIRME  2017.  

A partir do gráfico, é possível observar que tanto a cota EP1A quanto a EP2A 

representam os grupos com as menores médias após a cota de ação afirmativa para pessoas 

com necessidades especiais. A primeira EP1A apresentou uma média de 6,20 enquanto a 

segunda 6,16 respectivamente. 

Nesse sentido, observa-se que a cota EP1A está composta por indivíduos membros de 

mais de um grupo minoritário, o que representa que os membros dessas cotas se apresentam 

ainda mais na margem da sociedade. Entretanto, apesar deles estarem localizados em mais de 

uma ação afirmativa da UFSM, não significa que eles possam ser considerados inferiores 

intelectualmente em relação aos demais. Apesar de apresentarem uma média um pouco 

abaixo, em sua maioria se observam diferenças mínimas de notas o que confirma a capacidade 

intelectual dos mesmos. 
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A ação afirmativa C, referente a candidatos provenientes do sistema educativo de 

educação básica pública, apresentou a melhor média com 7,26. O Sistema Universal alcançou 

a segunda melhor nota com 7,15 de média. Os membros do grupo EP2, aluno proveniente do 

Sistema Público de Ensino Médio, com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário-

mínimo nacional per capita, apresentaram a terceira melhor média da pesquisa, com 7,01 de 

nota. A cota EP1 apresentou, por fim, a seguinte melhor média com 6,97 de nota. 

 Pode-se observar então que, apesar da política de ação afirmativa representar um 

significativo aumento da presença e representatividade de pessoas de cor preta ou parda nas 

universidades, é possível ver um ambiente que está em processo para a construção de uma 

realidade igualitária. A realidade nacional na UFSM se torna possível de observar uma 

porcentagem mais baixa de representatividade negra em relação a porcentagem de negros 

presentes na realidade brasileira. Tal constatação é possível segundo os dados apresentados 

anteriormente, que mostram a porcentagem definida para cada ação afirmativa dentro do 

processo de reserva de vagas.  

 Apesar das críticas vindas daqueles que são contrários as cotas, os quais usam como 

argumento que alunos provenientes de cotas não conseguem acompanhar o sistema universal, 

podemos observar através dessa tabela que eles estão equivocados. Estes grupos não têm 

acesso a muitas realidades devido ao fato da discriminação em sua grande maioria e não por 

falta de capacidade intelectual.  

Um segundo e importante dado refere-se aos membros das ações afirmativas B. O 

grupo comporto por pessoas com deficiência apresenta as menores médias na maioria dos 

casos. Deve-se ressaltar que esses grupos, graças ao acesso as cotas, estão tendo acesso ao 

ensino superior. 

Portanto, ao manter em seu programa o percentual de 5% de vagas para as pessoas 

com deficiência, a Universidade Federal de Santa Maria está cumprindo com as 

recomendações internacionais, com os preceitos legais e constitucionais do país e 

promovendo realmente o acesso das pessoas com deficiência ao Ensino Superior 

(MELO, MOURA, MELLO, 2012, on-line). 

 Entretanto, somente o apoio para o acesso destes estudantes vem se mostrando 

insuficiente. Faz-se necessário que a UFSM tome providências destinadas a inclusão desses 

alunos que representam quase 5% da Universidade. A esse respeito o relatório anual do 

Programa de Ações Afirmativas solicita:  

Portanto, aqui no Relatório anual, uma das atividades atribuídas ao Observatório de 

Ações Afirmativas, se faz um registro e apelo para que a formação docente seja 

revisitada, em busca de uma formação ampliada para a cultura e olhar pedagógico 
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diferenciado, no sentido de fortalecimento da inclusão efetiva. (LOPES; MELO; 

SILVA, 2016, p. 6) 

Dados como esses mostram que a integração é necessária, pois permite o convívio de 

diferentes realidades dentro das salas de aula da universidade. Um segundo projeto da 

AFIRME permite e facilita a interação entre os alunos cotistas e não cotistas da universidade.  

O Programa Permanente de Acompanhamento e Apoio Sociopedagógico vem ao 

encontro da efetiva adoção de ações afirmativas na UFSM, pois apoia o estudante da 

Instituição, garantindo-lhe a permanência com aproveitamento até a sua formatura, 

consolida os princípios propostos na Resolução 011/2007, visto que a transforma em 

efetivo mecanismo de redução das desigualdades sociais. (AFIRME, 2015, on-line). 

 Entretanto, o programa não se apresentou eficiente nos seus primeiros anos de 

aplicação dentro da UFSM. Como observado anteriormente, nos primeiros anos os 

preenchimentos das vagas apresentaram números menores e, também, pode-se perceber 

diversos casos de evasão. A esse respeito o relatório anual aponta: 

Outra necessidade é extinguir os índices de retenção, os quais têm contribuído por 

avaliações insatisfatórias dos cursos. O acompanhamento sócio-pedagógico 

permanente, proposto desde 2013 pelo Afirme, poderia vir a contribuir com a evasão 

e a retenção, presenças destacáveis no percurso dos alunos, principalmente nos 

cursos, cuja área de conhecimento está nas Engenharias e Ciências Exatas. (LOPES; 

MELO; SILVA, 2016, p. 6). 

As políticas públicas como as cotas são criadas com a intenção de correção de 

discriminações existentes dentro da sociedade. Muitos dos membros destes grupos 

discriminados não encontram espaço para estarem inseridos em certas realidades e ambientes 

em nossas sociedades. Pode-se perceber que as cotas na UFSM proporcionaram grandes 

avanços para o processo de acesso a Universidade Federal de Santa Maria.  

Entretanto, segundo a própria AFIRME, políticas de ação afirmativa tratam somente 

de questões relacionadas ao acesso à universidade e não a permanência na mesma. Segundo 

ela:  

Nota-se a necessidade de políticas públicas de permanência e manutenção desses 

jovens estudantes cotistas (quando falamos em cotistas nos referimos a todas as 

cotas: Negros/Pardos, Indígenas, Estudantes de Escolas Públicas, e portadores de 

Necessidades Especiais) no Ensino Superior. (AFIRME, 2014, p. 3). 

 Observa-se que apesar de garantir o acesso, muitas vezes membros destes grupos 

acabam abandonando a universidade. Nesse sentido, um relatório de dados acrescenta ao 

indicar que a UFSM deve, além da assistência estudantil para os cotistas, especialmente os 

alunos com deficiência e indígenas, também promover ações complementares que 
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possibilitem egressos capazes de entender e amenizar as grandes desigualdades existentes em 

nossa sociedade após a saída da universidade. (LOPES; MELO; SILVA,2016, p. 6). 

 A respeito da saída dos alunos cotistas da Universidade vale ressaltar neste ponto que 

a universidade não disponibiliza nenhum tipo de informação relacionada a saída de alunos 

cotistas da UFSM e sua entrada no mercado de trabalho. Em relação aos primeiros cotistas da 

UFSM, ingressados em 2008, o relatório informa que até 2016, 65% desses alunos realizaram 

a formatura (LOPES; MELO; SILVA, 2016, p. 25). Observa-se, então, que as cotas da UFSM 

vêm gerando resultados importantes relacionados a inserção desses grupos minoritários dentro 

do espaço universitário. Entretanto, ainda há um longo caminho a ser trilhado para que a 

igualdade possa ser alcançada. 

3.3 O Modelo da UFSM está de Acordo com o Direito Internacional? 

 Após esse percurso teórico e analítico, é possível concluir que há conformidade da 

política de ações afirmativas da UFSM com o intuito do direito internacional contemporâneo 

em patrocinar a igualdade material entre os indivíduos, confirmando assim a hipótese do 

trabalho. No primeiro parágrafo da Resolução 11/07, torna-se possível identificar que a 

Universidade desde o princípio do processo de produção de seu modelo de ação afirmativa 

buscou respeitar e seguir aquilo fundamentado dentro do direito internacional. Segundo essa 

resolução:  

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias e considerando: – os textos internacionais de 

proteção aos direitos humanos de que o Brasil é signatário; – os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil previstos no art. 3o , da 

Constituição Federal; – os princípios e regras previstos na Constituição Federal 

sobre Educação, Cultura e Desporto e sobre as diretrizes para a formação de 

políticas e programas que contribuam positivamente para a erradicação das 

desigualdades sociais e étnico-raciais, com vistas a construir uma sociedade mais 

eqüitativa; (UFSM, 2007, on-line). 

 Pode-se observar com essa declaração e os demais instrumentos internacionais 

analisados durante essa empreitada didática que o direito internacional se encontra inserido 

atualmente dentro de assuntos domésticos dos Estados. Isto é, ele perde o seu caráter 

internacional e se entrelaça na estrutura institucional do Estado, penetrando a membrana na 

organização social e política estatal. Ao analisar a realidade do direito internacional na 

atualidade Anne-Marie Slaughter e William Burke-White (2006) comentam: 

Mais recentemente, o Direito Internacional penetrou na única zona exclusiva de 

assuntos domésticos para regular as relações entre os governos e seus próprios 

cidadãos, particularmente através dos corpos crescentes do direito dos direitos 
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humanos e do direito penal internacional. Mas mesmo nestes exemplos, o Direito 

Internacional reconheceu uma clara demarcação entre políticas domésticas e 

internacionais. (SLAUGHTER E BURKE-WHITE, 2006, p. 327)
16

  

 Nesse sentido, torna-se possível mencionar uma vez mais a importância da relação 

entre os Estados e o direito internacional. Devido ao comprometimento de Estados como o 

Brasil com os textos internacionais torna-se possível observar uma alteração no 

comportamento Estatal. Segundo os autores a globalização mudou fundamentalmente a 

natureza da governança, no sentido de que atualmente muitas decisões que impactam a vida 

dos cidadãos são tomadas no âmbito das organizações internacionais (SLAUGHTER; 

BURKE-WHITE, 2006, p. 328). 

As políticas de ação afirmativa são um exemplo disso, pois possibilitaram um novo 

posicionamento dos Estados em relação a diferentes questões, como a igualdade de 

oportunidades por exemplo. Esse movimento começou na esfera internacional, e, mais 

recentemente, expandiu-se para a esfera local. O surgimento de novos problemas dentro do 

ambiente nacional possibilitou a criação de novas regras internacionais responsáveis em sanar 

tais dificuldades. Casos como de discriminação e desigualdade existentes dentro das 

sociedades atuais mostram a necessidade de uma resposta aos problemas concretos que 

afetam as realidades nacionais. Esse aspecto também é analisado pelos autores: 

As regras podem refletir e incorporar aspirações para um mundo melhor. 

Alternativamente, e igualmente provável, as regras respondem a problemas 

concretos. A mudança da natureza das regras jurídicas internacionais hoje responde 

a uma nova geração de problemas mundiais. A característica mais marcante desses 

problemas é que eles surgem de dentro dos estados e não dos próprios atores estatais 

(SLAUGHTER; BURKE-WHITE, 2006, p. 330)
17

. 

 Vale ressaltar que o direito internacional intervém para regular a conduta dos Estados 

em relação aos cidadãos (SLAUGHTER; BURKE-WHITE, 2006, p. 331). Essa intervenção 

ocorre devido ao desrespeito por parte dos Estados a regras básicas de funcionamento do 

sistema internacional como o respeito aos direitos humanos, por exemplo. A esse respeito os 

autores acrescentam:  

Quando o direito dos direitos humanos identifica um conjunto de proibições claras 

sobre o comportamento do governo, juntamente com um conjunto de aspirações 
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 Tradução livre. No original: “More recently, international law has penetrated the once exclusive zone of 

domestic affairs to regulate the relationships between governments and their own citizens, particularly through 

the growing bodies of human rights law and international criminal law. But even in these examples, international 

law has recognized a clear demarcation between domestic and international politics”. 
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 Tradução livre. No original: “Rules can reflect and embody aspirations for a better world. Alternatively, and 

equally likely, rules respond to concrete problems. The changing nature of international legal rules today 

responds to a new generation of worldwide problems. The most striking feature of these problems is that they 

arise from within states rather than from state actors themselves”.  
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positivas para os direitos econômicos, sociais e culturais, essas novas regras 

jurídicas internacionais buscam ativamente moldar não só o direito interno, mas 

também o ambiente político doméstico para permitir e melhorar a ação do governo 

doméstico. O resultado é muito mais invasivo, mas também potencialmente 

transformador (SLAUGHTER; BURKE-WHITE, 2006, p. 331)
18

.  

 Pode-se identificar então que o direito internacional vem apresentando um papel de 

apoiar e fortalecer as leis e instituições federais. Como observado no segundo capítulo desta 

análise as legislações federais do Brasil se encontram em concordância com aquilo sugerido 

nos tratados internacionais. As normas internacionais podem aumentar a eficácia e capacidade 

das instituições nacionais e quando devidamente estruturadas podem vir a proteger grupos 

específicos e fazer com que os Estados cumpram com suas obrigações internacionais 

(SLAUGHTER; BURKE-WHITE, 2006, p. 333). 

Nesse sentido, após uma breve análise do modelo existente dentro da UFSM e do 

histórico do comprometimento internacional do Brasil em relação ao tema das ações 

afirmativas, pode-se observar um empenho em relação a proteção de grupos minoritários 

específicos. As ações da instituição federal destinadas ao tema do acesso dos representantes 

destes grupos minoritários à educação superior se tornou mais eficiente graças ao 

compromisso firmado em diferentes oportunidades no sistema internacional. 

 É possível apontar aqui a efetividade do direito internacional no espaço local e 

nacional. Pode-se dizer que o modelo praticado dentro da UFSM se apresenta em 

concordância com aquilo previsto nas cartas da ONU e OEA mencionadas no primeiro 

capítulo do trabalho. Ambas as organizações sugerem aos Estados atitudes que sejam capazes 

de gerar igualdade de oportunidades bem como progresso social e melhora nas condições de 

vida da população.  

A esse respeito, é possível observar que o programa de ação afirmativa aplicado 

dentro da Universidade Federal de Santa Maria tem igual objetivo. Compreende-se que ele 

apresenta um caminho para um maior acesso das minorias a novos espaços. Programas como 

este proporcionam melhorias nas condições de vida desses grupos e também possibilitam sua 

ascensão social.  

As ações afirmativas seguem aquilo sustentado dentro das principais convenções da 

história relacionadas ao tema e trabalhadas também no primeiro capítulo desta análise. Tanto 

a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
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 Tradução livre. No original: “Where human rights law identifies a set of clear prohibitions on government 

behavior, coupled with a set of positive aspirations toward economic, social, and cultural rights, these new 

international legal rules seek actively to shape not only domestic law but also the domestic political environment 

to enable and enhance domestic government action. The result is far more invasive, but also potentially 

transformative”.  
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(1965) quanto a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial 

e Formas Correlatas de Intolerância (2013) prezam por políticas públicas de ação afirmativa. 

Segundo ambas as convenções estas ações são responsáveis por acelerar o processo de 

igualdade através de suas medidas temporárias. 

 O modelo interno da UFSM, de igual caráter temporário, vem alcançando tal realidade 

de igualdade. Como já observado anteriormente, grupos minoritários passaram a estar 

inseridos dentro do espaço universitário que antes não estava sendo ocupado por eles. Como 

também identificado, o progresso desses grupos pode ser observado em números, tanto a nível 

nacional quanto universitário. Medidas como esta permitem um estímulo à educação e 

melhoramento da pessoa humana assim como aquilo sustentado pela Declaração dos direitos e 

deveres do homem.  

 A esse respeito, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística destacou que o 

“aumento do acesso à educação básica e superior tem como consequência a elevação da 

escolaridade da população brasileira à medida que as gerações mais educadas substituem as 

menos educadas, elevando sua representatividade na população total” (IBGE, 2016, p. 66). 

Compreende-se assim que tais medidas possibilitam, como aponta a declaração
19

, um 

melhoramento da pessoa humana graças a educação. Dentro desta ótica, assim como preza a 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas 

Conexas de Intolerância, tais medidas devem proporcionar a participação de todos nas 

tomadas de decisões. Uma vez que é o caminho para a justiça social, a igualdade e a equidade. 

 Tais disposições positivas, como as da UFSM, se mostram em concordância com o 

direito internacional dos direitos humanos. Elas estão se mostrando como ações que 

apresentam capacidade de remediar a situação de discriminação de grupos específicos. Pode-

se observar então que as políticas de ação afirmativa estão respeitando aquilo fundamentado 

dentro do direito internacional e também alterando importantes dados que mostram um grande 

avanço tanto no país quanto na universidade na questão relativa aos direitos humanos. A esse 

respeito, é possível observar que o direito internacional possibilita uma resposta mais eficaz 

aos problemas internos dos países (SLAUGHTER; BURKE-WHITE, 2006, p. 346).  

Finalmente, torna-se possível identificar que o direito internacional tem sido bastante 

efetivo até o momento dentro da realidade brasileira. Esse apresenta grande importância 

atualmente, pois tem uma a capacidade de se transformar em política pública local. Segundo 

Anne-Marie Slaughter e William Burke-White (2006), “o futuro do direito internacional 
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reside na sua capacidade de afetar, influenciar, reforçar e mesmo mandar atores específicos na 

política doméstica” (2006, p. 350)
20

. 

Após a análise desses tratados internacionais, legislação federal e normativa interna da 

UFSM, torna-se de extrema relevância destacar que o direito internacional se apresenta como 

uma importante ferramenta capaz de alterar a realidade dos países. As políticas de ação 

afirmativa representam um exemplo claro dessa afirmação. Além de estarem fundamentadas 

com o que prezam os preceitos do direito internacional dos direitos humanos como é possível 

observar no decorrer destes três capítulos. Estas medidas possibilitam também uma alteração 

da realidade de desigualdade e discriminação nacional e local. 
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 Tradução livre. No original: “the future of international law lies in its ability to affect, influence, bolster, 

backstop, and even mandate specific actors in domestic politics”. 
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CONCLUSÃO  

 Este trabalho foi construído para responder à pergunta que permeia toda esta 

investigação: a política de ações afirmativas da UFSM está em conformidade com os 

preceitos do direito internacional dos direitos humanos previstos nos tratados internacionais 

assinados pelo Brasil? Após a análise feita durante os três capítulos, pode-se considerar que a 

política de ação afirmativa utilizada dentro da UFSM está em conformidade com os preceitos 

do direito internacional dos direitos humanos. 

 Durante essa empreitada didática, foi possível confirmar os objetivos propostos na 

introdução do trabalho. Após a análise, de todos os dados apresentados durantes os três 

capítulos, foi possível investigar a conformidade das políticas de ação afirmativa da UFSM. 

Na primeira parte, foi alcançado o objetivo de investigar diretamente de que forma as ações 

afirmativas para a desigualdade racial e social são fundamentadas nos tratados internacionais 

de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Posteriormente, no segundo capítulo, foi possível 

analisar a origem e o desenvolvimento do movimento de ações afirmativas a nível nacional e 

também compreender de que maneira o ideal de igualdade e o respeito aos direitos humanos 

se transformaram em leis ordinárias e influenciaram a Constituição Federal. Por fim, a 

verificação da política da ação afirmativa da UFSM se tornou uma realidade: foi possível 

identificar sua conformidade com o direito internacional dos direitos humanos e também os 

resultados que as ações vêm apresentando até então. 

Através a pesquisa bibliográfica e documental, foi possível confirmar a hipótese do 

trabalho. Foram utilizados os procedimentos técnicos referentes a pesquisa bibliográfica, 

documentas e estudo de caso. Na primeira parte do trabalho, investigou-se de que forma estão 

sendo fundamentadas as políticas de ações afirmativas no âmbito do direito internacional dos 

direitos humanos, e foi constatado que existe um dever – para além de moral, jurídico – de 

promover essas políticas no âmbito do direito internacional público que tutela os direitos 

humanos. Assim, constatou-se que as ações afirmativas são mecanismo de promoção dos 

direitos humanos ancorados nos principais tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 

Verificou-se igualmente como as políticas públicas direcionadas a promover e garantir 

igualdade substancial estão sendo apresentadas sob a perspectiva do direito internacional. Isto 

se deu através da investigação de inúmeros documentos provenientes das Nações Unidas e da 

Organização dos Estados Americanos, bem como de importantes decisões internacionais que 

justificam a necessidade de construção de um ambiente igualitário em mundo contemporâneo 

desigual. 
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Foi feita uma revisão bibliográfica em artigos nacionais e estrangeiros sobre as ações 

afirmativas em si, analisou-se, dessa forma, sua definição segundo diferentes autores, bem 

como se compreendeu o início do movimento das políticas de ações afirmativas no mundo 

contemporâneo. Nesse contexto, verificou-se que as ações afirmativas dentro do cenário 

brasileiro – considerando o posicionamento da legislação federal em relação a tais políticas 

públicas – estão concatenadas com o movimento internacional. Igualmente, foi investigada a 

ADPF 186 do Supremo Tribunal Federal brasileiro que considerou constitucional a criação de 

cotas étnico-raciais para acesso ao ensino superior na Universidade de Brasília. A partir daí, 

impôs-se a expansão desse movimento para todo o Brasil. Ficou constatado que a adoção de 

cotas raciais no país são medidas emergenciais que passaram a ser estipuladas devido as 

diferenças existentes entre os grupos minoritários naquilo que se referia a efetivação de seus 

direitos. A igualdade racial deve ser encarada como um imperativo ético, político e social que 

seja capaz de enfrentar a realidade discriminatória existente na sociedade brasileira. 

A terceira empreitada dessa investigação tentou responder a pergunta proposta no 

título desse trabalho, o qual se dirige ao tema das políticas de ações afirmativas da UFSM, se 

elas estão em conformidade com os preceitos do direito internacional dos direitos humanos. 

Foram analisadas a normativa interna da UFSM que se mostrou estar em concordância com 

aquilo previsto tanto a nível internacional quanto nacional. Foram analisados também dados 

referentes aos grupos minoritários a nível nacional e regional, os quais provaram a eficiência 

destas políticas de ação afirmativa visto a diferença de porcentagem existe referente a 

presença de membros de grupos minoritários no ambiente de educação superior após a adoção 

da política de cotas. Tornou-se, então, possível observar que o direito internacional, além de 

ter sido capaz de se tornar uma política de ação afirmativa, mostrou-se de extrema relevância, 

uma vez que permitiu a alteração de importantes dados referentes ao acesso de grupos 

minoritários a novas realidades, permitindo a ascensão social. 

Pode-se observar que as políticas de ação afirmativa, tanto a nível nacional quanto a 

nível local, estão se apresentando muito eficientes, respeitando aquilo fundamentado dentro 

do direito internacional, mostrando um grande avanço tanto no país quanto na universidade na 

questão relativa aos direitos humanos. Programas como esse favorecem a nação brasileira por 

vários aspectos, pois permitem a garantia de acesso à educação superior e a igualdade de 

oportunidades.  

Finalmente, após a análise desses instrumentos internacionais provenientes de 

importantes organizações, legislação federal e normativa interna da UFSM, é possível 

identificar a importância do direito internacional. O fato de hoje existir políticas de ação 
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afirmativa no âmbito educacional brasileiro representa que essas medidas, apesar de não 

obrigarem os Estados, foram capazes de influenciar suas atitudes no decorrer dos últimos 

anos. Se atualmente pode ser observada uma pequena diminuição do abismo existente entre as 

classes e raças a nível nacional, é graças a essas ações. 

Referente aos limites do trabalho, cabe ressaltar que desde o princípio se tentou 

contato com a AFIRME, entretanto nunca houve uma resposta positiva por parte da mesma. 

Acredita-se que faltam ainda maiores informações a respeito das ações afirmativas a nível 

local. Não existe uma clareza de informações referentes ao surgimento das políticas dentro da 

UFSM no site da mesma. Também não foram encontradas informações sobre as médias dos 

Cursos de Graduação a partir do ano de 2015. Outra importante informação inexistente por 

parte da UFSM, é aquela referente a entrada no mercado de trabalho dos ex-alunos cotistas da 

universidade. 

Quanto as possibilidades futuras da pesquisa, espera-se que este trabalho possa 

fomentar novas pesquisas na área, pois possibilitaria que as ações afirmativas recebessem 

ainda mais importância e destaque no meio acadêmico. As discussões sobre essas medidas são 

necessárias e atuais. A desigualdade ainda é um tema latente em nossa sociedade e, nisso, as 

ações afirmativas serão necessárias para que todos possam ter acessos aos mais diversos 

ambientes.  
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Anexos 

Quadro 3 – Média das notas nos cinco primeiros anos das ações afirmativas e sistema universal nos cursos da 

UFSM elaborado pela autora. 

 A B C EP1 EP1A EP2 EP2A Universal 

Administração Diurno 5,68 4,91 7,74 7,13 5,46 7,40 7,09 7,38 

Administração Noturno 6,77 5,83 7,36 7,59 6,04 8,01 6,32 7,10 

Agronomia 5,88 3,35 7,40 7,49 5,93 7,49 6,85 7,31 

Arquitetura e Urbanismo 7,12 6,86 7,72 7,91 7,50 7,83 8,13 7,75 

Arquivologia 7,29 5,51 7,65 7,04 7,36 7,66 8,30 7,45 

Artes Cênicas  6,96 - 8,00 7,53 7,82 7,94 8,30 7,40 

Artes Visuais - 1,13 1,06 - - 3,93 - 1,57 

Artes Visuais 6,32 9,12 8,16 5,46 - 2,62 - 7,40 

Ciência da Computação 3,69 - 6,09 5,38 3,29 4,67 2,81 5,92 

Ciências Biológicas 4,34 4,81 7,58 6,91 3,60 8,12 6,97 6,88 

Ciências Contábeis Diurno 6,64 6,61 8,18 7,72 5,22 7,31 - 7,82 

Ciências Contábeis Noturno 6,38 8,20 7,71 7,97 5,27 7,82 7,18 7,53 

Ciências Econômicas Diurno 5,55 - 7,13 5,62 7,61 6,13 - 6,56 

Ciências Econômicas Noturno 5,44 - 6,52 5,81 5,44 6,70 - 6,31 

Ciências Sociais 6,55 - 6,93 7,01 5,84 7,58 6,67 7,05 

Ciências Sociais - - - - - - - - 

Comunicação Social - 

Jornalismo 

7,66 7,19 8,46 8,38 7,48 8,26 8,42 8,29 

Comunicação Social – 

Produção Editorial 

6,08 - 7,71 7,27 6,15 7,52 4,78 7,38 

Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda 

7,24 - 7,97 8,25 7,50 8,26 7,83 7,95 

Comunicação Social – Relações 

Públicas  

7,14 1,95 7,84 7,47 - 7,87 6,11 7,67 

Dança - - - - - - - - 

Dança - - - - - - - - 

Desenho Industrial  - - - - - - - - 

Direito Diurno 7,86 7,04 8,25 8,02 7,76 9,11 7,73 8,70 

Direito Noturno 7,98 6,50 8,40 8,77 7,03 8,99 7,55 8,36 

Educação Especial Diurno 7,46 6,05 8,14 7,99 6,98 7,46 6,48 8,07 

Educação Especial Noturno 7,00 7,19 8,22 8,00 7,39 - 7,92 7,76 

Educação Física Bacharelado 6,96 5,63 7,53 7,75 7,26 7,87 6,88 7,61 

Educação Física Licenciatura 7,28 7,35 7,69 7,38 7,78 8,20 7,85 7,84 

Eletrônica Industrial - - - - - - - - 

Enfermagem 7,21 6,65 8,22 8,16 7,71 7,83 7,49 8,47 

Engenharia Acústica 4,54 - 5,65 5,19 - 6,08 4,92 5,89 

Engenharia Aeroespacial - - - - - - - - 

Engenharia Civil 5,22 5,65 7,12 7,81 6,23 8,38 6,69 6,84 

Engenharia de Computação 3,70 3,62 6,33 3,96 3,73 6,59 2,29 5,80 

Engenharia de Controle e 

Automação 

4,99 5,07 6,40 6,29 - 6,21 3,83 6,34 

Engenharia de Produção 5,84 4,41 6,80 7,20 4,96 7,27 5,20 6,85 

Engenharia de 

Telecomunicações 

- - - - - - - - 

Engenharia Elétrica 4,81 4,92 7,17 5,45 5,27 7,48 5,49 6,66 

Engenharia Florestal 5,71 6,71 7,19 6,70 5,21 6,37 7,61 7,20 

Engenharia Mecânica 5,82 7,87 6,75 7,55 5,58 7,48 4,47 6,83 



84 
 

Engenharia Química  4,60 4,44 6,91 6,67 4,46 7,02 3,90 7,25 

Engenharia Sanitária e 

Ambiental 

4,78 8,66 7,03 6,58 5,53 6,41 3,00 6,69 

Estatística 4,94 5,12 7,52 - - 5,84 - 6,54 

Fabricação Mecânica - - - - - - - - 

Farmácia 4,81 2,64 7,38 7,23 7,23 6,80 4,03 7,35 

Filosofia 4,01 - 7,19 6,22 6,72 6,56 3,42 6,82 

Filosofia 6,98 6,75 7,19 5,25 - 6,33 4,83 7,30 

Física 3,18 1,90 6,19 6,27 5,30 4,85 - 5,86 

Física 3,67 2,59 5,54 3,93 - 4,68 - 5,92 

Física 7,06 - 6,63 - - 4,28 - 6,23 

Fisioterapia 7,74 7,51 8,48 8,15 6,73 8,49 7,29 8,19 

Fonoaudiologia 7,31 8,48 8,06 7,82 7,67 8,50 7,82 8,22 

Geografia 6,36 3,75 6,80 5,84 5,45 6,64 4,07 7,00 

Geografia - - - - - - - - 

Geoprocessamento - - - - - - - - 

Gestão de Cooperativas - - - - - - - - 

História 7,01 - 7,14 7,49 8,27 7,50 7,14 7,51 

História - - - - - - - - 

Letras 6,33 - 7,37 6,95 6,88 8,10 - 7,35 

Letras  7,23 - 7,30 7,41 - 7,88 7,82 7,37 

Letras 6,68 - 7,80 8,27 6,75 8,33 7,90 7,63 

Matemática 4,60 - 6,88 5,73 - 4,66 0,10 6,57 

Matemática 4,60 - 6,88 5,73 - 4,66 0,10 6,57 

Matemática - - - - - - - - 

Medicina 7,94 7,79 8,32 8,25 7,70 8,53 7,43 8,35 

Medicina Veterinária 6,22 5,89 7,70 8,05 6,09 7,90 7,27 7,39 

Meteorologia 4,39 - 6,39 5,38 - 5,36 - 5,92 

Música - 7,48 7,76 7,46 - 6,53 - 7,52 

Música - - 7,32 - - 7,74 - 7,16 

Música e Tecnologia - - - - - - - - 

Odontologia 7,34 7,01 8,01 8,14 7,57 7,97 7,47 8,01 

Pedagogia Diurno 7,29 9,10 8,03 7,87 5,33 7,92 7,95 7,97 

Pedagogia Noturno 6,85 7,12 8,01 7,48 - 6,50 - 8,06 

Programa Espacial de 

Graduação 

- - - - - - - 8,21 

Processos Químicos - - - - - - - - 

Psicologia 7,63 5,64 8,40 8,66 7,71 8,49 7,48 8,80 

Química Bacharelado 4,22 - 5,53 6,46 - 5,61 - 6,01 

Química 5,20 - 6,66 5,53 1,18 5,85 - 6,48 

Química Industrial 4,13 3,41 6,66 4,67 - 4,34 - 7,04 

Redes de Computadores - - - - - - - - 

Relações Internacionais 6,72 4,04 7,88 7,61 5,02 8,19 6,21 7,65 

Serviço Social 8,09 8,15 7,16 8,28 7,94 8,69 8,07 8,28 

Sistemas de Informação 5,10 1,77 6,24 5,46 3,05 - 4,36 5,95 

Sistemas para Internet - - - - - - - - 

Teatro 7,70 6,50 8,70 6,17 - 8,36 7,93 7,73 

Tecnologia em Alimentos 5,19 5,97 6,29 5,93 5,36 4,74 5,38 6,17 

Terapia Ocupacional 6,81 6,17 8,03 8,29 6,82 8,22 7,77 7,88 

Zootecnia 5,78 4,56 7,05 7,61 7,61 7,02 6,10 7,02 

Fonte: UFSM, Desempenho acadêmico, 2015. 


