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RESUMO:  O objetivo  desta  comunicação é  apresentar  a  discussão inicial  que venho

desenvolvendo  em  pesquisa  de  doutoramento,  onde  abordo  o  que  chamo  de

judicialização das lutas por reconhecimento dos novos movimentos sociais no Brasil. A

partir disso, volto meu olhar para o ano de 2009, quando Supremo Tribunal Federal foi

acionado pelo Partido Democratas (DEM) para arbitrar sobre a constitucionalidade ou não

da reserva de vagas por sistema de cotas raciais adotadas pela Universidade de Brasília

(UnB)  através  do  pedido  de  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental

(ADPF 186). Considerando esse caso como um exemplo empírico de judicialização da

luta por reconhecimento, isto é, lutar pela emancipação por meio das próprias categorias

jurídicas, procuro fazer uma descrição e análise dos diferentes sentidos de justiça em

conflito no domínio prático

do STF. Nesse momento de pesquisa, observo como as disputas políticas são levadas ao

interior  do  judiciário  e  em que  medida  se  diversificam  e  se  atualizam  ao  longo  das

interações estabelecidas entre seus agentes. Para tanto, procuro articular 

o que nomeio de “sentidos de reconhecimento” e “contextos de judicialização”, quando
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acionados pelos agentes em diferentes momentos. Não por último, a força heurística está

em saber quais transformações possibilitam a renovação contínua da 

nossa gramática institucional de direitos, posto que pode ampliar e atualizar os sentidos

de bem comum e dignidade que compõem a gramática moral dos direitos humanos. 

Palavras-Chave: Antropologia da Moral; Judicialização; Lutas por Reconhecimento; 
Cotas Raciais; Direitos Humanos.

INTRODUÇÃO

Em 2009 o Supremo Tribunal Federal (STF) foi acionado pelo Partido Democratas

(DEM) para arbitrar sobre a constitucionalidade ou não da reserva de vagas por sistema

de cotas  raciais  adotadas pela  Universidade de Brasília  (UnB),  através do pedido de

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 186). Para os ministros do

STF, que seguiram o voto do relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, a política

afirmativa estaria de acordo com a Constituição Federal.  Gostaria de examinar o caso

acima como um exemplo de  judicialização da luta  por  reconhecimento levada para o

interior da esfera jurídica1.  Interessa-me aqui produzir um trabalho etnográfico sobre a

compreensão dos conflitos, dos direitos e dos sentidos de justiça  que estão em disputa

neste julgamento. 

O caso deste julgamento parece potencialmente elucidativo para refletir sobre os

diferentes ideais de bem viver e as compreensões de justiça em conflito na esfera jurídica

com recorte empírico na judicialização das políticas de ação afirmativa da UnB. Algumas

questões que acabam se impondo:  quais gramáticas morais são mobilizadas? Qual a

gramática moral da tese anti-cota racial? Qual a gramática moral da tese pró-cota? As

instituições mudam, aprendem, em que medida isso acontece e quais os potenciais e

bloqueios? Como efetivamente, as instituições se apropriam dos conteúdos normativos

dos movimentos sociais em suas estratégias de justificação e legitimação social? Nesse

caso  específico,  as  fontes  empíricas  investigadas  serão  os  documentos  oficiais

(disponíveis  na  biblioteca  virtual  do  STF),  jornais,  artigos  e  a  gravação  oficial  do

julgamento que foi registrado integralmente e está disponível no canal do STF.

O presente ensaio teórico visa produzir uma interface entre Antropologia do Direito,

Antropologia da Moral e Teoria Crítica a partir das contribuições de Luís Roberto Cardoso

1 A judicialização das lutas por reconhecimento dos novos movimentos sociais no Brasil: uma abordagem
antropológica sobre a relação entre Direito, Moral e Agência Coletiva (MORAIS LIMA, 2014).



de Oliveira (2015, 2013, 2011, 2008, 2004, 2002, 1996), Axel Honneth (2003), Charles

Taylor (2002, 2007) e Jürgen Habermas (2002). 

O STF E AS COTAS RACIAIS

O Supremo Tribunal Federal vem ocupando, desde a promulgação da Constituição

Federal  de  1988,  um  espaço  privilegiado  de  educação  sobre  a  interpretação  da

constituição na esfera pública. Isso decorre de suas competências como Cúpula do Poder

Judiciário,  bem como tribunal  constitucional,  uma vez que funciona como guardião da

constituição e última instância de todo o poder do sistema de justiça. 

Cabe ao STF julgar processos originários e os recursos, respectivamente, trata-se

daqueles processos que começam no próprio Supremo e aqueles cujo julgamento segue

os preceitos fundamentais do texto da constituição. De acordo com o texto constitucional

ao STF cabe ainda processar  e  julgar:  as infrações penais comuns,  o  Presidente  da

República,  o  Vice-Presidente,  os  membros  do  Congresso  Nacional,  seus  próprios

Ministros  e  o  Procurador-Geral  da  República;  litígio  entre  Estado  estrangeiro  ou

organismo  internacional  e  a  União,  o  Estado,  o  Distrito  Federal  ou  o  Território;  a

extradição solicitada por Estado estrangeiro;  a revisão criminal  e a ação rescisória de

seus  julgados;  a  reclamação  para  a  preservação  de  sua  competência  e  garantia  da

autoridade de suas decisões; a execução de sentença nas causas de sua competência

originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; a ação

em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e

aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos,

ou seja, direta ou indiretamente interessados; o pedido de medida cautelar das ações

diretas de inconstitucionalidade. 

No Brasil,  alguns julgamentos do STF tem tido ampla discussão e ganha uma

relevante repercussão na mídia impressa, digital e televisiva, assim como em trabalhos

acadêmicos. Casos como a constitucionalidade da reserva de cotas pela Universidade de

Brasília,  o  aborto  de  fetos  anencefálicos,  o  uso de células  troco para  pesquisas e  o

casamento  civil  entre  pessoas  mesmo  sexo  são  alguns  exemplos  que  tiverem

repercussão e suscitam ainda hoje questões ambivalentes na sociedade. Um elemento

comum  a  todos  esses  casos  é  o  fato  de  o  STF  ser  convidado  a  arbitrar  sobre  o



reconhecimento dessas demandas no âmbito do judiciário. 

Para este trabalho irei investigar a posição de três agentes2 – o ministro relator,

Ricardo Lewandowski, o partido Democratas (DEM) representado pela advogada Roberta

Kaufmann e  a  Universidade de Brasília  (UnB)  representada pela  Procurado Geral  da

República Indira Quaresma - no julgamento sobre a constitucionalidade da reserva de

vagas pelo critério étnico-racial em conexão com a Teoria do Reconhecimento informada

pela tradição hegeliana.

Em  26  de  abril  de  2012,  os  ministros  do  STF,  julgando  a  Arguição  de

Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  nº  186,  reconheceram  a

constitucionalidade  da  política  de  reserva  de  vagas  por  critério  étnico-racial  por

unanimidade.  A ADPF  nº  186  foi  proposta  pelo  Partido  Democratas  e  alegou  que  o

sistema de reserva de vagas com bases nesse critério era inconstitucional, pois feria os

artigos 1º,  CAPUT, III,  3º,  IV, 4º,  VIII,  5º,  I,  II,  XXXIII,  XLI,  LIV, 37, CAPUT, 205, 206,

CAPUT, I,  207, CAPUT, e 208, V, todos da Constituição Federal.  Em suma, o Partido

Democratas  sustenta  que  a  discriminação  supostamente  existente  no  Brasil  é  uma

questão social e não racial. 

O princípio articulado pelo DEM está baseado no artigo 5º, caput, da constituição,

que diz "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Inspirado

pela  tradição  liberal  de  que  o  Estado  não  poderá  fazer  qualquer  distinção  entre  os

indivíduos que estão sob o seu abrigo. A advogada Roberta Fragoso, representante do

DEM,  afirma em plenário  que a  ADPF questiona  somente  as  cotas  para  negros  nas

universidades e que não se insurge contra as políticas de inclusão dos indígenas, para

isso  aponta  que  tal  ação  busca  “identificar,  o  que,  em  cada  sociedade,  deva  ser

considerada minoria apta a proteção estatal”. A seguir a sustentação oral de Kaufmann

pode ser lida na íntegra.  

“Qual a melhor forma de integrar os negros no Brasil?”
Roberta Fragoso Menezes Kaufmann (Advogada do Partido Democratas)

O que se discute nessa ADPF é: se nós queremos implementar no Brasil um modelo de
Estado racializado? Um modelo de Estado em que o direito das pessoas são divididos

2 Diante dessa estrutura narrativa informada pelas duas sustentações orais de interesses distintos, cujo
tempo de exposição é o mesmo e equivale ao uso de até 15 minutos para cada exposição, percebi ao
transcrever, de modo literal, um uso diferenciado por cada uma das representantes desse tempo. Outro
ponto importante:  chamei atenção ao destacar  em negrito partes do texto que suscitam gramáticas
morais de fundo que estão circulando nos argumentos de ambas. E não reproduzi em o voto integral do
ministro Lewandowski por exceder o número de páginas. Assim, optei por dar prioridade as duas teses
centrais pós e contra as cotas raciais em igual  medida para justificar  a partir  de quais argumentos
elaborados o STF se inclina pela constitucionalidade do sistema. 



com base em critério tênue no Brasil, como é a cor da pele. É importante destacar que
em nenhum momento se questiona ou se discute, nessa ação, as constitucionalidades
de  ações  afirmativas  como  um  gênero  para  integração  necessária  das  diversas
minorias. Não se discute também nessa ação que o Brasil adota um modelo de Estado
Social que, em oposição ao Estado Liberal, objetiva justamente a criação de um país
mais justo, mais igual, mais solidário, mais fraterno. Não se discute também nessa ação
a existência de racismo, de preconceito e de discriminação em relação aos negros na
nossa  sociedade.  O que  se  discute,  evidentemente,  é  qual  a  melhor  forma  de
integrar os negros no Brasil? Porque todos nós queremos a integração dos negros.
Todos nós queremos a criação de um país melhor. A diferença, e o que nós colocamos
aqui nesta ação, é que em todos os países que implementaram uma politica de corte
exclusivamente racial, e quando eu digo isso, me refiro a política norte-americana de
cotas raciais,  a política instituída na África do Sul,  a política instituída, também, em
Ruanda. Em todos esses países que implementaram cotas houve antes um século de
segregação institucionalizado. Houve sempre a definição por meio de lei daquele que
era o beneficiário da medida. A questão que se coloca não é superficial. Se você não
tem um critério preciso para definir, no Brasil, quem é o pardo, quem é o moreno, as
consequências  da  implementação  desta  medida  por  meio  de  leis  que  vão  criar
categorias raciais no Brasil podem ser mais desastrosas que os eventuais bônus que a
política por ocasionar.  Nos EUA o critério para definição racial é o critério da gota
de sangue. Se o cidadão tiver uma gota de sangue negro, ainda que na aparência
ele fosse loiro dos olhos azuis. Aquela pessoa seria, em todos os seguimentos
sociais, considerada negra. Não é atoa que historiadores mostram que por meio de
leis, desde o hospital onde o bebê nascia até o cemitério onde ele era enterrado, todas
as instituições sociais eram rigidamente segregadas com base na cor da pele. Não é
preciso afirmar, mas a imposição de um modelo de Estado racializado, por obvio, traz
consequências perversas para a formação de uma identidade de uma nação. Você cria
então, identidades paralelas, identidades bipolares. Você não cria um sentimento de
cultura  nacional.  Você  cria  um  sentimento  de  culturas  segregadas.  Porque  o
critério  não  é  objetivo. É  diferente  falar  de  cotas  para  deficientes  físicos,  é
diferente falar de cotas para idosos,  é diferente falar  de cotas para gestantes,
porque existem critérios objetivos que definem os beneficiários. No Brasil, as cotas
raciais,  como  estão  sendo  impostas  nas  universidades,  especialmente  no  caso  da
universidade  que  está  sendo  impugnada,  a  UnB,  as  cotas  estão  sendo
implementadas por meio de tribunais raciais, de composição secreta e que com
base em critérios mágicos, místicos, definem a tênue diferença entre um moreno,
um mestiço, um pardo e um branco no Brasil. É preciso lembrar a todos o caso dos
gêmeos da UnB, em que dois gêmeos idênticos, univitelinos, foram considerados, cada
qual de uma raça diferente. A declaração de 18 de julho da UNESCO3 diz: menos do
que um fato biológico, a raça é um mito, é um mito social e como tal tem causado, em
anos recentes, pesados danos em termos de vida e de sofrimento humanos. Existem
inúmeros desafios para a implementação de cotas raciais no Brasil. O primeiro deles é a
imensa miscigenação que nós temos desde o início da colonização. Não é atoa que há
uma  pesquisa  recente  realizada  pelo  professor  doutor  titular  de  genética  da
Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  chamado  Sergio  Demoro  Pena.  Na  sua
pesquisa  retrato  molecular  do  Brasil,  ele  mostra  que  é  impossível  no  Brasil,
correlacionar cor de pele e ancestralidade genômica. Em outras palavras, o fato de
nós termos tido uma miscigenação bastante intensa desde o início da colonização faz
com  que  seja  impossível  você  olhar  para  um  negro  hoje  e  dizer  que  ele
necessariamente descende de escravo. Da mesma sorte que é impossível você olhar

3 A Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura publicou a Declaração das Raças em 18
de julho de 1950, para ver na íntegra: < http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf >. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf


para um branco e dizer que ele, necessariamente, descende de senhor de engenho. Só
são dez genes que definem a cor da pele de um total de vinte e cinco mil genes. O
problema, essa pesquisa mostra, é o exemplo que pessoas como Neguinho da Beija
Flor  possuem 70% da sua ancestralidade genômica europeia.  Então,  Neguinho da
Beija Flor, Dayane dos Santos, Ilde Silva, dentre outras personalidades, inúmeras
personalidades que foram pesquisadas, mostram que como só são dez genes que
definem cor é possível que a pessoa na aparência tenha pele escura, mas que não
necessariamente  descenda  de  escravos  no  Brasil.  E,  isso  só  foi  possível  aqui,
porque a miscigenação foi uma constante, coisa que não aconteceu, por exemplo, nos
EUA, em que a miscigenação foi proibida por lei. Até 1967 era crime o relacionamento
entre pessoas de cores diferentes nos EUA.  É preciso destacar que mesmo com a
regra da gota de sangue, nos EUA, só 10% da população é considerada negra.
Aqui no Brasil, se nós fossemos adotar a regra da gota de sangue, quem de nós não
seria negro? Essa é uma diferença crucial que separa os nossos modelos. A verdade é
que nós não precisamos implementar nesse país, no Brasil, um modelo de cotas que foi
pensado para solucionar o problema de outras realidades. Nós podemos ser criativos
e pensar num modelo de ação afirmativa à brasileira em que nós possamos partir
de critérios objetivos para integrar,  justamente, os negros. Porque se dentre os
pobres no Brasil 73% são negros, se nós fizermos uma política de recorte social a partir
de  critérios  objetivos  como,  por  exemplo,  renda  mínima  como,  por  exemplo,  haver
estudado em escolas públicas, nós faremos a integração necessária sem criarmos os
riscos de dividir o Brasil racialmente. É preciso esclarecer também que em pesquisa
recente, realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino e publicada em
agosto de 2011, se demonstrou que nesses dez anos de cotas raciais, exclusivamente
raciais, tal como está sendo implementada na Universidade de Brasília, e que agora é
objeto  de  impugnação,  não  houve  o  aumento  de  nem  1%  dos  alunos  pobres  na
universidade.  É uma falácia a ideia de que a cota racial integra aqueles que mais
precisam da ajuda estatal. É preciso esclarecer que nós não estamos nessa ação
revivendo  os  horrores  da  escravidão. Todos  nós  somos  contra  a  escravidão.
Todos nós somos contra  os horrores que foram cometidos em nome de uma
política mercantilista. O que está em jogo nessa ação é se nós queremos dividir o
Brasil? Se nós precisamos criar culturas paralelas e um Estado racializado como é hoje
infelizmente, o ideário da Secretaria de Igualdade Racial, que do meu ponto de vista,
merece a alcunha de secretaria  do racismo institucionalizado.  Porque quer  dividir  o
Brasil  em  diversos  segmentos  sociais,  desde  o  atendimento  a  hospitais  públicos,
passando  por  universidades,  passando  pelo  mercado  de  trabalho,  passando  pela
representação  em  partidos  políticos,  na  publicidade  e  na  propaganda.  Nós  não
precisamos implementar  esse modelo  para  viver  um país  integrado.  Nós podemos
empregar um outro modelo baseado na nossa integração, porque afinal de contas o
racismo e o preconceito se combate na esfera penal e não é atoa que hoje existe no
Brasil, em pesquisa divulgada pela Fundação Perseu Abramo, 96% dos brasileiros se
declaram não-racistas.  Existe  hoje  um constrangimento  social  em a  pessoa  se
declarar  racista. Isso  é  um  bônus  que  não  pode  ser  ignorado.  No  Brasil  nos
conseguimos alcançar a formação de uma identidade nacional que independe de
cor. Todos os nossos ídolos, todos os nossos símbolos de unidade, refletem a formação
do nosso povo plural, negros, brancos, índios, imigrantes, todos nós formamos um só
povo, o povo brasileiro. E eu termino a minha participação lendo para os senhores e
para as senhoras uma passagem do nosso líder Nelson Mandela, que era contra e é
contra  as  cotas  raciais.  Ele  diz  na  sua  autobiografia,  recém-publicada,  “o  opressor
precisa ser libertado tanto quanto o oprimido, o homem que tira a liberdade do outro é
prisioneiro do ódio e do ressentimento.  Está preso nas grades do preconceito e da
pobreza de espírito. Ser livre é se livrar do ressentimento, é se livrar das algemas, viver



da  maneira  que  se  respeite  e  se  reforce  a  liberdade  do  outro”.  Diz  Mandela: “eu
dediquei a minha vida a luta do povo africano, lutei contra a dominação branca e
contra a dominação negra. O meu ideal é de uma sociedade livre e democrática em
que todas as pessoas vivam com igualdade de oportunidades. Esse é o ideal que move
minha vida e que espero ser realizado, mas se necessário é o ideal para o qual estou
preparado, inclusive, para morrer”. Senhores ministros e senhoras ministras, não existe
racismo bom.  Não existe  racismo politicamente  correto.  Todo racismo é  perverso  e
precisa ser evitado. Obrigada!

O Partido Democratas levou o caso das cotas raciais à justiça e, junto com ele,

foram vários cidadãos que diziam-se vítimas de discriminação e que avaliaram o sistema

de reserva de vagas por critério étnico-racial como desigual, sob o argumento mobilizado

pela advogada Roberta Kaufmann de que fere o principio de igualdade previsto em nossa

constituição de 1988. Esse julgamento envolve questões morais e legais que se revelam a

partir das ações afirmativas.

Do lado da constitucionalidade podemos afirmar  que as  ações afirmativas  está

garantida,  conforme  o  relator,  o  Ministro  Lewandowski  aponta  em  seu  voto  pela

constitucionalidade  do  sistema  e  é  seguido  pelos  demais  ministros  do  STF,  estes

acompanham o mesmo voto em unanimidade. 

Gostaria de me voltar para a questão de ordem moral mobilizada por Kaufmann em

sua  sustentação  oral:  é  injusto  considerar  o  critério  étnico-racial  como  prioridade  na

admissão  à  universidade?  De  outro  lado,  observaremos  na  sustentação  oral  da

Procuradora Geral Indira Quaresma, as razões distintas que foram mobilizadas a fim de

sustentar moralmente o critério étnico-racial como justo. 

O primeiro ponto trata do caráter meritório que para Kaufmann é entendido a partir

dos critérios de pontuação e aprovação tradicionais que deveriam continuar em vigor,

neles prevalecem os conceitos e notas obtidos em ordem decrescente e sem reserva de

vagas raciais, admitindo aqueles que estivessem com as melhores notas e que não se

privilegie nenhum candidato em razão da cor de sua pele. Para ela, ao adotar o critério do

sistema  de  cotas  raciais  correríamos  o  risco  de  produzir  o  que  chamou  de  Estado

Racializado, em que haveria polos de oposição em disputas acirradas e que poderia levar

a cabo situações tão graves e violentas como, por exemplo, o caso da Guerra Civil de

Ruanda. 

No entanto, para Quaresma a universidade não deixa de fora a qualidade ou o

mérito dos candidatos admitidos pelo sistema de cotas, uma vez que os padrões e “o

mérito  dos candidatos  incluídos pelo  sistema de cotas,  obedece a novos parâmetros

meritórios de conhecimento e de oportunidade, não mais baseado nos valores histórico-



culturais  de  nossa  formação  que  é  calcada  no  genocídio  dos  povos  nativos,  no

escravismo dos povos africanos e no colonialismo”. 

Além disso, outros fatores que ganham corpo nesse julgamento é o da reparação

da dívida histórica pelos longos e dolorosos anos de escravidão no Brasil e o argumento

para aumentar  a  diversidade racial  e  étnica na universidade em primeiro plano e em

lugares de prestígio posteriormente. 

Ao considerar as ações afirmativas um instrumento de correção em relação ao

passado histórico de escravidão, a nossa frente temos o “beneficio” como reconhecimento

às minorias étnicas que foram colocadas a margem das possibilidades de inserção e

ascensão social e econômica. De fato, a Lei Áurea representa bem o aspecto insuficiente

de educação sobre o fim da escravidão, pois ela não consegue reverter o imaginário

coletivo que circula na sociedade em relação ao rebaixamento de negros em função do

seu passado de escravização. 

A igualdade formal necessita ser materializada, por isso ao não oferecer condições

de reprodução e educação, aos negros negou-se a possibilidade de promoção de sua

dignidade  humana.  Esse  argumento  é  mobilizado  tanto  por  Quaresma  quanto  pelo

Ministro Lewandowski e tem como pano de fundo a compensação, entendendo a política

como uma forma de compensar uma dívida histórica. Mas isso ainda não é suficiente para

convencer ou fazer entender a defesa do caráter justo do sistema de cotas raciais. 

Assim, Kaufmann recorre ao seguinte dado estatístico “dentre os pobres no Brasil

73% são negros”, logo conclui que: “se nós fizermos uma política de recorte social a partir

de critérios objetivos como, por exemplo, a renda mínima, haver estudado em escolas

públicas. Nós faremos a integração necessária sem criarmos os riscos de dividir o Brasil

racialmente”.  Aqui  há  uma dimensão  importante  sobre  o  sentido  da  responsabilidade

moral, isto é, sobre as nossas obrigações coletivas em sociedade e sobre o sentido forte

do que se pode chamar substância moral (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2011), pressupondo

que seja reconhecida sob pena de atentar contra a dignidade que estima-se ter direito. 

Percebe-se que há dificuldades de reconhecer o mérito ou caráter diferenciado das

políticas  de  ação  afirmativa  incorrendo  em uma disputa  entre  o  respeito  aos  direitos

individuais e o princípio de equidade. Ainda assim, ambas as teses centrais, contra ou a

favor das cotas raciais, mobilizam o princípio da igualdade. 

O  relator,  ministro  Ricardo  Lewandowski,  aduziu  que  sob  diferentes  pontos  de

partida,  diante  de  desigualdades materiais  entre  pessoas,  o  Estado deverá  optar  por

políticas de cunho universalista ou de natureza afirmativa para que possa superar  as



desigualdades decorrentes de situações históricas. Nesse sentido, para uma leitura literal

do princípio de igualdade, como articulada pelo DEM, desconsidera-se a diferença de

identidades  e  contextos  ao  deitar  suas  fontes  sobre  uma  “concepção  mecânica,

estratificada, da igualdade, a qual, no passado, era definida apenas como um direito, sem

que se cogitasse, contudo, de convertê-lo em uma possibilidade”. Diante dessa estrutura

conceitual, a concepção de igualdade do ministro encontra ressonância naquilo que diz

respeito ao ponto de partida dos indivíduos, considerando que não se deve admitir  a

desigualdade como ponto inicial, pois ao garantir a alguns a melhor condição econômica e

o melhor preparo intelectual, nega-se tudo a outros e é neste ponto que se assenta uma

situação de privilégio (DALLARI , 2005, p. 309). 

Ao questionar,  num primeiro  passo,  o  princípio  de  igualdade,  o  ministro  relator

inclina-se para uma concepção de igualdade material, postulada a partir das diferenças

naturais, culturais, sociais, econômicas com as quais a Procuradora Indira proclama em

sua arguição ao dizer que “A UnB vivificou o princípio da igualdade materializando e se

dispôs a ser agente de transformação do perfil educacional dos negros na comunidade

brasiliense com respaldo constitucional da autonomia universitária”. Mostra-se com o voto

do  Ministro  Lewandowski  a  prioridade  em  traduzir  a  letra  da  lei  formalizada  na

materialidade que ultrapasse o formalismo jurídico, inclinando-se ao ideário de políticas

públicas voltadas para o reconhecimento.

O  STF  assume  a  natureza  comunitarista  da  Constituição  Federal  de  1988  ao

priorizar  a  dignidade humana dentro  da  esfera  da solidariedade social  quando busca

reconhecer  as políticas de ação afirmativa como políticas de reconhecimento.  Mesmo

considerando a impossibilidade de uma ordem social unificada os ministros ao votarem a

favor da constitucionalidade das cotas raciais, sempre argumentam de modo a justificar

que a decisão respeita o ponto de vista contrário, defende a pluralidade das ideias em

debate e enaltece a dimensão democrática que envolve um julgamento dessa natureza,

uma vez que se preza ao exercício de investigação normativa e interpretação sobre a

Constituição Federal. 

Nesse sentido, é preciso olhar para o STF como uma instituição capaz de educar a

sociedade sobre quais formas de reconhecimento que deverão ser asseguradas para que

a mesma possa ser considerada justa. É a partir de dentro, das diferentes experiências

negativas  de  reconhecimento  dos  indivíduos  concretos  que  se  pode  extrair  boas

resoluções para ampliar o sentido de justiça, para torná-lo diversificado e adequado aos



diferentes contextos em que é invocado, pois, sendo assim, poderá se oferecer condições

sociais  para que os indivíduos entre si,  possam ter  uma atitude positiva diante de si

mesmo. 

Reconhecimento é, antes de tudo, reconhecimento recíproco como indivíduos e

como comunitários em todas as esferas da vida social. Uma boa teoria da justiça precisa

considerar os fenômenos e experiências subjetivas e coletivas de injustiça. Nesse sentido,

a propósito do direito ao reconhecimento, Cardoso de Oliveira (2011) argumenta que não

faria muito sentido transformá-lo em um direito legal a ser garantido pelo judiciário como o

cumprimento de uma mera obrigação, pois “o reconhecimento não é uma mera cortesia

que devemos conceder às pessoas. É uma necessidade humana vital” (TAYLOR: 2000, p.

242). 

Entendo que o julgamento em questão invoca concepções morais distintas e tem o

potencial pedagógico de formular novos sentidos de justiça que irão ressoar na esfera

pública. Quando o STF se pronuncia a respeito de assuntos polêmicos sua decisão pode

permitir  uma  nova  interpretação,  quando  não,  uma  mudança  de  perspectiva  e  uma

disposição para o respeito mútuo, caso contrário serão meros atos de obrigação e não de

reconhecimento intersubjetivo - no sentido hegeliano. A sustentação oral da Procuradora

Geral  da  República,  Indira  Quaresma,  que  fala  em  nome  da  UnB,  CEPE e  CESPE

mobiliza argumentos de base moral, inscritos em experiências históricas de rebaixamento

social e desigualdades de oportunidades de negros e negras na sociedade brasileira. 

“Falar do racismo abertamente no Brasil parece que toca os medos mais

profundos”

Doutora Indira Ernesto Silva Quaresma (Procuradora Federal fala pela UnB)

Mahatma Gandhi diz que “cada vez que você dá um passo adiante, você está destinado
a perturbar algo. Agita o ar enquanto avança, levanta pó, altera o chão, vai atropelando
coisas. Quando uma sociedade inteira avança, continua ele, esse atropelo se faz em
uma escala muito maior e cada coisa que transtornar os interesses criados que quiser
suprimir,  tudo se  transforma em um obstáculo”.  A Universidade de Brasília  deu um
passo adiante, foi a primeira universidade pública federal a instituir o regime de cotas
raciais em seu vestibular e é por isso que nós estamos aqui, porque ela perturbou algo,
ela transtornou interesses, ela perturbou uma ordem exclusivista ao propósito de se
incluir, de se diversificar, de se colorir. Em nome do Magnífico Reitor da Universidade de
Brasília, do CEPE, do CESPE a Procuradoria Geral Federal vem mui respeitosamente
ocupar essa tribuna na companhia já dos seus amigos da Corte Fundação Palmares e
Fundação Nacional do Índio. Combater e enfrentar mais esse obstáculo que se erige
não apenas em relação à politica pública de inclusão racial, mas se erige, sobretudo, a
todos os negros e negras desse país. A Lei Áurea não teve o condão de transformar



coisas em gente da noite para o dia. Ela não conseguiu apagar do imaginário
coletivo, nem de brancos e nem de negros, mais de trezentos e cinquenta anos de
história e cultura da escravidão. Ela não avançou no sentido de dar o mínimo de
condições para que negros e negras começassem a trilhar o verdadeiro caminho
de igualdade formal e material.  Deixar  os negros a própria sorte,  foi  sim vontade
governamental!  Aos  negros  negou-se  terra  e  educação.  As  duas  únicas  formas  de
ascensão social e promoção da dignidade humana da época. Em uma franca política de
branqueamento  da  população  brasileira  da  época  optou-se  por  trazer  imigrantes
europeus, que chegaram aqui tão pobres quanto os nossos negros. Mas deu-se aqueles
o que se negou a estes e, os europeus vicejaram, e, sem dúvida alguma, foram os
responsáveis por nos alçar ao patamar de país moderno. Mas os negros foram alijados
das riquezas econômicas e intelectuais do país. Quase 124 anos após a abolição os
dados estatísticos de instituições sérias, públicas e privadas, demonstram sob
qualquer perspectiva o fator analisado que ser negro no Brasil continua sendo o
motivo para estar  alijado das riquezas econômicas e intelectuais do país. Nós
vivemos anos sob o domínio de um mito, de uma ilusão, de uma hipocrisia de uma
democracia racial  que nos impediu de termos uma visão nítida sobre a situação do
negro  no  país.  E,  ainda  hoje,  quando  todos  os  indicadores  sociais  e  econômicos
retumbam que essa democracia racial não existe e nunca existiu, há quem insista ainda
em obnubilar o debate escamoteando o racismo sobre a pobreza.  Falar do racismo
abertamente no Brasil parece que toca os medos mais profundos. Por outro lado,
não enfrentar a questão tem sido as razões do fracasso do nosso projeto de uma nação
livre, justa, solidária e fraterna.  Racismo, pobreza e desigualdade e sexismo estão
na base da questão estruturante  do país. A forma de enfrentar  cada um desses
problemas é diferente. Mas o primeiro passo, na solução da sua resolução, é identificar
a sua existência e como não poderia deixar de ser, as universidades públicas foram as
primeiras  a  manifestar  a  vontade  de  combater  o  racismo.  Entre  as  universidades
federais, a UnB, que tem vocação para ser vanguardista, foi a primeira a enfrentar a
questão de peito aberto, porque lá no início do século XXI quando a UnB olhou para
dentro de si, o que é que ela viu? Ou melhor, excelências, o que ela não viu? Ela não
viu alunos e professores negros na mesma proporção que nós existimos na sociedade.
Éramos historicamente apenas 2% entre os alunos e 1% entre os professores e era não
só na universidade, que nós negros estávamos subrepresentados, mas em todas as
esferas de poder e prestígio. A participação dos negros ao longo de mais de um século
tem sido rara. Paulo, o apóstolo, disse que a letra mata, mas que o espírito vivifica.
A UnB vivificou o princípio da igualdade materializando e se dispôs a ser agente
de transformação do perfil  educacional  dos negros na comunidade brasiliense
com  respaldo  constitucional  da  autonomia  universitária. Claro  que  não  foi  um
processo simples, nem ainda o é.  O Democratas, por exemplo, acha que o negro
não pode ter uma vaga na universidade só porque é negro. E o pensamento por
trás é: e no que ele é melhor do que o branco, afinal? Defende que num país tão
miscigenado  como  é  o  nosso  é  impossível  dizer  quem é  o  beneficiário  da  política
pública de afirmação, que raça não é um conceito genético e científico, defende que
cotas não deve ser para negros e sim para pobres, que se deve investir  na escola
pública para que o negro chegue  a universidade em condições de igualdade. Diz que o
Brasil se transformará em uma Ruanda, que contabilizou mais de um milhão de
mortos em uma guerra civil racial entre hutus e tutsis, só porque a Universidade
de Brasília implantou um sistema de cotas raciais. Se já não bastasse isso, ainda
acusa  a  UnB  de  práticas  de  hitlerianas.  A par  da  absoluta  dissociação  entre  a
realidade  brasileira  e  o  argumento  defendido  pelo  Democratas,  essa  ação  tem um
mérito que é o de trazer a discussão sobre racismo a lume. Sim, porque ainda que se
diga que vamos discutir outra coisa é exatamente disso que trata essa ação. Racismo



no Brasil,  só  nós  negros  podemos senti-lo!  Este  era  o  lema da  Frente  Negra
Brasileira criada em 1931 e infelizmente hoje 81 anos depois ainda tem seu lugar.
O Mestre pela UnB, Daniel Alvez, diz que a classe média brasileira, em geral branca,
sempre se achou muito tolerante e receptiva ao contato com pessoas de outras cores. A
ideia de uma sociedade que não se importa com cores é normalmente defendida por
pessoas de pele mais clara. A igualdade é sempre vista da perspectiva do dominante,
ainda que a dominação seja complacente, essa relação amistosa, muito bem retratada
por  Monteiro Lobato através de suas personagens Dona Benta e Tia Anastásia dá a
falsa impressão de que o Brasil não é racista. Essa falta impressão ainda é alimentada
por um outro fator: o negro é o símbolo da cultura nacional. Ora, indagam muitos, se
o negro é o símbolo da cultura nacional, como ele pode ser discriminado? Isso na
verdade esconde as áreas chamadas duras e moles das relações sociais no Brasil. Os
antropólogos dizem que nas áreas duras a cor da pessoa tem maior importância
ao  passo  que  nas  moles,  não.  As  áreas  duras  são:  trabalho,  universidade  e
mercado matrimonial e as áreas moles são ligadas ao domínio da cultura, do lazer
e  da  religião. Carlos  Hasenbalg  diz  que  na  complexa  inter-relação  entre  família,
educação e mercado de trabalho se define o lugar  que as pessoas irão ocupar  na
hierarquia social e é aqui, para a maioria dos negros que se estrutura as suas condições
de exclusão e subordinação. Racismo não se opera apenas na forma da violência, da
segregação, do apartheid ou de plaquinhas com white. A professora Rita Segato, aqui
da UnB, ensina que no Brasil o racismo é do tipo automático, irrefletido e naturalizado,
culturalmente  estabelecido  e  que  não  chega  ser  reconhecido  e  explicitado  como
atribuição de valor e de ideologia, mas constitui o gargalo e o escoadouro dos alunos
negros impedindo de avançar no sistema de ensino educativo. As cotas, continua ela,
vem justamente  denunciar  e  combater  esse  tipo  de racismo,  porque a  sua ação  é
silenciosa, mas suas consequências falam alto nos números que as pesquisas recolhem
e podem ser facilmente constatadas na ausência de negros em posição de prestígio na
sociedade.  Um argumento recorrente nessa ação é uma suposta dificuldade de
identificar quem é negro no Brasil. Somos miscigenados, sim!  Mas os negros no
Brasil, claros ou escuros, são negros e, não consta na nossa história, no nosso
inconsciente coletivo, dificuldades técnicas ou comprovação científica para que
uma negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal. Os olhares
brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente e nós somos reconhecidos para
todas as situações, repostadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no
nosso cotidiano. Oracy Nogueira dizia que no Brasil o racismo é de marca e não de
origem, observam-se os fenótipos e não os genótipos. Para nós brasileiros, pouco
importa se é uma gota de sangue negro ou de branco, ou se há 70% de DNA europeu
em Neguinho da Beija Flor ou em Daiane dos Santos. Nós não podemos achar que as
Ciências Naturais tem supremacia sobre as Ciências Sociais. O fato de as Ciências
Naturais  dizerem hoje que a espécie “homo sapiens” não é dividida em raças,  não
justifica o fim das ações afirmativas. Um por que, acerca de sessenta anos atrás o
discurso das Ciências Naturais era outro, a outra é porque  o racismo é um fato da
vida em sociedade,  um problema insoluto das Ciências Sociais e nelas há de
encontrar seu fim. O que é incontroverso é que a comunidade negra brasileira precisa
urgentemente de personalidade emblemáticas, se me permite aqui usar uma expressão
sua ministro Joaquim Barbosa. Há um consenso na Sociologia que o negro no Brasil só
experimenta sua ascensão pelo futebol, pela música e pelo narcotráfico. Excelências, se
o menino for “perna de pau” e a menina “não tiver talento para a música” e ambos forem
capturados pelo “canto da sereia” do narcotráfico, que tipo de emprego eles terão? Eu
lhes respondo: do tipo braçal, do tipo de pouco desafio intelectual,  do tipo de baixa
remuneração.  Que tipo  de motivação eles  terão,  se  olham para  os  profissionais de
sucesso, e não me refiro aqui a celebridades, e não veem quase ninguém de sua cor?



O que  fazer  com esse  sentimento?  Não,  sentimento  não.  O que  fazer  com esse
pensamento derrotista de “estudar e ser doutor não é pra mim”? Quando um jovem
negro vence na vida pelo seu estudo, ele desperta nos seus pares o sentimento de que
“se  ele  conseguiu,  eu  também  posso”.  Isso  é  inspirador!  Isso  é  resgate  de
autoestima! Com o diploma na mão, onde quer que esse jovem obtenha colação, ele
fará diferença senão outra, a diferença da sua presença. Quanto ao mérito acadêmico o
autor quer nos fazer crer que os aprovados no vestibular tradicional merecem mais os
benefícios sociais que o curso superior em uma universidade federal proporciona ou
pior, que são legitimados para tais benefícios porque nasceram brancos ou em famílias
de poder aquisitivo mais adequado a uma vida saudável e quem não nasceu nessas
condições  merece  estar  onde  está.  No  caso  da  clivagem racial  essa  percepção  é
socialmente  desastrosa,  pois  pesa  sobre  a  população  negra  o  estigma  da
incompetência  construída  pela  ideologia  racista  e  a  sua  ausência  dos  bancos
universitários  reforça  todo  o  sistema  de  segregação.  Então  eu  me  recordo  quando
Nelson Mandela disse: “será que alguém realmente pensa que eles não conseguiram o
que  queriam  porque  não  tinham  o  talento,  a  força  ou  a  tolerância  do
comprometimento?”.  Nós não somos só braço,  só corpo,  só ginga.  Nós somos
seres holísticos, completos, capazes de contribuir para a formação do patrimônio,
não só cultural, mas também científico do país. O que nós não podemos mais é ser
minados  em nossa  autoestima  e  é  isso  que  o  racismo  brasileiro  faz.  Ele  faz  nós
duvidarmos  da  nossa  capacidade  desde  pequenos. Ele  derruba  as  crianças
negras dos bancos escolares. Todos tem mérito! E o mérito dos candidatos incluídos
pelo sistema de cotas, obedece a novos parâmetros meritórios de conhecimento e de
oportunidade, não mais baseado nos valores histórico-culturais de nossa formação que
é calcada no genocídio dos povos nativos, no escravismo dos povos africanos e no
colonialismo.  Ao  contrário,  a  universidade,  e  é  seu  papel,  deve  ser  contribuidora
privilegiada de desenvolvimento humano, o que pressupõe olhar os indivíduos a partir
da  complexidade  do  meio,  da  cultura,  da  história  e  das  relações  econômicas
circundantes.  A boa  índole  do  povo  brasileiro  tem  dado  mostras  de  que  qualquer
menção à Guerra Civil ocorrida em Ruanda é um desvario. A convivência entre brancos
e negros no campus tem sido a mais pacífica, tolerante e mais respeitosa possível.  O
que não foi respeitoso, foi comparar o sistema de cotas da UnB com práticas
hitlerianas. Está  indelevelmente  gravada  nos  anais  da  história,  na  memória  e  nos
corpos daqueles que sobreviveram, ou não, ao nazismo, que Hitler tirou os judeus das
escolas e das universidades e os colocou nos campos de concentração.  A UnB tira-
nos,  nós  negros,  do  campo  de  concentração  da  exclusão  e  nos  coloca  na
universidade.  Eu prefiro ter como referência a história das mulheres. Ela demonstra
bem o que  pode  vir  a  ser  a  história  dos  negros  nesse  país.  Eu  peço  que  vossas
excelências gravem na memória o quadro desse julgamento. Somos tantas mulheres,
advogadas, ministras, procuradoras, servidoras, trabalhando árdua e ardentemente para
o deslinde de uma das questões mais contravertidas do Brasil. Brasil, este, que hoje é
presidido  por  uma  mulher.  Esse  quadro  com  tantas  personagens  femininas  seria
inimaginável em 1960, mas eu vou além, ele estaria incompleto há apenas doze anos
antes de a primeira mulher ter assento nesta corte. Ele ainda estaria incompleto, há
menos de um ano e meio atrás, antes de a primeira mulher assumir a presidência desse
país. Algumas pessoas retrogradas podem até dizer que as mulheres tomaram o lugar
dos homens, afinal de contas o machismo ainda é um problema que nos assola. Mas o
fato é que é a sociedade que tem uma capacidade ímpar de se expandir, de acomodar,
de incluir. Enfim excelências, o sistema de cotas, ele é belo e necessário.  E em boa
medida é reparatório, sim! Para corrigir as injustiças cometidas no passado, mas
é principalmente distributivo. Então ele se agiganta, pois objetiva melhor repartir no
presente a igualdade de oportunidade para um futuro melhor para todos os brasileiros.



Excelências, a UnB encerra esse momento impugnando pelo não conhecimento e pelo
desprovimento da arguição e citando Ronald Dworkin: “para quem se os nossos juízes
reconhecerem os aspectos para que o melhor  que as nossas universidades podem
fazer, bem como a sua necessidade acadêmica de diversidade educacional, eles terão
servido especialmente bem, terão agido como juízes que permitiram a continuidade de
uma iniciativa educacional essencial, mas como professores que ajudaram a explicar
para a nação o verdadeiro e duradouro preço para todos do nosso passado racista de
uma promessa nítida de uma política educacional que possa nos ajudar a alcançar,
caso realmente  o queiramos,  uma união mais  perfeita”.  A UnB e todos,  todos os
brasileiros, precisam que hoje, vossas excelências, sejam além de nossos juízes,
nossos professores. Obrigada! 

De  alguma  maneira  estamos  diante  do  desafio  de  eliminar  o  véu  das

universalidades. Em que o direito ao reconhecimento da identidade, enquanto algo que é

buscado por todos possa contemplar as diferenças, na perspectiva de uma igualdade de

direitos,  no  sentido  elaborado e  defendido pelo  Ministro  Ricardo Lewandowski  e  pela

Procuradora Indira Quaresma, isto é, começando pelo reconhecimento desse passado

histórico e de seus sujeitos, de sua identidade, de sua autenticidade e de sua dignidade. 

A  luta  por  reconhecimento  está  assentada  em  experiências  de  busca  por

“dignidade”  constante.  Espera-se  obter  reconhecimento  de  modo  plural,  para  que  se

possa ter acesso a direitos básicos. A negação da identidade étnica, o insulto moral, ou

não-reconhecimento em todos os contextos, produzem sofrimentos que são difíceis de

reparar,  pois  eles  afrontam  a  compreensão  de  dignidade  subjetiva  de  cada  um  dos

sujeitos  afetados,  tanto  como  um  ideal  coletivo,  quanto  numa  escala  individual  de

autocompreensão de si.  

Quando esses sujeitos buscam as instituições para acessar a universidade é como

se estivessem buscando uma condição de exercício igualitário de cidadania. As ações

afirmativas remetem a nós a ideia de direitos diferenciados em que os diferentes possam

ser tratados como diferentes em suas diferenças. O  acesso à universidade antes das

políticas  de  ação  afirmativa  mostra  uma  distribuição  desigual  de  reconhecimento  de

direitos (como assinala o Ministro Joaquim Barbosa ao fazer referência ao número de

vagas no vestibular para Direito em 1970 – 30 vagas - e em 2012 – 50 – na UnB em

relação  a  presença  e  ausência  de  negros  em  ambas  as  turmas,  considerando  a

proporcionalidade  da  população  negra  na  sociedade  brasileira),  quando  não,

simplesmente  sequer  reconhecem  a  existência  do  outro,  que  determina  o  grau  de

“impulsos da hostilidade” aos quais nós estamos submetidos nesse momento.

Uma teoria crítica da justiça precisa antes considerar as necessidades que podem



surgir no contexto de socialização dos indivíduos e serem justificadas publicamente em

dimensões ao mesmo tempo diferenciadas e inter-relacionadas – por  isso trata-se de

contextos  de  justiça.  Como  disse  anteriormente  é  preciso  acabar  com  o  véu  da

universalidade,  pois  pretensões  de  neutralidade  jurídica  e  dimensões  axiológicas

compõem os contextos de reconhecimento e de justificação pública nos âmbitos da moral,

do direito, da ética e da política. "Eles formam", diria Forst,

[...] quatro "contextos" de reconhecimento recíproco - como pessoa
ética,  pessoa do direito,  cidadão  (ã)  com plenos  direitos,  pessoa
moral  -  que  correspondem  a  diferentes  modos  de  justificação
normativa de valores e de normas em diferentes "comunidades de
justificação". (p. 275).

O  direito  igual  justifica-se  segundo  normas  e  princípios  que  pretendem  ser

universalmente válidos sem que recorramos a concepções de bem e valores particulares,

o que se espera dos Direitos Humanos. Não importa quais concepções éticas e valores

estão em jogo, normas jurídicas (bem como normas morais) têm de valer "para todos": no

caso do direito, as normas jurídicas valem para todos os parceiros do direito considerados

membros de uma comunidade jurídica; normas morais, por sua vez, valem para todas as

pessoas morais consideradas membros da comunidade dos seres humanos. A validade

de normas éticas, contudo, depende da identificação dos indivíduos com determinados

valores que formam suas identidades do ponto de vista de sua história de vida. Como

diria Forst: "uma coisa é reconhecer uma pessoa como igual portador de direitos; outra

coisa é reconhecê-la em todas as suas qualidades" (p. 40). Essa tese também pode ser

encontrada  de  modo similar  na  Antropologia  do  Direito  de  Luís  Roberto  Cardoso  de

Oliveira.

As cotas raciais tem o poder de despertar na sociedade os sentimentos morais de

modo profundo, pois reivindica-se o respeito a identidade, a diversidade de formas de vida

e ao tratamento  igualitário  no  sentido  de corrigir  as  distorções que deram origem as

desigualdades que estão no foco da política de ação afirmativa.

Entendo que está em debate nesse julgamento uma luta por reconhecimento na

esfera jurídica. Observamos uma disputa moral, em que o comportamento dita o lugar do

reconhecimento, que pode causar reverter ou não os prejuízos sobre a compreensão que

os próprios negros e negras foram construindo sobre si. Não é atoa que a Procuradora

Indira,  reconstrói  em sua sustentação oral  diferentes modos de ofensa, rebaixamento,

compreensões  distorcidas  dos  negros  e  negras  e  com  isso  identifica  os  diferentes



prejuízos  morais  que  podem  ser  revertidos  ao  adotar  uma  política  social  de  ação

afirmativa, pois “quando um jovem negro vence na vida pelo seu estudo, ele desperta nos

seus pares o sentimento de que “se ele conseguiu, eu também posso”. Isso é inspirador!

Isso é resgate de autoestima! Com o diploma na mão, onde quer que esse jovem obtenha

colação, ele fará diferença senão outra, a diferença da sua presença”. 

As regras de reconhecimento recíproco são implícitas, como prejuízos resultam as

violações do sujeito. Incialmente este é exposto a uma relação de natureza intersubjetiva

negativa, pois é desmotivado a desenvolver autorrespeito e uma compreensão positiva

sobre si mesmo, infligindo danos que esse sujeito irá compartilhar com seus próximos na

medida em que a identidade pessoal e coletiva de um grupo é produto de um padrão de

assentimento ou reconhecimento.  Uma consequência individual dessas experiências de

desrespeito é a perda de autoestima, ou seja, “uma perda da possibilidade de se entender

a si próprio como um ser estimado por suas propriedades e capacidades” (HONNETH,

2003, p. 218). 

Nessas  reações  emocionais  de  vergonha,  a  experiência  de
desrespeito pode tornar-se o impulso motivacional de uma luta por
reconhecimento.  Pois  a  tensão  afetiva  em  que  o  sofrimento  de
humilhações força o indivíduo a entrar só pode ser dissolvida por ele
na medida em que reencontra a possibilidade de ação ativa; mas
que essa práxis reaberta seja capaz de assumir a forma de uma
resistência política resulta das possibilidades do discernimento moral
que  de  maneira  inquebrantável  estão  embutidas  naqueles
sentimentos  negativos,  na  qualidade  de  conteúdos  cognitivos
(HONNETH, 2003, p. 224).

A lógica  moral  dos  conflitos  sociais  permite  que  haja uma  transformação  das

experiências de negação e desrespeito de pessoas em um motivo impulsionador das lutas

sociais  por  emancipação  dos  sujeitos  afetados,  que  buscam  entre  outras  coisas  o

reconhecimento social.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O tema das cotas raciais está gozando de grande fortuna no Brasil, atualmente.

Além de ser um tema que divide opiniões na esfera pública, é fato que não há consenso

sobre ele. A defesa das cotas raciais apresentada pela procuradora Indira está assentada

sobre a história do desenvolvimento da sociedade brasileira, não à toa marcada por lutas



sociais  e  políticas  entre  os  extratos  de  uma  sociedade  com  fortes  mecanismos  de

manutenção e reprodução de desigualdades por um lado, de um emergente processo de

empoderamento  e  ativismo  político  por  outro,  e  como  as  instituições  tem  produzido

aprendizados morais coletivos, a exemplos do julgamento em discussão nesse texto e o

comportamento dos ministros do STF em sua tomada de decisão. Não se trata somente

de  uma  reconstrução  histórica,  mas  também de  uma  discussão  no  campo  teórico  e

político das posições defendidas pelos ministros a favor da política de ação afirmativa

implementada pela Universidade de Brasília. 

Na expansão da democracia a pauta da afirmação da identidade ainda ressoa com

discussões ambivalentes. As políticas de ações afirmativas estão em fase de expansão e

passam a adentrar os programas de pós-graduação. Novas questões estão na esteira

desse avanço civilizatório, em matéria de reconhecimento das minorias étnicas e acesso

ao  sistema  público  de  educação  superior.  Após  a  aprovação  das  cotas  raciais,  aos

poucos, tais direitos vão sendo estendidos.  As experiências de desrespeito que foram

fonte  de  conflito  serviu  como  um  motocontínuo  na  luta  por  acesso  a  justiça  e  ao

reconhecimento  político  de  direitos  positivos  ligados  à  pertença  de  a  grupos  étnicos

minoritários.  A busca de uma compreensão comum a respeito do sentido de dignidade,

cidadania, direitos humanos e acesso à justiça diante de sentimentos morais de injustiça

que foram acumulados por negras e negros ao longo da história desse país é o que está

em disputa e ganha cada vez mais alcance na esfera pública.

O direito ajuda a promover mudanças culturais e remover injustiças historicamente

consolidadas, várias formas de estigmatização já foram combatidas pelo direito. Nesse

sentido  que  a  constituição  ajuda  a  fazer  valer  os  direitos  que  os  cidadãos  precisam

reconhecer mutuamente e ampliar os sentidos de dignidade e cidadania (HABERMAS,

2002, p. 229). 
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