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Resumo: 

 

Instauradas no Brasil, respectivamente, nas décadas de trinta e quarenta do século XX as 

Políticas Públicas e a Carta dos Direitos Humanos têm tido papel decisivo num ambiente social 

no qual as desigualdades sociais e a diversidade étnico-racial é a característica nacional.    

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é discutir alguns aspectos das ações afirmativas no 

contexto brasileiro, a partir de sua evolução histórica, com destaque para a questão 

étnico/racial.                           

Palavras-chave: Direitos Humanos, Políticas de ação afirmativa.  

Abstract: 

Introduced in Brazil, respectively, in the thirties and forties of the twentieth century for Public 

Policy and the Charter of Human Rights have had decisive role in a social environment in which 

social inequalities and ethnic-racial diversity is a national characteristic. In this context, the aim 

of this paper is to discuss some aspects of affirmative action in the Brazilian context, from its 

historical evolution, with emphasis on ethnic / racial question. 
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Introdução 

 

As mudanças na forma como os agentes são socialmente representados nos 

levam, inexoravelmente, a novas concepções de sociabilidade e, por conseguinte, ao rearranjo 

do status quo, conforme observamos ao longo da história brasileira. Tal mudança se faz salutar 

na medida em que propicia a grupos sociais históricamente marginalizados a possibilidade de 

mobilidade social vertical. Para exemplificar tal realidade tomemos como objeto de observação 

o trato dado a população negra1 em três momentos sócio-históricos, a saber: escravista, 

primeira república e segunda república. 

Durante o período escravista, grosso modo, os negros - de acordo com os 

parâmetros atuais utilizados pelo IBGE - eram aqueles cuja força de trabalho, em particular a 

braçal, sustentava e colocava em marcha o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Os fins 

para os quais foram traficados - a exploração abrupta de sua força de trabalho, mostrou-se 

uma forte representação para o negro no país. Assim, naturalizou-se naquele momento, que 

aos negros o trabalho braçal e sem ou baixo nível de remuneração era o justo. 

A abolição da escravatura em 1888 nos colocou um novo cenário. Com efeito, 

Munanga explica que: 

O fim do sistema escravista, em 1888, coloca aos pensadores brasileiros uma 

questão até então não crucial: a construção de uma nação e de uma identidade 

nacional. Ora, esta se configura problemática, tendo em vista a nova categoria 

de cidadãos: os ex-escravizados negros. Como transformá-los em elementos 

constituintes da nacionalidade e da identidade brasileira quando a estrutura 

mental herdada do passado, que os considerava apenas como coisas e força 

animal de trabalho, ainda não mudou? Toda a preocupação da elite, apoiada nas 

teorias racistas da época, diz respeito à influência negativa que poderia resultar 

da herança inferior do negro nesse processo de formação da identidade étnica 

brasileira (p. 48, [grifo nosso]). 

 

O fim do sistema escravista não teve por objetivo a inserção do negro no modo 

de trabalho assalariado, mas sim a consolidação do sistema de produção capitalista em nosso 

país. Desta feita, concomitantemente ao período que marca a primeira república (1889-1930), a 

extinção da população negra passa a ser racionalmente arquitetada e aguardada a médio e 

longo prazo pela elite dirigente. Vê-se desta forma, que neste momento o grupo negro passa a 

ocupar uma representação social como aquele que deve ser agora banido da sociedade 

brasileira (Skidemore, 2012). 

Por fim, após a década de 1930, as barreiras oficiais contra os negros cessam, 

restando ainda  as barreiras simbólicas cujo enfrentamento  se dará, como veremos, apenas no 

século XXI. A partir deste período, no plano jurídico, negros e brancos passaram a ser tidos 

como socialmente iguais, configurando neste momento um significativo rearranjo no status quo 

                                                
1 Aqui, negros são a soma da população que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
considera como preta e parda. 
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social. Todavia, a experiência nos permite observar que tal igualdade formal entre os indivíduos 

não se dá na vida cotidiana (Hasenbalg, 2005). Assim, ao falarmos por exemplo da classe 

trabalhadora assalariada, devemos ter em conta que os negros não participaram desta classe 

com a mesma reciprocidade com que os imigrantes europeus que aqui se instalaram 

participaram, mesmo antes da consolidação do trabalho assalariado. Esse processo culminou 

numa desigualdade socioeconomica que se expressa, sobretudo, nas disparidades entre 

brancos e negros, daí a necessidade da articulação entre Políticas Públicas e Direitos 

Humanos a fim do respeito às peculiaridades que caracterizam e acabam por vezes por 

hierarquizar a diversidade humana. 

De modo geral, as desigualdades socieconomicas afetam, como um todo, a 

população de trabalhadores brasileiros e é resultado, como nos indica a rica contribuição da 

teoria marxiana e marxista, da exploração da classe proprietária sobre o trabalho assalariado, 

iniciada no país em fins do século XIX. Assim, corroboramos o pensamento de Netto (2010) de 

que as políticas públicas têm um interesse específico: a garantia de inibição do pauperismo 

absoluto e, por conseguinte, as condições necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. 

Todavia, faz-se absolutamento preciso o entendimento de que mesmo já tão limitadas, tais 

políticas não contemplam os trabalhadores em sua plenitude, sendo os negros e as mulheres 

os mais prejudicados nesse processo (Theodoro, 2008). Para além das restrições politico-

economicas que afetam o Estado, esse fato se deve a motivações que mesmo tendo como 

objetivo último beneficios materiais tendem a extrapolar este campo, o que por sua vez nos 

leva ao entendimento das razões que impulsionaram a diligência da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948. 

 

2- Os Direitos Humanos e as Conveções da década de 60 

          

Influenciada por documentos como a Declaração de Direitos de 

1689 da Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da França, a 

Carta de Direitos de 1791 dos Estados Unidos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, tem como 

peculiariade o fato de ser um documento redigido não de acordo com as necessidades de uma 

determinada nação, como os anteriores, mas sim, com o objetivo de se fazer valer como um 

ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações. O exito de disseminação deste 

documento expressa-se na realidade de que o mesmo já consta traduzido para 403 linguas em 

todo o mundo2. 

Motivadas por teorias pseudocientíficas que começam a emergir, sobremaneira, 

na segunda metade do século XIX, a doutrina racista tem seu berço na europa e acaba por se 

                                                
2
 Fonte: http://www.onu.org.br/#, visitado em 10/04/2015 às 15h42min. 
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disseminar rapidamente não só em todo o âmbito europeu como também  em suas colonias 

(Diwan, 2007; Skidmore, 2012). A força ideológica de tais doutrinas tem seu ápice expresso em 

dois regimes políticos que juntos levaram à morte milhões de indívíduos, a saber: o fascista 

italiano e o nazista alemão que, por sua vez, culminaram na Segunda Guerra Mundial. Com o 

fim desta guerra em 1945 surge, no mesmo ano, a Organização das Nações Unidas (ONU), 

mecanismo internacional cujo objetivo é fornecer uma plataforma para o diálogo entre os 

distintos países e é por meio desse que em 1948 é elaborada, como já dito, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 1º explicita sua finalidade:  

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 

espírito de fraternidade. 

Diante da intolerância étnico-cultural, compreendida como autodestrutiva da 

própria “civilização” que a fundou, as potencias político-econômicas daquele momento, 

lideradas por Estados Unidos e União Soviética, identificaram na busca pelo respeito à 

diversidade étnico-cultural a forma mais viável para que o diálogo entre as mais distintas 

nações ocorresse, permitindo, assim, que as diferentes sociedades, em suas peculiaridades, 

pudessem se desenvolver em sua plenitude. Todavia, o passar dos anos mostrou que o ideal 

comum entre países, no que toca à aplicação das premissas constituintes da Carta do Direitos 

Humanos, não avançou, por vezes, para além do plano formal, permitindo-se que na prática, a 

igualdade entre os seres humanos não se desse de fato (Jaccoud,2008). 

No Brasil, exemplo dessa assimetria entre igualdade formal e igualdade de fato 

foi explicitada pelo Projeto Unesco, já na década subsequente à elaboração da Carta Magna. 

Com o termino da Segunda Guerra Mundial, a UNESCO, órgão das Nações Unidas, financiou 

uma série de pesquisas a respeito das relações raciais no Brasil. Tal iniciativa teve como fulcro 

a crença de que o país representava neste aspecto um cenário singular, onde os contatos 

entre brancos e negros, diferente do que ocorria nos Estados Unidos e na África do Sul, 

tenderiam para a harmonização. Esta visão, segundo Bastide e Fernandes (1955) e Hasenbalg 

(1979), teria sido consagrada pelos trabalhos do escritor Gilberto Freyre, sobretudo, no livro 

Casa Grande e Senzala (1933), que preconizava que as relações entre escravos e senhores se 

davam de maneira harmônica, o que por sua vez, possibilitava com que ambos se 

beneficiassem no cotidiano em meio à propriedade rural.  

Os estudos financiados pela UNESCO dão tônica e, por conseguinte, maior 

visibilidade às relações raciais no país e acabam por envolver pesquisadores de todo o cenário 

nacional, fortalecendo assim essa temática de pesquisa nos centros acadêmicos e, por 

conseguinte, a institucionalização, a partir daí, de uma sociologia das relações raciais 

(Guimarães, 2012). Não obstante, contrária à visão disseminada nos Estados Unidos e na 

Europa, os resultados das pesquisas demonstraram a existência de profundas desigualdades 
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raciais no país, estas por sua vez, oriundas do racismo manifesto pela discriminação racial, em 

sua maioria velada, permitindo o seu desenvolvimento por meio de uma manifestação implícita, 

disfarçada e de difícil discussão – característica esta do racismo à brasileira (Fernandes, 1972). 

A explicitação de tal realidade, demostrada em diversos outros paises e 

teorizada por autores como Franz Fanon (2008) e Stuart Hall (2009), fez com que surgisse na 

decada de 1960 convenções específicas a fim de reparar, de forma direcionada, injustiças 

sócio-históricas que acometem determinados grupos sociais, sendo o étnico-racial e o de 

gênero os com maior expressão, no que diz respeito a inferiorização hierarquica no ambito 

socioeconomico. Desta feita, Flávia Piovesan (2007) acentua que, “a partir da Declaração de 

1948, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a 

adoção de inúmeros instrumentos internacionais de proteção. [...] que por sua acabaram por 

fixar parâmetros protetivos mínimos” (Piovesan,2007;p.36). 

Dentre tais instrumentos está a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial ratificada por 167 Estados e adotada pelo Brasil em 1968, e a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 

1979, perfilhada em 1984 pelo Estado brasileiro (Gomes, 2007). Objeto de intenso debate no 

âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, estes documentos propiciaram inclusive 

a intensificação do debate no âmbito do direito constitucional brasileiro. No que toca a esses 

novos instrumentos Piovesan explica que: 

na esfera internacional, se uma primeira vertente de instrumentos internacionais 

nasce com a vocação de proporcionar uma proteção geral, genérica e abstrata, 

refletindo o próprio temor da diferença (que na era Hitler foi justificativa para o 

exterminío e a destruição), percebe-se, posteriormente, a necessidade de 

conferir, a determinados grupos, uma proteção especial e particularizada, em 

face de sua própria vulnerabilidade. Isto significa que a diferença não mais seria 

utilizada para a aniquilação de direitos, mas, ao revés, para a promoção de 

direitos. [...] Ao lado do direito à igualdade, surge também, como direito 

fundamental, o direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, 

o que lhes assegura um tratamento especial (Piovesan, 2007; p.38). 

É em meio a este cenário de reflexões acerca da busca por uma igualdade de 

fato, do ponto de vista júrico-social, entre os diferentes agentes que se engendram as políticas 

de ações afirmativas, curiosamente já utilizadas pelo Estado brasileiro, sob uma outra 

denominação - A lei dos 2/3 - deste a década de 1940, no governo Vargas. 
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3- Políticas de Ação Afirmativa e o respeito a diversidade 

 

No que diz respeito aos desdobramentos da crise de 29, em reposta às 

demandas socioeconômicas e tensionamentos engendrados pela força de trabalho, ocupada e 

excedente, baixou-se o decreto nº 19.482, de 12 de Dezembro de 1930, medida “que limita a 

entrada, no território nacional, de passageiros estrangeiros de terceira classe, dispõe sobre a 

localização e amparo de trabalhadores nacionais, e dá outras providências” (Brasil, 1931). Em 

meio a uma conjuntura tomada pela fragilidade econômica e escassez de postos de trabalho, o 

governo brasileiro decide restringir a entrada de estrangeiros, que desde a segunda metade do 

século XIX imigravam em abundância para o Brasil3, buscando assim reservar maior número 

de postos de trabalho aos nacionais e também àqueles estrangeiros que aqui já residiam. 

Destarte, junto a esta medida, outras foram sendo articuladas e tomadas, no sentido de dar 

maior organização às relações de trabalho. 

Através deste acompanhamento verificamos que, passado uma década da 

implementação desta lei, na prática seus efeitos não eram contundentes, prevalecendo o 

privilégio dos postos de trabalho aos imigrantes. Desta feita, é promulgada em 1943, a 

Consolidação das Leis do Trabalho que, para garantir o acesso efetivo dos nacionais aos 

postos de trabalho em sua amplitude, estipulava que as empresas, associações, companhias e 

firmas comerciais apresentassem entre seus empregados pelo menos 2/3 de brasileiros natos. 

Na falta destes, a prioridade seria para os naturalizados e, por último, para os estrangeiros. 

Garantidas por meio de sanções rígidas àqueles que a descumprissem, esta política garantiu 

ao longo dos anos a efetiva inserção dos nacionais no mercado de trabalho, desenvolvendo-se 

a passos largos após o fim da Segunda Guerra Mundial.  

Esta política cujo objetivo último era a reserva de vagas de trabalho para os 

brasileiros natos pode ser compreendida como a primeira forma de política afirmativa adotada 

pelo Estado brasileiro, que buscava num primeiro momento a harmonia e paz social. Não 

obstante, a política que designa esse termo ter sido também utilizada pelo Estado indiano em 

1949, Carlos Alberto Medeiros explica que “a expressão ‘ação afirmativa’ apareceu pela 

primeira vez no Estados Unidos da América, em 1961 no governo de Jonh F. Kennedy 

(Medeiros, 2007;p.121). Assim, segundo Medeiros,  

Um marco decisivo nesse processo foi a famosa decisão do caso Brown versus 

Board of Education of Topeka, que, em 17 de maio de 1954, declarou 

                                                
3
 Para maiores informações sobre o processo de imigração de europeus, conhecido na literatura 

científica que versa sobre as relações raciais como processe de branqueamento, para o Brasil ver 

Skidmore, 2012.  
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inconstitucional a discriminação racial nas escolas públicas dos Estados Unidos. 

A decisão seria subsequentemente ampliada, em sucessivos julgamentos, a 

outras áreas da vida social, pondo fim a restrições raciais em parques, praias e 

balneárias públicos, veículos coletivos, restaurantes de aeroportos e auditórios 

municipais” (Medeiros, 2007; p.122). 

É preciso chamar a atenção para o fato de que o processo sócio-histórico 

direcionador da necessidade da adoção de ações afirmativas para alguns grupos sociais, 

apesar de suas peculiaridades, é distinto em cada Estado que o adota. Como exemplo desta 

realidade, verifica-se que a dificuldade em se auferir autonomia às relações raciais brasileiras 

e, por conseguinte, diferenciá-las das subjetivas e objetivas relações sociais subjacentes à 

cotidianidade de negros e brancos em países como França e Estados Unidos - de onde veio 

grande parte de nossos referenciais teóricos, no que tange o estudo das relações raciais – 

obstou, por um longo período, uma maior consciência sobre a real situação das relações 

raciais no Brasil (Guimarães, 2012). Daí a conveniência em se adotar ações afirmativas que 

vão de encontro a singularidade do Estado que há de ratificá-la. Mas em que consiste de fato 

as ações afirmativas? De acordo com Gomes: 

As ações afirmativas se definem 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. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente 

um princípio jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo 

constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade (Gomes, 2007; 

p.51)  

Dada a abrangência das dimensões materiais e imateriais que busca alcançar, 

as políticas específicas por nós denominadas como ações afirmativas têm sido utilizadas nos 

mais diversos paises em todo o mundo, recebendo, de acordo com a gramática e/ou 

particularidades do contexto social no qual se insere, diferentes denominações, sendo a 

tradução das utilizadas nos Estados Unidos e na Europa as que mais se disseminaram - 

respectivamente, affirmative action (ação afirmativa) e discrimination positive (discriminação 

posítiva) ou action positive (ação positiva). 

Empregadas no Brasil, como já visto desde a década de 1940, a fim da inclusão 

social de grupos que por fatores sócio-históricos se viram à margem do processo produtivo  e 

dos benefícios do progresso, as ações afirmativas já foram utilizados em prol dos trabalhadores 

nacionais (lei dos 2/3 de 1943); dos filhos de proprietários e trabalhadores rurais (lei do boi de 

1968); dos deficientes físicos, Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; do pluralismo político no 

tocante a questão de gênero, Lei nº 9.504, de setembro de 1997; e por fim, em prol dos negros,  

Lei 7.824, de 11 de outubro de 2012 que dispõe sobre a reserva de vagas para estudantes 
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negros, indigenas e demais estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e 

cinco décimos salário-mínimo per capita, no ingresso nas universidades federais e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio e lei 6738/2013 que reserva aos negros 

vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos 

efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das 

fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas 

pela União. 

Verifica-se que a utilização da política de cotas têm sido um dos mecanismos 

das ações afirmativas para o remedeio de problemas gerados em larga medida por ineficiência 

ou inexistência de políticas sociais preventivas anteriores ou devido a mecanismos sociais de 

exclusão socioeconômica. Desta forma, a utilização destas políticas não têm sido uma medida 

exclusiva de países subdesenvolvidos como Brasil e Índia, mas também por países 

desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e 

Alemanha, que utilizam tais políticas como meio de garantir uma melhor sociabilidade as 

minorias étnicas naqueles países. 

Ao longo da história das políticas de ações afirmativas no país, o que se vê é a 

possibilidade que essas têm em disponibilizar um novo modelo de sociabilidade ao “juntar” 

diferentes grupos sociais em um mesmo espaço social, mormente ocupado por aqueles 

privilegiados pelas maiores possibilidades materiais e/ou simbólicas acumuladas de forma 

complexa ao longo da história socioeconômica do país. 

 

4- Políticas Públicas, Direitos Humanos e Diversidade: uma convergência possível! 

 

Utilizadas de forma isoladas, as premissas sociais constituidas a partir do 

engendramento das Políticas Públicas e dos Direitos Humanos têm se mostrado incapazes, do 

ponto de vista sócioeconomico e jurídico-cultural, no tocante à garantia de bases teórico-

práticas para o enfrentamento de desigualdades sociais cuja causa, no caso brasileiro, está, 

em particular, no desrespeito a diversidade étnico-racial e de gênero (Hasenbalg, 2005; Saffioti, 

2004). 

Subestimadas por grande parte das elites governantes e intelectuais e também 

pelas classes populares, os fatores étnico-raciais e de gênero, no que tange às desigualdades 

socioeconômicas, foram, ao longo do século XX, tenazmente rechaçados e marginalizados. 

Diante de tal marginalização, prevaleceu uma visão acrítica e de interesses político-

econômicos que tem facultado exclusividade à realidade produtiva capitalista que, segundo sua 

concepção, tende a excluir, sem distinção, grande parte da população do acesso a bens e 

serviços socialmente produzidos.  

 



 I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO 
SOCIAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

9 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 

Não obstante, a história nos mostra que a partir da segunda metade do século 

XX as Políticas Públicas, os Direitos Humanos e uma visão crítica sobre a diversidade humana 

foram gradativamente se coadunando - em consonância às reinvidicações e à pressão 

exercida por distintos movimentos sociais - e o resultado dessa junção tem sido, em maior ou 

menor grau, um desenvolvimento social que, mesmo não possibilitando ainda uma igualdade 

social de fato entre os indivíduos, diferencia-se da desigualdade de outrora, quando, sobretudo, 

as mulheres e aos negros não eram reconhecidos em seus direitos a cidadania (Saffioti, 1992; 

Fernandes, 2008). 

 

5 – Considerações Finais 

       

O impedimento político-econômico e social que restringiu uma contundente ação 

política por parte de alguns grupos sociais ditos minoritários, ao longo da história, permitiu que 

o racismo, o machismo e outros preconceitos sociais permanecessem por séculos 

coadnunando-se mais recentemente à “questão social”. Destarte, o que se tem hoje é uma 

“questão social” que atinge a toda classe trabalhadora, de forma inexorável, e questões étnico-

raciais, de gênero e de outras minorias sociais que causam sérias restrições para além das 

impostas pelos fatores econômicos a um grupo expressível da população, o que por sua vez 

tende a fragilizar, sobremaneira, uma realidade social por vezes já fragilizada.    

Ao lado das políticas sociais, as de ações afirmativas são medidas paliativas 

cuja necessidade se faz salutar na medida em que o enfrentamento da distribuição de renda e 

das discriminações contra a diversidade têm sido historicamente tergiversado e marginalizado 

pela elite dirigente. Responsáveis pela intermediação entre o Estado e os demais agentes 

sociais, por meio da gestão e execução das políticas sociais, aos Assistentes Sociais - agentes 

cuja legitimação da profissão se localiza no embasamento teórico - se faz necessário o 

entendimento de que às limitações materiais, que afetam senão a totalidade, grande parte dos 

usuários que atendem,se faz necessário também atentar-se para as problemáticas tidas como 

culturais, dentre elas as de raça e gênero.       
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