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RESUMO

A finalidade principal deste trabalho é discutir se a política de cotas adotada no sistema público brasileiro é justa, se atende a requisitos de 
igualdade e, principalmente, se abrange a chamada democratização da educação, sendo ela um elemento para todos e não centrada em um ou 
em alguns. Para tanto, tomamos como ponto de partida para este debate a análise histórica de existência da discriminação, e origem do sistema 
que hoje adotamos, iniciado nos Estados Unidos da América. Também foi desenvolvido um questionamento, relativamente, a estrutura da justiça, 
seus conceitos e formas, identificando os mecanismos mais utilizados pelo sistema de repartição de direitos. Ao focalizar o sistema de cotas, 
identificamos a necessidade de detalhar os conceitos jurídicos de igualdade, constitucionalidade e identificar os mesmos no texto da ação que 
sedimentou a constitucionalidade deste sistema. A pesquisa toma como fontes a doutrina de filosofia de Harvard, do professor Michael J. Sandel, 
assim como um trabalho coordenador por vários cientistas, com documentos diversos a respeito do sistema de cotas. Foi importante também ter 
contato com análise concreta do sistema de cotas. Para isso, utilizamos o artigo produzido na UENF pela professora Vera Deps, com pesquisa de 
campo sobre o tema. O intuito é identificar o sistema em sua realidade, as decisões que estão sendo aplicadas sobre o tema, os pontos que são 
debatidos e seu confrontamento, na busca de assim compreender se tal política adotada atinge o conceito natural de Justiça, ou se a mesma 
funciona como maquiadora na busca de interesses diversos. O desenvolvimento do trabalho foi assim estruturado: o primeiro capítulo será 
dedicado ao contexto histórico e se subdividirá em duas partes: “A história das cotas” e “Teorias relevantes sobre igualdade e justiça”, que 
tratarão de um levantamento dos motivos da instituição de cotas no ensino, principalmente nas universidades, de que modo as políticas foram 
introduzidas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Será rastreado, também, o momento e as justificativas de sua implementação, à luz das 
teorias filosóficas que interpretam conceitos de igualdade e justiça. O segundo capítulo, intitulado “Cotas: relações político-jurídicas”, abrangerá 
três partes: Constitucionalização; Princípios Democráticos de Direito; e A legitimidade da política de cotas no Brasil. Será discutida a questão da 
constitucionalidade das normas que resguardam esse sistema e o direito conquistado a partir das ações afirmativas. No terceiro e último capítulo, 
“Dados institucionais”, haverá dois subcapítulos: o primeiro com dados coletados em pesquisa por professores da própria UENF; e o segundo, um 
confronto entre esses dados e a teoria da Justiça. Neste capítulo, será analisada e discutida a questão dos egressos em relação a diversos 
aspectos: permanência, índice de reprovação, programas criados para a sua inclusão acadêmica, comparação desses aspectos com os dos não 
cotistas. Todas essas análises serão confrontadas com a fundamentação teórica. Considerou-se elementos de pesquisa qualitativa na busca de 
fundamentação teórica sobre elementos de formação de ações afirmativas no Estado brasileiro e, finalmente, identificou-se a importância da 
política de cotas, mas especialmente a necessidade de seu aprimoramento, pois os avanços de mínimos perto da necessidade que se faz, cada vez 
mais presente, da reformulação e reconstrução de um Estado a partir da educação de qualidade.
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