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RESUMO

A pesquisa busca refletir sobre a execução de ações afirmativas para a proteção do ser humano, por meio de medidas discriminatórias lícitas e 
necessárias à existência digna de atores sociais. As ações afirmativas surgem sobre os pilares norte-americanos, especialmente após a edição da 
Ordem Executiva (Executive Order) número 10925, motivada pela recusa do ingresso dos homens negros na Universidade do Alabama. Tinha 
como objetivo reduzir as desigualdades existentes no âmbito do trabalho e da educação. Cinco décadas mais tarde o primeiro presidente negro é 
eleito para comandar o país. Desse modo, ações afirmativas conferem um modelo de discriminação positiva, cujas ações objetivam o tratamento 
equânime entre os cidadãos. Ações estas que envolvem políticas públicas (Bolsa Família) destinadas a equilibrar a fragilidade de classes 
específicas. Até mesmo programas sociais de ingresso nas universidades (ProUni) e medidas de inclusão social (cotas raciais) foram alvos de Ações 
de Inconstitucionalidade por supostamente violarem o princípio da igualdade. A crítica mais pertinente ao tema engloba questões de cunho não 
isonômico na consecução dessas prestações. Algumas questões são comumente suscitadas pela literatura especializada. Seria legítima, portanto, 
uma medida afirmativa com vistas a beneficiar um grupo específico de pessoas? Sabe-se que estas ações trazem em seu bojo uma igualdade de 
oportunidades, o que leva a uma segunda questão. Oportunidades iguais refletem uma justiça social se aplicadas a classes desiguais? Alguns 
autores afastam a igualdade como justiça e trazem a equidade como solução. Como se não bastasse a crescente acentuação da desigualdade 
social, o preconceito e a discriminação têm avançado em proporções extremas, fragilizando classes específicas. A partir desse ponto identificam-
se questões a serem enfrentadas por um debate sociocultural, com vistas a equilibrar as relações em sociedade. Sabe-se que estas ações 
sustentam o Estado Democrático de Direito, pois integram à sociedade pessoas que historicamente, sofrem discriminação por motivo de raça, 
religião, opção sexual ou mesmo de deficiência, seja ela física ou mental. Mesmo que a Constituição Federal de 1988 proíba qualquer forma de 
discriminação, a consecução dos objetivos fundamentais do Estado Democrático exige a adoção de políticas públicas compensatórias com o 
intuito de acelerar a equidade enquanto processo e proporcionar oportunidades iguais para classes diferentes. Conclui-se que a necessidade de 
políticas públicas que atendam as mais diversas classes sociais deve ser vista como uma “discriminação lícita” e necessária à efetivação dos 
direitos fundamentais. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos 
objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise 
jurisprudencial.
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