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sidneY MAdruGA,  
As AÇões AfirMAtivAs e O direitO1

Com o trabalho Discriminação positiva: ações afirmativas na realidade 
brasileira, Sidney Pessoa Madruga da Silva, procurador da República, 
contribui significativamente para o debate sobre as ações afirmativas, 
que tomaram maior visibilidade com a polêmica das cotas para ingresso 
na universidade. Do surgimento na vida constitucional norte-americana 
à admissibilidade no Direito brasileiro, há toda uma caminhada 
polêmica que não faz senão realçar a sua instrumentalidade contra as 
discriminações de raça, cor, sexo e origem nacional.

Sidney, partindo da temática da igualdade formal e, sobretudo, do 
relacionamento com a igualdade substantiva, destaca os seus elementos 
conceituais: compulsoriedade ou voluntariedade e a temporariedade, ou 
não, das medidas a serem adotadas por órgãos públicos ou privados; 
concessão de benefício ou vantagem a determinados grupos sociais; busca 
da igualdade de oportunidades e tratamento; e medidas direcionadas, 
especialmente, em educação, emprego e saúde. Entendidas, portanto, 
como um conjunto de políticas públicas e privadas, compulsórias, 
facultativas ou voluntárias, são direcionadas ao combate à discriminação 
racial, de gênero e de origem nacional, como quer Joaquim B. Barbosa 

1 BOAVEntUrA, Edivaldo M. prefácio. in: MADrUGA, Sidney. Discriminação positiva: ações 
afirmativas na realidade brasileira. Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 9-11.
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Gomes; ainda visam a corrigir os efeitos presentes da discriminação 
existentes no passado, objetivando a concretização da igualdade de 
bens fundamentais como a educação e o emprego. Examinadas teórica 
e praticamente conforme decisões judiciais, elas são exercitadas tanto 
na administração como na justiça. No contexto jurídico, histórico, 
sociológico e antropológico, traçado por Sidney, aparece o debate 
das ações afirmativas e das cotas conjugado com outros elementos, 
configurando-se, assim, no momento presente, outra etapa abolicionista 
pela inclusão social na universidade e no emprego de afrodescendentes, 
indígenas, campesinos e pobres.

Resultantes de iniciativas públicas e privadas, as ações afirmativas 
ou discriminações positivas, formulação preferida pelo autor, efetivam-
se de diversas maneiras: programas preferenciais implementados 
pelas instituições educacionais, observâncias de normas proibitivas de 
discriminação, vigilâncias de promoção das minorias. Ressalte-se a sua 
efetividade na arena educacional pelo acesso à educação superior e nas 
colocações de empregados.

Dentre muitos outros aspectos, Sidney discute os objetivos, a 
experiência do Direito Comparado e a natureza das ações afirmativas. 
São reparatórias ou distributivas? A adoção de medidas compensatórias 
visa a reparações passadas, portanto, remetem à idéia de dano. Como 
justiça distributiva, elas promovem a repartição equânime de ônus, 
direitos, vantagens entre membros da comunidade. Lastreiam-se, 
como quer Ronald Dworkin, em argumentos utilitaristas pelo aumento 
de membros de certas raças em posições e profissões, de igual modo, 
atendem ao multiculturalismo.

Atenção especial merecem as cotas. Assim como o Brasil é tido 
como o último país do Ocidente a abolir legalmente a escravidão, do 
mesmo modo chega bastante tarde a adotar as cotas para o ingresso na 
educação superior. Sidney trata do tema em capítulo especial e busca 
os antecedentes da reserva de vagas quando o governo Vargas garantiu 
a presença mínima de dois terços de brasileiros natos em empresas. É a 
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lei de nacionalização do trabalho de 1930. Mais recentemente tivemos 
a Lei do Boi, que criou uma reserva de vagas nos cursos de ensino 
médio agrícola e superiores de veterinária e agronomia para candidatos 
agricultores ou de seus filhos. Na dimensão do Direito Comparado que 
tanto enriquece este trabalho, o autor traz à colação o exemplo da Índia, 
que reservou vagas para grupos de excluídos pelo regime colonial; da 
Malásia, que favoreceu malaios nativos, e do Canadá, que possibilitou 
ao juiz analisar a não discriminação de publicações em processo judicial 
referentes a homossexuais. É meritório o uso da jurisprudência norte-
americana, no particular, da Suprema Corte, sem esquecer a análise do 
racismo pelo Supremo Tribunal Federal no caso Siegfried.

Discriminação positiva: ações afirmativas na realidade brasileira foi, origina-
riamente, a dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Direito, mestrado em Direito Público, da Universidade Federal 
da Bahia, que tive a oportunidade de orientar e de muito aprender no 
debate com Sidney Madruga. Dando continuidade à sua formação, 
bacharelou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estagiou na 
Caixa Econômica Federal e na Procuradoria de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro. Depois de analista judiciário da Justiça Federal, tornou-se, 
mediante concurso, Procurador da República. Serve, atualmente, como 
único representante do Ministério Público Federal do Estado da Bahia, 
na área da cidadania, atuando, exclusivamente, na área indígena e de 
minorias. Com experiência no ensino jurídico e com revelada capacidade 
de pesquisa, a próxima etapa da sua formação jurídica será o doutorado, 
nível de estudo e de investigação para o qual Sidney é chamado e se 
mostra academicamente preparado.




