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AS COTAS RACIAIS SÃO INSTRUMENTO DE EMANCIPAÇÃO 

EFICAZES? 

 

Ana Cristina Neri da Conceição Accioly1 
 

RESUMO 

As cotas raciais são instrumento de políticas públicas para promoção da igualdade. 
Originaram-se com base na premissa de que o fator discriminação racial 
corresponde ao motivo determinante do baixo desempenho educacional da 
população negra, bem como de sua baixa renda. Assim as políticas públicas de 
cunho universal não estariam aptas para promoção desse segmento populacional. O 
presente trabalho busca a examinar, através da técnica desconstrutivista, proposto 
por Derrida a sustentabilidade de tal afirmação. A hipótese de trabalho consiste em 
que o elemento racismo possa constituir-se em uma das causas do problema 
apresentado, mas talvez não a única. Na busca do objetivo proposto utiliza-se o 
método dedutivo-hipotético. 
PALAVRAS-CHAVE: Discriminação racial. Políticas afirmativas. Cotas raciais. 
 

1. Introdução 

Nos últimos dez anos a sociedade brasileira deparou-se com um debate 

acirrado a respeito da promoção social dos afrodescendentes através de políticas 

públicas especificamente elaboradas para este público. Estatísticas demonstram um 

abismo social e econômico entre brancos e negros, neste panorama a 

implementação das cotas de acesso às universidades públicas e, mais 

recentemente para cargos e empregos públicos, foi a solução encontrada para o 

combate às assimetrias observadas. No entanto tais medidas têm gerado calorosos 

debates  

Neste diapasão, o presente trabalho investiga a eficácia das cotas sociais 

na promoção e emancipação da população negra no Brasil. Para tanto, debruça-se 

no seu objeto examinando a premissa básica da necessidade da adoção de cotas 

raciais para a redução das desigualdades apontadas.  

Empregar-se-á no exame proposto a técnica de pensamento idealizada 

por Jaques Derrida, com as adaptações à realidade jurídica levadas a efeito por 

Jack Balkin, no intuito, de invertendo-se a hierarquia dos valores envolvidos, obter-

se uma visão mais clara do problema e suas causas. Ademais, aplicar-se-á o 

                                                           
1
 Mestra; Professora do Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio-FIB). 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015 3 
 

método dedutivo-hipotético, apresentando-se como solução provisória ao 

questionamento a hipótese de que apenas o combate concentrado à discriminação 

racial não se constituiria em meio idôneo para redução das assimetrias 

socioeconômicas entre brancos e negros. 

A fim de alcançar os objetivos aqui propostos, o trabalho será dividido em 

quarto segmentos. O primeiro tem o escopo de localizar as cotas raciais como 

mecanismos de realização e implementação de políticas voltadas para o 

empoderamento da população negra.  No segundo, faz-se uma breve 

contextualização da discriminação racial na sociedade brasileira e o 

desenvolvimento de sua percepção pela própria sociedade, bem como do 

sentimento da necessidade de seu combate. No quarto bloco emprega-se a técnica 

desconstrucionista para testar a hipótese suscitada. 

Por derradeiro apresenta-se uma conclusão inicial à pergunta título com o 

intuito de colaborar para o debate acerca do tema. 

 

2. Breves anotações sobre as ações afirmativas  

As cotas raciais são um produto das chamadas ações afirmativas, ou 

seja, políticas públicas adotadas pelo Estado e pela sociedade com a finalidade de 

redução das desigualdades raciais e promoção de igualdade de oportunidades a 

favor de minorias étnico-sociais2.  Em outras palavras, tratam-se de estratégias 

adotadas pelo Estado e particulares objetivando a promoção do princípio da 

igualdade. 

A Igualdade (inicialmente) burguesa era uma liberdade que preconizava a 

abstenção do Estado em interferir nos negócios próprios do cidadão. Alexy ressalta 

que ―Como sugere o seu teor literal, essa fórmula foi compreendida por muito tempo 

exclusivamente no sentido de um dever de igualdade na aplicação do direito.‖3. 

Tratava-se de uma isonomia formal, consistente numa mera igualdade de 

possibilidades. Aqui há uma presunção de que todos os indivíduos possuem as 
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mesmas características físicas, biológicas, psicológicas, de gênero, de raça, de 

sexo, de religião etc. Em outras palavras, pressupõe a existência de uma sociedade 

homogênea, composta por indivíduos idênticos e, por conseguinte, inexistente. 

Neste sentido assinala Barbosa Gomes4: ―A experiência e os estudos de direito e 

política comparada, contudo, têm demonstrado que, tal como construída, à luz da 

cartilha liberal oitocentista, a igualdade jurídica não passa de mera ficção.‖. 

Seu conceito inicial se expandiu para abranger o tratamento isonômico 

entre os indivíduos, desde que encontrem-se nas mesmas situações fáticas, sob 

pena de transformar-se em vetor inaplicável diante da fundamentação supra. 

Portanto, acolhe também a possibilidade de tratamento diferenciado, posto que não 

há uma vedação absoluta à distinção de tratamento e sim uma vedação de uma 

discriminação injustificável5. 

À concessão de oportunidades iguais portanto somou-se a necessidade 

de promoção de alguns grupos sociais desprivilegiados. Esta afirmação é patente 

em Rawls6 para quem o fato de determinadas pessoas nascerem em posições 

privilegiadas ao contrário de outras, não deve ser entendido como justo ou injusto. 

Os valores de justiça ou injustiça residiriam na forma como as instituições sociais 

tratam este fato. 

Partindo-se desse pressuposto, as Nações Unidas, em 1965, promovem 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial na qual 

os signatários comprometiam a eliminar a discriminação e adotar medidas concretas 

que assegurassem o entendimento entre todas as raças7. Compromisso reafirmado 

em bases mais sólidas na Conferência Mundial contra o racismo realizada em 

Durban8 em 2001, quando o próprio documento firmado pelos participantes orientava 

explicitamente a adoção de ações de promoção dos grupos étnicos vulneráveis. 
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 Neste cenário, o foco essencial, portanto, deslocou-se da igualdade de 

oportunidades conferida a todos, para a realização dessa igualdade em face de um 

destinatário concreto, devidamente localizado histórica e socialmente, a fim de 

verificar se a sua origem permitiria o acesso a determinados bens sociais ou não9.  

No Brasil, o Estatuto da igualdade racial identifica como finalidades 

principais a necessidade de políticas afirmativas para a reparação das distorções e 

desigualdades sociais e práticas discriminatórias adotadas durante o processo de 

formação social do País. A norma estabelece como justificação a reparação das 

lesões perpetradas pela sociedade brasileira, ao longo de sua formação histórica, 

contra afrodescendentes. 

Consciente de seu débito histórico o legislador conjuga medidas para a 

promoção da identidade de tal grupo, bem como medidas que favoreçam uma 

melhor distribuição de renda, é a chamada discriminação positiva. A norma se 

apresenta como instrumento apto à promoção de uma cultura mais tolerante e 

pluralista. 

 

3. Do racismo às cotas raciais 

Pode-se imaginar que as diferenças físicas e culturais entre os seres 

humanos sempre causaram certa desconfiança entre elementos de diferentes 

grupos e, até mesmo, tenha sido a causa de agressões e morte, muito embora não 

existam documentos ou indícios arqueológicos que possam sustentar tal afirmação. 

Trata-se de mera dedução lógica que toma por base os períodos da história humana 

que foram devidamente registrados até a época contemporânea. O outro, o 

diferente, sempre causa ao observador um certo desconforto.10 

Segundo LÉVI-STRAUSS a definição do ―eu‖ passa necessariamente 

pela confrontação como o ―outro‖. Enquanto algumas populações designadas como 

primitivas autodeterminavam-se como homens a qualificados como ―bons‖ ou 

―excelentes‖, aqueles provenientes de outras tribos e que não partilhavam, portanto, 
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de suas crenças eram considerados ―maus‖, ―perversos‖, ―macacos terrestres‖ ou 

―ovos de piolho‖.11  

Fixando-se a premissa da rejeição inicial das diferenças pelos indivíduos 

oriundos de grupos sociais diferenciados não se intenciona dizer que trata-se de 

uma reação biológica natural, mas sim que constitui-se na consequência lógica de 

―programações culturais‖ divergentes como assinalado por GEERTZ.12 

 O racismo na sociedade brasileira não determinou uma segregação 

formal, no entanto, apesar da abolição da escravatura, as relações travadas entre 

negros e mestiços de um lado, e a elite branca do outro nunca foram entre iguais. 

Segundo Guimarães13, após a abolição, os primeiros passaram de uma condição 

subalterna de servidão para outra de pobreza. Neste panorama, o racismo era o 

instrumento adequado para manter a distância entre pretos e brancos. 

A integração tardia desse grupo populacional à sociedade brasileira e a 

maneira como se deu a sua assimilação, propiciou uma integração subordinada, 

perpetuando ainda mais as suas desvantagens sócio econômicas.  

No caso brasileiro, as cotas raciais surgem como meio de realizar a 

igualdade material na medida em que permitem ao grupo étnico marginalizado a 

possibilidade de ascensão sócio-econômica14, constituindo-se em um mecanismo de 

promoção de identidades dos sujeitos enquadrados naquela situação.  

A Constituição de 1988 faz uma clara opção pela promoção da igualdade 

substancial quando enumera, no art. 3o, como objetivo principal da República 

Federativa do Brasil a promoção de uma sociedade justa e solidária que deseja 

erradicar a pobreza e todas as formas de marginalização15. Compromisso 

reafirmado quando trata da ordem econômica no art. 170 da Carta. 

Seguindo esta linha, o legislador ordinário promulga o Estatuto da 

Igualdade Racial (Lei federal no 12.288/10); a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 
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2012 (que estabelece percentual de vagas para estudantes negros nas instituições 

federais de ensino) e, mais recentemente, a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, a 

qual reserva 20% (vinte por cento) das vagas abertas em concurso público para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública federal.  Todos os diplomas citados destinam-se à coibir os efeitos presentes 

da discriminação racial e eliminar os efeitos persistentes da discriminação passada 

que tendem a se perpetuar16. 

A interrogação que se coloca neste artigo é se tais medidas são eficazes 

para fomentar os objetivos declarados. 

 

4. A (des)construção do discurso das cotas raciais 

O desconstrucionismo observou a relação binária empregada linguagem 

no conhecimento do mundo, esclarecendo que esta relação de exclusão e inclusão 

empregada na busca pelo sentido das coisas não se traduzia em algo perfeito, 

acabado e imutável. Mas, ao contrário, tratava-se de qualquer coisa fluida, variável 

no tempo e no espaço, cuja significação atribuída pelo senso comum (ou bom 

senso), porque dissociada do momento histórico na qual é realizada, não 

corresponde à verdade17. 

Diante desta perspectiva, Derrida sugere uma nova forma de se pensar, 

que privilegiasse o contexto dentro do qual se apresenta discurso, materializando-o 

no presente, considerando todas as características históricas, sociais e econômicas, 

ao contrário de revisitar a significação atribuída no passado18.  A grande revelação é 

a reafirmação da inexistência de verdades absolutas atemporais, ao contrário, 

pressupõe que as verdades sejam escritas ao longo do caminho e que possam 

tomar formas diferentes como rochas moldadas pelo movimento da correnteza de 

um rio. 

Admitindo-se esse pressuposto, o passo seguinte é analisar se tal teoria 

pode ser aplicada ao pensamento jurídico de maneira a esclarecer se existe a 
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necessidade do sistema de cotas com o fim de promoção da população 

afrodescendente e, em caso afirmativo, em que medida. 

Balkin19 assevera que, embora as técnicas desenvolvidas por Derrida 

tenham sido desenvolvidas originalmente para aplicação em textos filosóficos e 

literários, também pode ser um instrumento valioso na compreensão do discurso 

jurídico. Para ele, a desconstrução pode ajudar a revelar as ideologias camufladas 

nos discursos jurídicos. A tomada de consciência do elemento fundacional o qual 

pode conferir legitimidade para uma conclusão e não outra permite a ampliação do 

horizonte do pesquisador. 

Para melhor compreensão de sua proposta, Balkin chega a comparar tal 

atividade com aquela desenvolvida pela psicanálise, processo através do qual o 

analista guia seu paciente na busca da real causa de suas atitudes, seja a 

motivação consciente ou não. O paciente pode enfim emancipar-se ao tomar 

conhecimento da origem de seus problemas20.  

Seguindo este fluxo de ideias, faz-se necessário um exame mais atento 

das justificativas empregadas para a adoção do sistema de cotas raciais. Assim 

proceder-se-á análise da afirmação de que o sistema de cotas raciais são um 

instrumento para reparação das desigualdades sociais originárias da discriminação 

empregada contra a população negra, consolidando o princípio da igualdade em sua 

acepção substancial. 

O problema gira em torno do binômio igualdade/diferença. A tensão entre 

os dois polos em si não permite advogar pela supremacia de qualquer um dos dois. 

São valores que em determinado contexto histórico e social podem prevalecer ou 

não.  

A sociedade brasileira até pouco tempo atrás não enxergava a diferença, 

posto que o outro, o diferente, não existia. 

 
Em termos materiais, na ausência de discriminações raciais 
institucionalizadas, esse tipo de racismo se reproduz pelo jogo contraditório 
entre uma cidadania definida, por um lado, de modo amplo e garantida por 
direitos formais, e, por outro, uma cidadania cujos direitos são, em geral, 
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ignorados, não cumpridos e estruturalmente limitados pela pobreza e pela 
violência cotidiana.

21
 

 
No campo econômico, o capitalismo exigia uma identidade, ainda que 

forjada, para atingir os seus objetivos. A previsibilidade das condutas humanas era 

necessária para que o sistema pudesse desenvolver-se e replicar-se22. 

Qual o motivo da inversão hierárquica do vetor igualdade para o da 

diferença? As consequências advindas da globalização na pós-modernidade.  

Taschner pontua que a expressão pós-modernidade foi utilizada pela 

primeira vez na década de 7023. Coincidindo, portanto, com uma fase de 

intensificação da globalização, fenômeno já presente ao longo da modernidade24, 

uma vez que desenvolvimento do modo de produção capitalista exigia uma interação 

entre os diversos Estados. No entanto, ao contrário da era anterior, as inovações 

tecnológicas propiciaram intensificaram esses contatos afetando profundamente a 

economia, a política, o direito e, consequentemente, a própria sociedade. Traz 

consigo a distinção do conceito de lugar e espaço, praticamente sinônimos para os 

modernos, com o fracionamento do último em espaço real e virtual.  

 A redução das distâncias promoveu uma maior interdependência entre os 

Estados Nacionais, favorecendo a criação de blocos internacionais e esmaecendo a 

intensidade de poder conferida anteriormente às fronteiras e à soberania25. Desta 

feita, os acordos e recomendações de órgãos internacionais se fortalecem. 

É precisamente neste contexto histórico, político e econômico que a 

sociedade brasileira vê-se refletida no espelho da ―aldeia global‖26 e busca nas 
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 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
p.68. 
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São Paulo: Cortez, 1999.  p.22. 
26

 Expressão criada em 1964 pelo canadense Marshall McLuhan em sua obra Understanding Media 
(Disponível em: < 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_marshall_mcluhan.htm>. Consulta em: 
05/12/14. 
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soluções adotadas pelos países centrais a resposta para seus problemas. Os Novos 

Movimentos Sociais27 encontram eco e força na comunidade internacional. 

Assim a diferença e suas manifestações passa a ser mais relevante que a 

igualdade, razão pela qual a Constituição brasileira de 1988 e os demais diplomas 

ocuparam-se em sua preservação e promoção. 

Resta saber se de fato há uma impossibilidade de acesso da população 

negra à educação superior ou ao acesso à cargos e empregos públicos em função 

de sua diferença. A fundamentação da necessidade dessa ação afirmativa baseia-se 

em estatísticas comparativas entre o desempenho educacional assimétrico de 

brancos e negros com o consequente déficit de desempenho econômico dos últimos 

no mercado de trabalho28.  

Os dados apontam no sentido de que há realmente um diferencial nas 

perspectivas de enquadramento sócio-econômico, trata-se de um fato. Contudo a 

interpretação das causas deve ser realizada com prudência. 

 

5. Conclusão 

O trabalho apresentado propôs-se a analisar as premissas sobre as quais 

se assenta o programa de ações afirmativas para promoção da população negra, 

especialmente no que diz respeito ao mecanismo de reserva de vagas em 

instituições de ensino superior e de acesso à cargos e empregos públicos. 

A fim de alcançar tal finalidade, inicialmente esboçou-se uma definição de 

políticas afirmativas como medidas de sustação dos efeitos de situações de 

desvantagem para um grupo social marginalizado. Teceu-se a distinção necessária 

entre essas como um gênero da qual as cotas são espécies. 

Procedeu-se à breve evolução histórica da ―inconsciência‖ da contribuição 

do racismo para o abismo econômico e social entre brancos e negros, até a o seu 

tratamento como causa primordial das assimetrias observadas. 

 Por fim, não se pretende negar a importância dos dados estatísticos 

apresentados pelos defensores do sistema de cotas. Contudo sob a ótica de Derrida 
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São Paulo: Cortez, 1999.  p.256. 
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Alfabetização e diversidade, 2005. p.102 e 103. 
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deve-se questionar se o fraco desempenho atual da população afrodescendente 

repousa apenas no fator racismo. A resposta afirmativa validaria todo o escudo legal 

idealizado pelo Estatuto da Igualdade Racial.  

No entanto, verifica-se que, embora o racismo seja um dos elementos que 

influem nessa equação, não há qualquer evidência de que seja o único fator a 

perpetuar a desigualdade, nem tampouco o mais relevante. Ademais, o foco 

concentrado apenas nesse aspecto pode favorecer o desenvolvimento das demais 

causas e o agravamento das distorções que o direito visa coibir. A identificação das 

demais causas e o seu combate conjunto poderão minimizar os efeitos deletérios 

apontados nas pesquisas. 

O presente estudo não esgota e nem tem a pretensão de exaurir a 

temática apresentada, apenas pretende contribuir para o enfrentamento do problema 

de maneira mais adequada. 

 

 

ARE RACIAL QUOTA POLICIES EFFECTIVE TO PROMOTE EQUALITY? 

 

ABSTRACT 

Are racial quotas a effective instrument of public policies to promote equality? It had 
originated based on the premise that racial discrimination factor corresponds to the 
decisive reason for the low educational attainment of the black population, as well as 
their low income. In this way, the universal public policies would not be able to 
promote this population segment. This study aims to examine, through the 
deconstructive technique proposed by Derrida, the sustainability of such a claim. The 
working hypothesis is that racism is one of the causes of the problem presented, but 
perhaps not the only one. In order to reach the proposed objective we use the 
deductive-hypothetical method. 
KEYWORDS: Racial discrimination. Affirmative policies. Racial quotas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da 

Silva. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2008. 

 

BALKIN, Jack M. Deconstructive practice and legal theory. Disponível em: < 

http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/deconstructivepractice.pdf>. Consulta 

em: 05/12/14. 

http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/deconstructivepractice.pdf


Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015 12 
 

 

BRASIL. Lei Federal no 12.288, de 20 de julho de 2010. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm >. Consulta 

em: 06/12/14. 

 

BRASIL. Lei Federal no 12.711, de 29 de agosto de 2012. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm >. Consulta 

em: 06/12/14. 

 

BRASIL. Lei Federal no 12.990, de 9 de junho de 2014. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm >. Consulta 

em: 06/12/14. 

 

DELEUZE, Gilles. Lógica do Sentido; tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. São 

Paulo, Perspectiva, Ed. da Universidade de São Paulo, 1974.  

 

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença; tradução de Maria Beatriz Marques 

Nizza da Silva. 2ª ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995. 

 

GEERTZ. Clifford. A interpretação das culturas. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 

GOMES, Joaquim B. Barbosa. Instrumentos e métodos de mitigação da 

desigualdade em direito constitucional e internacional. Disponível em: < 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/31989-37507-1-PB.pdf>. Acesso 

em 28/03/2013. 

 

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e antirracismo no Brasil. São 

Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 34, 1999. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª. Ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001. 

 

HAAS, Célia Maria. LINHARES, Milton. Políticas públicas de ações afirmativas para 

ingresso na educação superior se justificam no  Brasil?. In: R. bras. Est. pedag., 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/31989-37507-1-PB.pdf


Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015 13 
 

Brasília, v. 93, n. 235, p. 836-863, set./dez. 2012. p.842. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2176-66812012000400015&script=sci_arttext. 

Consulta em: 05/12/14. 

 

JACCOUD, Luciana. THEODORO, Mario. Raça e educação: os limites das 

políticas universalistas. In: Ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas/ 

Organizador, Sales Augusto dos Santos. – Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e diversidade, 2005. 

 

LÉVI-STRAUSS. Claude. Raça e história. In: Os pensadores. Vol. L. São Paulo: 

Editora Abril, 1976. 

 

ONU. Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial Disponível em: < 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.ht

m>.  Acesso em: 05/12/14. 

 

ONU. Conferência mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância conexa. Disponível em: < 

http://www.unifem.org.br/sites/700/710/00001626.pdf>. Consulta em 05/12/14. 

 

PIOVESAN, Flávia. Ações Afirmativas sob a perspectiva dos direitos humanos. 

In: Ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas/ Organizador, Sales 

Augusto dos Santos. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e diversidade, 2005. 

 

RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

SANTOS, Boaventura se Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós 

modernidade. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

TASCHNER. Gisela B. A pós-modernidade e a sociologia. REVISTA USP, São 

Paulo, n.42, p. 6-19, junho/agosto 1999. Disponível em: < 

http://www.usp.br/revistausp/42/01-gisela.pdf>. Consulta em: 16/01/2014. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2176-66812012000400015&script=sci_arttext
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.htm
http://www.unifem.org.br/sites/700/710/00001626.pdf
http://www.usp.br/revistausp/42/01-gisela.pdf

