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Esta edição do Boletim de Análise Político-Institucional tem como objeto a implementação de ações 
afirmativas para negros e negras no serviço público, buscando realçar desafios e perspectivas para 
essas ações no contexto em que se aproxima o fim da vigência inicial da Lei no 12.990/2014, que 
estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos federais. Dada a importância do 
tema da inclusão racial em uma sociedade como a brasileira, desfigurada por séculos de discriminação 
generalizada e ainda fortemente marcada pela desigualdade de acesso às oportunidades de educação, 
trabalho e outros direitos sociais, é precisa a lição de que não é suficiente que o Estado se abstenha 
de praticar a discriminação em suas leis. Na verdade, incumbe ao Estado esforçar-se para favorecer 
a criação de condições que permitam a todos beneficiar-se da igualdade de oportunidades e eliminar 
qualquer fonte de discriminação direta ou indireta.5

Com mais de duas décadas de implementação de ações afirmativas para pessoas negras no 
país, e sete anos desde a sanção da legislação federal acerca dessa política em concursos públicos, há 
ainda lacunas de informação sobre seus efeitos e os desafios que perduram para garantir sua aplicação 
integral. Poucos governos oferecem dados sistematizados, de acesso público, sobre a condução de 
seus programas de ação afirmativa, ou mesmo sobre a composição e eventuais alterações no perfil  
étnico-racial do conjunto de seus servidores e servidoras.6 Nesse sentido, esta edição especial do boletim 
reúne reflexões de pesquisadores e pesquisadoras que têm analisado essas experiências, bem como relatos 
de servidores e servidoras acerca da implementação da ação afirmativa em seus próprios órgãos de 
atuação, tendo alguns deles participado efetivamente da execução da política ou sido selecionado por 
meio dessas ações.7 Assim, os dezessete artigos aqui compilados oferecem um amplo panorama sobre 
a implementação das ações afirmativas no país, privilegiando a análise no âmbito federal e abarcando 
diferentes órgãos da administração, do sistema de justiça e das instituições de ensino.

O conjunto de desafios para implementação e, acima de tudo, efetividade da reserva de vagas 
para negros e negras no serviço público é abordado, em diferentes medidas, em todos os textos, 
sistematizando achados, análises e, sobretudo, alternativas de ação, com vistas a oferecer a gestores(as) 
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públicos(as), legisladores(as) e sociedade em geral subsídios para a melhoria desse instrumento de 
política à luz de evidências reveladoras. Com efeito, a reflexão a respeito das experiências em instituições 
de ensino superior, muitas das quais vivenciaram intensamente, em momento anterior à sanção da 
Lei no 12.990/2014, processo decisório e implementação de cotas para ingresso de estudantes, guarda 
particularidades e traz muitos aprendizados, especialmente diante das dificuldades identificadas para 
reserva e ocupação de vagas para docentes.

Embora atualmente treze Unidades Federativas (UFs) contem com ações afirmativas para 
ingresso de pessoas negras no serviço público e essa trajetória precise ser mais bem documentada, não 
foi possível avançar nesta coletânea com a análise da implementação em nível subnacional, estando 
igualmente ausentes análises sobre a experiência no parlamento. Nesse ponto, uma lacuna apontada 
por autores e autoras aqui presentes diz respeito à disponibilidade de dados sistematizados e confiáveis. 
Até mesmo os dados de concursos, que são amplamente divulgados, não seguem modelos que 
permitam análises integralizadas e comparadas, o que também é um óbice em termos da transparência 
dos processos e da possibilidade de controle social. Inobstante essas limitações, acreditamos que esta 
edição oferece uma contribuição relevante para o debate público e o aperfeiçoamento das políticas 
afirmativas no país.

A publicação encontra-se dividida em cinco blocos de artigos. O primeiro traz análises mais gerais 
a partir de dados sociodemográficos sobre a participação de negros e negras no setor público brasileiro. 
O artigo Segregação ocupacional e desigualdade salarial por raça e gênero no setor público brasileiro, escrito 
por Leonardo Silveira e Luciana Almeida, analisa a trajetória da segregação ocupacional e das diferenças 
salariais por raça e gênero no setor público, considerando os anos de 2012 e 2019, antes e depois da 
aplicação da Lei de Cotas na administração federal, com base nos dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Por sua vez, o artigo Desigualdades de gênero 
e raça no funcionalismo público federal: uma análise exploratória dos efeitos da Lei no 12.990/2014, 
de autoria de Pedro da Penha e Felícia Picanço, enfoca mudanças e permanências na distribuição de 
gênero e raça no âmbito federal em um intervalo mais amplo, que vai de 2000 a 2020. Para tanto, 
fazem uso de dados provenientes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), mantido 
pelo atual Ministério da Economia, e apontam, com base nessas informações, que a Lei de Cotas 
parece ter sido um importante operador na mitigação das desigualdades raciais no período recente, 
mas as mulheres negras não puderam se beneficiar de forma mais contundente desse processo e, de 
modo geral, as carreiras mais desiguais têm sido as mais resistentes às mudanças.

Em seguida, temos, no segundo bloco, textos que se debruçaram sobre a análise da experiência 
de reserva de vagas para negros e negras em concursos do Poder Executivo federal. O artigo 
Políticas afirmativas e seus desafios na administração pública: o caso da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, de Omar Sobrinho, Yuna Fontoura e Morgana Krieger, analisa o concurso para a carreira 
de procurador(a) da Fazenda Nacional, realizado em 2015, o qual, apesar de prever reserva de 20% 
das vagas para cotistas, preencheu 8,8% das posições. Ao discutir como a implementação da política 
afirmativa influenciou este resultado, os autores propõem ajustes incrementais na configuração do 
processo seletivo, com menor custo político, mas que se alinham às possibilidades de acomodação 
de que os agentes dispõem ao traduzir as diretrizes políticas a suas escalas e condições de atuação.

Andersson Pereira dos Santos, no artigo A experiência da Polícia Federal na implementação da 
reserva de vagas para candidatos negros nos seus concursos públicos, relata o caso de um dos primeiros 
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certames realizados após a aprovação da normativa federal e as dificuldades enfrentadas para sua 
implementação, como a definição dos critérios a serem empregados para operacionalizar a reserva de 
vagas e evitar fraudes, sem tolhimento do direito dos(as) candidatos(as). Ao ressaltar a importância 
do apoio em outras experiências, como aquela das instituições de ensino superior, o autor também 
evidencia que entendimentos contraditórios no posicionamento do Ministério Público Federal e nas 
decisões judiciais acerca do tema influíram no sentido de tornar o processo seletivo mais complexo 
e difícil de ser executado.

Outro relato de experiência é apresentado no artigo A implantação da cota para negros em 
concurso público na Fiocruz: avanços e desafios no enfrentamento do racismo institucional, de autoria 
de Valéria Adriano, Nelson Vieira e Andréa Carvalho. Também neste caso os autores evidenciam 
as dificuldades enfrentadas pela ausência de orientações mais detalhadas e em meio a um ambiente 
de conflito jurídico sobre as normas e os procedimentos a serem adotados na implementação 
da medida afirmativa, com repercussão sobre sua efetividade. Em outra frente analítica, o texto 
também discute a ocupação, por cotistas, de cargos de liderança no órgão – função de Direção e 
Assessoramento Superior (DAS) e Função Gratificada do Poder Executivo (FGPE) –, sinalizando 
para outras dimensões relevantes da inclusão de pessoas negras no serviço público, especialmente 
em um contexto institucional como o da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que conta com apenas 
23% de servidores(as) negros(as).

Emiko Matsuoka e Leonardo Silva, por sua vez, apresentam o artigo As políticas de ações 
afirmativas no concurso de admissão à carreira de diplomata: experiências e desafios, no qual analisam o 
Programa de Ação Afirmativa (PAA) do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, 
que, desde 2002, favorece o acesso de negros e negras à carreira diplomática por meio da oferta de 
bolsas a candidatos(as) ao certame. Os autores conferem destaque às alterações promovidas no desenho 
do programa ao longo do tempo, em especial às mudanças mais recentes; e diante do que percebem 
como efeito restritivo dessas mudanças sobre as condições de admissão ao programa e o resultado 
final do certame, propugnam pelo monitoramento e acompanhamento constante e transparente da 
iniciativa, de modo que o desempenho dos(as) bolsistas possa ser continuamente verificado e a ação 
afirmativa sofra os aprimoramentos necessários.

O terceiro bloco de artigos é dedicado a analisar concursos para altos cargos do sistema de 
justiça brasileiro e o perfil de recrutamento para os quadros dessas instituições, especificamente o 
Judiciário e o Ministério Público. No primeiro dos quatro artigos do bloco, a Comissão Pérolas 
Negras, do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, traz a reflexão Para além dos 
editais: cotas raciais no Ministério Público brasileiro, fruto da análise dos resultados de certames para 
ingresso na carreira de promotor(a) de justiça promovidos entre 2017 e 2020. As autoras Amanda 
dos Santos, Cecília Santos, Irene Sousa, Karla Sousa, Lívia Vaz, Renata Oliveira, Samira dos Santos, 
Tanany dos Reis e Vanessa Machado observam que as disposições editalícias ainda representam um 
desafio para a implementação das cotas raciais, uma vez que, dos onze estados que realizaram provas 
no período conforme os termos da Resolução CNMP8 no 170/2017, que estabeleceu a reserva de 
vagas, somente quatro tiveram candidatos(as) negros(as) aprovados(as).

Ainda na esfera do Ministério Público, especificamente o Ministério Público do Trabalho 
(MPT), temos o artigo intitulado Tecendo a diversidade de raça e gênero: análise da implementação de 

8. Conselho Nacional do Ministério Público.



8
Boletim de Análise Político-institucionAl | n. 31 | dez. 2021

ações afirmativas para negros e negras voltadas para um Ministério Público do Trabalho mais colorido 
e plural. Cecília Santos e Luísa Anabuki apresentam o projeto implementado desde 2019 por um 
coletivo de procuradoras do MPT, de modo voluntário e sem vinculação institucional, com o objetivo 
de aumentar a representatividade de mulheres negras na instituição. O relato das autoras – que nos 
conta da aprovação final no último concurso de duas candidatas participantes do programa – permite 
perceber que o formato do programa, seus componentes e sua ação continuada ao longo do processo 
seletivo são aspectos fundamentais para lidar com as múltiplas dimensões de raça, gênero e classe 
que atravessam a existência das mulheres negras e as excluem de concursos com concorrência muito 
acirrada, como o do MPT.

No campo do Judiciário, o artigo O sistema de cotas para negros nos concursos à magistratura: os 
resultados na Justiça Federal entre 2016 e 2019, de Magali Dantas, analisa a implementação da ação 
afirmativa para acesso de negros(as) à magistratura federal desde a adoção das cotas raciais, conforme 
a Resolução no 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A pesquisa conduzida pela autora 
identificou que, nos quatro concursos realizados no período sob enfoque, não houve aprovação por 
meio das vagas reservadas para pessoas negras. Uma das razões apontadas para esse cenário é que a 
reserva de vagas foi aplicada somente na primeira fase do concurso, sem efeito nas fases seguintes; 
com isso, os(as) candidatos(as) foram avaliados(as) pelo critério de nota mínima, o que teria esvaziado 
a distinção entre os(as) candidatos(as) da ampla concorrência e os(as) da reserva de vagas.

O artigo Custos de um concurso para a magistratura: uma análise a partir da perspectiva de inclusão 
racial, de Tatiana Silva, André Campos, Adriana Avelar e Carla Araújo, discute a reserva de vagas para 
pessoas negras no I Concurso Público Nacional Unificado para a magistratura do trabalho. Com base 
em pesquisa que investigou o perfil socioeconômico e demográfico, bem como o desempenho dos 
mais de 13 mil candidatos(as), os(as) autores(as) também apontam baixo preenchimento das vagas 
destinadas a pessoas negras. Adicionalmente, mostram que, ao longo do certame, os(as) candidatos(as) 
enfrentaram uma complexa estrutura de custos financeiros e não financeiros, nas fases de preparação 
e efetiva participação nas provas, que operou em desfavor daqueles(as) com menor renda e dos(as) 
optantes pela reserva de vagas para negros(as), evidenciando, mais uma vez, a sobreposição de fatores 
que obstam a efetividade da ação afirmativa.

Outro conjunto de artigos investiga a adoção de reserva de vagas para negros e negras em 
instituições de ensino superior. No artigo Fatores limitadores da efetividade da Lei de Cotas Raciais 
em concursos públicos para o magistério superior federal, a autora Vanessa Palma problematiza a 
questão referenciando-se na pesquisa que embasou sua tese de doutorado. Explorando dados de 
2.391 editais lançados por 63 universidades federais entre 2014 e 2017, a autora mostra que, das 
11.744 vagas ofertadas por meio dos certames, apenas 374 (3,18%) foram reservadas para cotistas 
negros(as), quantidade muito distante dos 20% estabelecidos pela Lei no 12.990/2014. Para a autora, 
práticas como omissão nos editais quanto aos critérios adotados para aplicação da reserva de vagas 
e fracionamento dos editais e/ou das vagas em diversos certames, conquanto não sejam irregulares, 
constituem limitações não só à aplicação da política de reserva de vagas, mas também à garantia do 
princípio da igualdade.

No artigo Novos horizontes interpretativos da Lei no 12.990/2014 e políticas de reparação: ações 
afirmativas para negras(os) e carreira docente em universidades federais, Luiz Mello aprofunda a análise do 
tema, estimando que, entre 2014 e 2018, teria se acumulado um deficit de aproximadamente 2,7 mil 
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vagas não reservadas do total de pouco mais de 18 mil ofertadas. Ainda assim, com base na evolução do 
quadro geral no período analisado, vislumbra mudanças importantes, com ampliação no número das 
instituições que observam as exigências da Lei de Cotas e avançam, ainda que tardiamente, para garantir 
sua aplicação adequada. Nesse sentido, configura-se para o autor um impasse sobre como proceder 
para garantir a reserva legal prevista, nas demais universidades, compensar as centenas de vagas não 
reservadas no período de vigência da lei e assegurar a continuidade da ação afirmativa depois de 2024.

Na sequência, Maria do Carmo Rebouças dos Santos e Lidyane Souza se debruçam sobre um 
caso que, embora muito particular, é uma experiência bem-sucedida de implementação da ação 
afirmativa no contexto da autonomia universitária, permitindo refletir sobre os fatores que contribuíram 
para esse resultado. Em Trajetória institucional da implementação da Lei no 12.990/2014 em concurso 
para docentes: o caso da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), as autoras abordam a curta 
trajetória da universidade na matéria a partir do aperfeiçoamento de sua atuação a cada concurso, 
conferindo destaque, entre os fatores que teriam incidido sobre esse “aprendizado institucional”, às 
ações judiciais que questionaram em diferentes sentidos o modo de aplicação da lei.

O artigo Ações afirmativas em concursos para docentes de universidades públicas e a adoção de comissões 
de heteroidentificação, de Anna Carolina Venturini, busca expandir o foco comparativo das análises, 
incluindo a experiência de instituições estaduais entre as universidades públicas que estabeleceram 
cotas para negros(as) em concursos para seleção de docentes. Sob esse enfoque, a autora apresenta 
um balanço do panorama geral, identificando outros critérios observados para a ação afirmativa, 
além da reserva de vagas, como a pontuação diferenciada para cotistas negros(as), e informando 
que 83,3% das universidades que adotam as ações afirmativas para pessoas negras estabelecem a 
verificação da declaração racial por meio das comissões de heteroidentificação, o que envolve vários 
e importantes desafios, que vão da formação dos integrantes à garantia de legitimidade às decisões.

O quinto e último bloco da publicação traz artigos que apresentam sínteses de problemas e 
desafios identificados na trajetória de implementação das ações afirmativas, buscando também indicar 
encaminhamentos alternativos. No texto As possibilidades de aprimoramento na implementação das cotas 
raciais em concursos públicos: reflexões a partir do contexto da UFRJ, Lucas Bulhões e Dyego Arruda 
voltam-se para os concursos realizados, entre 2014 e 2018, para a carreira de técnico administrativo 
em educação (TAE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os autores exploram dados 
que apontam preenchimento das vagas reservadas abaixo do percentual estabelecido pela legislação, 
com diferenças significativas conforme o perfil dos cargos e o nível de formação exigido. Em linhas 
gerais, reforçam o diagnóstico de que a reserva de vagas muitas vezes não ocorre mesmo quando são 
preenchidas (ou há tendência de que sejam preenchidas) as condições estabelecidas na legislação, 
como no caso da segmentação de vagas nos editais ou da não previsão de cotas em certames que 
preveem menos de três vagas inicialmente, mas que são usualmente contemplados com novas vagas 
ao longo do prazo de vigência.

No artigo Legislações brasileiras sobre cotas raciais no serviço público: uma análise da categorização 
racial e da distribuição temporal e espacial, Gianmarco Ferreira e Rebecca Igreja expõem análise 
preliminar da cartografia em desenvolvimento sobre as experiências de ação afirmativa em concursos 
públicos vigentes em todo o país. Baseando-se em abordagem espaço-temporal para classificação e 
análise dos padrões e da trajetória das medidas afirmativas, os autores apontam aumento significativo 
de normas locais após a promulgação da Lei Federal no 12.990/2014, configurando-se uma segunda 
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geração de iniciativas na área. Também indicam que a maioria das medidas afirmativas apresenta 
20% como o percentual de reserva de vagas, em acordo com a legislação federal, e que, embora 
o termo “negros” seja amplamente empregado – de modo convergente com a legislação federal – 
para definir os beneficiários(as) das medidas afirmativas, há uma fluidez terminológica construída 
ao longo da trajetória de difusão da ação afirmativa. A diversidade de informações reunidas pelos 
autores possibilita visualizar um quadro amplo e ao mesmo tempo detalhado de como a política de 
cotas raciais tem se desenvolvido nos últimos anos no país.

O derradeiro artigo deste boletim, intitulado Lei no 12.990/2014 e descompassos entre elaboração 
e implementação de uma política afirmativa racial, de Eduardo Gomor dos Santos e Roseli Faria, 
problematiza, a partir de um balanço de diversas experiências, alguns dos aspectos envolvidos na 
implementação da referida legislação. Destacam-se a inobservância dos critérios de alternância e 
proporcionalidade na nomeação de candidatos(as) e na sua disposição em isonomia dentro das 
carreiras; a persistência da controvérsia em torno da exclusividade do critério fenotípico na verificação 
da autodeclaração de candidatos(as) cotistas pelas comissões de heteroidentificação; as divergências 
em torno do momento da aplicação da reserva de vagas e do procedimento de heteroidentificação 
nos concursos, fator relevante para o preenchimento das vagas em certames com diversas etapas; 
e a insuficiência da reserva em 20% das vagas, principalmente em carreiras públicas de perfil mais 
elitizado, em que o incremento proporcional da presença de pessoas negras tem tido efeito pouco 
significativo na composição racial da força de trabalho. Alinhavando essas questões como um conjunto 
de desafios que ainda permeiam a implementação da Lei de Cotas e impactam sua efetividade, os 
autores sugerem algumas diretrizes na perspectiva de renovação da vigência da legislação após 2024.

Nosso intuito, ao trazer a público esse conjunto de artigos, é contribuir para que as ações 
afirmativas, que já estabeleceram seus fundamentos de maneira incontornável na agenda pública 
brasileira e dentro do Estado, se fortaleçam e se aprimorem. A experiência acumulada nas últimas 
duas décadas é fruto de uma trajetória de protesto e questionamento das desigualdades raciais; é uma 
conquista da sociedade na promoção de burocracias mais representativas. O estado da arte dessa 
política pública precisa ser mais bem documentado, não apenas em processos seletivos transparentes, 
atentos à finalidade da ação afirmativa, mas também no acesso à informação sobre as mudanças 
no perfil social e étnico-racial do quadro funcional do serviço público, no compartilhamento dos 
desafios enfrentados nos diferentes âmbitos organizacionais para implementar as medidas requeridas 
e na divulgação de balanços e propostas de aprimoramentos ao arcabouço normativo vigente. 
É dessa maneira que se permite o escrutínio público acerca dos mecanismos por meio dos quais 
as desigualdades raciais se reproduzem em nossa sociedade e, paralelamente, faculta-se a discussão 
mais bem informada quanto aos efeitos da ação afirmativa para o enfrentamento dessas questões e 
dos novos desafios que se apresentam continuamente. Esta publicação é nossa contribuição, e das 
autoras e dos autores aqui reunidos(as), a este debate.


