
Nota FiNal das orgaNizadoras1

O conjunto de artigos desta edição do Boletim de Análise Político-Institucional apresenta um cenário 
complexo e diversificado de implementação das ações afirmativas no setor público brasileiro. 
Nesta publicação, pudemos identificar uma série de novos e velhos problemas que alcançam o nível da 
medida afirmativa, mas há outros elementos que extrapolam este patamar, apontando, por exemplo, 
para os limites do concurso público como instrumento de política pública transformadora e para as 
limitações das instituições em que os processos de inclusão são desenvolvidos.

No nível da medida afirmativa, são fartos os exemplos de problemas na implementação e, 
diametralmente, de oportunidades de melhoria. Essas questões envolvem desde o modo como as 
instituições reservam (ou não) as vagas para negros e negras em seus concursos, a forma como os 
concursos selecionam (ou não) candidatos(as) negros(as) suficientes para preencher as vagas reservadas, 
e até mesmo como os órgãos posicionam (ou não) os candidatos(as) aprovados(as) em condições de 
igualdade dentro da instituição.

Para pensar na efetividade da ação afirmativa, porém, deve-se questionar a base sobre a qual 
ela se estabelece. Em outras palavras, é inescapável também discutir o instrumento do concurso 
público como potencial reprodutor de desigualdades, e de que forma esse tipo de seleção contribui 
para a preservação de um perfil desigual, especialmente quando se consideram concursos de maior 
remuneração e prestígio. Nesse ponto, desnaturalizar o concurso público como elemento neutro é 
fundamental para pensar alternativas a fim de democratizar os quadros burocráticos.

Outro nível de questões, mais amplo, diz respeito ao enfrentamento ao racismo no âmbito das 
organizações, com reflexos tanto sobre as possibilidades de desenvolvimento, ascensão e atuação de 
sua burocracia quanto sobre como a própria oferta de políticas públicas, serviços e bens à população 
absorve uma perspectiva de igualdade racial. Com efeito, elementos presentes em cada um desses 
níveis de análise terão influência na implementação da ação afirmativa no nível micro, como também 
se relacionam e alteram as percepções, atitudes e processos envolvidos no enfrentamento institucional 
das desigualdades raciais.

Nesta edição, os artigos concentram-se na análise micro da implementação da ação afirmativa, 
mas não deixam escapar, em alguma medida, as demais dimensões. Nesse sentido, vamos aqui 
destacar alguns problemas, alternativas e reflexões específicos sobre um conjunto de temas, 
entre eles o cumprimento da reserva de vagas, o processo de superseleção a que candidatos(as) 
cotistas são submetidos(as) em alguns concursos, a condução e as questões subjacentes às 
comissões de heteroidentificação e outros temas relacionados ao modo de tratamento dos(as)  
candidatos(as) aprovados(as).

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi31notaorg
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1 DIFICULDADE PARA EFETIVAR A RESERVA DE VAGAS

Uma questão recorrentemente apontada nos artigos aqui reunidos refere-se às dificuldades na própria 
operacionalização da ação afirmativa, ou seja, na aplicação, pelos órgãos públicos, das prescrições 
legais ou de sua regulamentação para viabilizar a reserva de vagas para candidatos(as) negros(as). 
Assim, embora a Lei no 12.990/2014 estabeleça a reserva de 20% das vagas oferecidas em todos os 
concursos que visam selecionar candidatos(as) a cargos efetivos e outros empregos públicos no âmbito 
da administração federal, o resultado final dos processos seletivos raramente reflete o percentual 
estipulado. O fato de que no âmbito da União concentram-se as ocupações públicas de maior 
escolaridade e de que é nessas ocupações em que se verifica a maior disparidade entre negros(as) e 
não negros(as), como apontam os artigos de Pedro da Penha e Felícia Picanço e de Leonardo Silveira 
e Luciana Almeida, chama a atenção para a importância de avançar na reflexão acerca dos fatores 
que obstaculizam a efetividade da Lei de Cotas.

De acordo com as análises, diferentes elementos têm contribuído para esse cenário. O mais 
flagrante deles está na publicação de editais com número muito baixo de vagas, o que restringe a ação 
afirmativa, visto que a lei estabelece a reserva para cotistas sempre que as vagas oferecidas totalizarem 
três ou mais. Embora essa situação também afete organizações com missões muito particulares 
dentro do setor público, com cargos com atribuições e perfis bastante especializados, como é o caso 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apresentado no artigo de Valéria Adriano, Nelson Vieira e 
Andréa Carvalho, é especialmente comum nos processos seletivos para o magistério federal, em que 
as universidades buscam recrutar docentes para diferentes departamentos, como relatam as análises 
que compõem o quarto bloco de artigos desta publicação.

Conforme apontam os(as) autores(as) nesses artigos, apesar de as 69 universidades federais 
adotarem ação afirmativa nos concursos para professores(as) na modalidade de reserva de vagas, 
habitualmente fracionam-se os processos seletivos em diferentes editais, ou segmentam-se as 
vagas disponíveis em distintas seções de um mesmo edital. Disso resultam concursos para duas ou 
menos vagas, inviabilizando a reserva de 20% para cotistas. Tal como apontaram tanto Vanessa 
Cassoti quanto Luiz Mello, essas práticas vêm ocasionando um deficit substancial na reserva de vagas 
ofertadas por meio dos editais lançados pelas universidades federais: enquanto a primeira nos conta 
que apenas 374 (ou 3,18%) vagas foram reservadas para cotistas negros(as) entre 2014 e 2017, o 
segundo estima em cerca de 2,7 mil (de 18 mil ofertadas) as vagas não reservadas de 2014 a 2018.

Mudanças importantes, contudo, vêm sendo introduzidas nesse cenário, em decorrência seja do 
aprendizado acumulado neste setor da administração que foi pioneiro na adoção das ações afirmativas, 
com a política de cotas para estudantes, seja em resposta à pressão política pelo cumprimento da 
legislação, que se verifica dentro e fora dessas organizações. Vale destacar que, no caso das instituições 
de ensino superior, a autonomia universitária é um aspecto que favorece a experimentação e a inovação 
institucional, abrigando iniciativas que surgem da discricionariedade e até mesmo de certo ativismo 
autorizado a gestores(as). Assim, embora parte significativa das universidades federais siga adotando 
medidas que minimizam a reserva de vagas, um grupo crescente tem buscado respeitar em todos os 
seus concursos o percentual estabelecido em lei.

Entre os procedimentos que visam garantir que a reserva de 20% das vagas incida com efetividade 
sobre a quantidade total ofertada, destaca-se a realização de sorteio das áreas de conhecimento em 
que haverá a aplicação da cota, o que pode ocorrer previamente à publicação do edital, antes da 
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inscrição dos(as) candidatos(as), ou após a inscrição ou mesmo a classificação dos(as) aprovados(as), 
neste último caso com vistas a ampliar ainda mais as chances de preenchimento das vagas pelos(as) 
cotistas, como indica o artigo de Anna Carolina Venturini. Há também instituições que optaram 
por aumentar o número de vagas em todas as áreas a fim de viabilizar a aplicação de 20% da reserva 
em cada uma, como se deu nos editais dos últimos concursos realizados pela Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB) que foram analisados no artigo de Maria do Carmo Rebouças dos Santos 
e Lidyane Souza.

Entre as medidas adicionais que poderiam ser adotadas para enfrentar essa questão, Lucas Bulhões 
e Dyego Arruda sugerem a formação de cadastro de reserva para cargos/áreas em todos os certames, 
que, embora disponibilizem inicialmente duas vagas ou menos, apresentam histórico conhecido 
de abertura de novas posições ao longo do prazo de validade. Com a concomitante definição dos 
critérios e da ordem de convocação dos(as) aprovados(as) nas listas da ampla concorrência e das cotas 
raciais, a medida garantiria a observância da cota caso mais pessoas fossem convocadas em virtude 
das novas vagas surgidas. Esse tipo de proposta assume que a reserva de vagas é uma obrigação a ser 
implementada a cada concurso, independentemente do número inicialmente ofertado, sinalizando 
uma medida promissora para o avanço na implementação das ações afirmativas.

2 SUPERSELEÇÃO

Outro problema discutido em vários artigos desta publicação remete à superseleção dos candidatos 
e das candidatas negras, com baixo preenchimento das vagas reservadas em diferentes concursos. 
Embora a maioria das normativas estabeleça a reserva de 20% das vagas, como destacam Gianmarco 
Ferreira e Rebecca Igreja, nos cargos de hierarquia mais elevada esse percentual, não raro, fica abaixo 
do objetivo mínimo da política. Nos artigos desta edição, por exemplo, menos de 10% das vagas 
totais foram preenchidas por candidatos(as) negros(as) cotistas nas seleções para magistrado(a) do 
trabalho, procurador(a) da Fazenda Nacional e técnico(a) administrativo(a) em educação (TAE) 
de nível superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em outros casos, mesmo na 
presença de vagas reservadas, não houve nenhum selecionado com base na política afirmativa, como 
aconteceu nos certames da Fiocruz para especialista em ciência e tecnologia (C&T), produção e 
inovação em saúde pública, ou nos concursos para magistratura federal analisados nesta edição.

Os artigos apontam muitos e diversos fatores em torno do problema. Em geral, o baixo 
preenchimento das vagas está mais relacionado à organização do processo seletivo e da aplicação 
da ação afirmativa do que à baixa procura por parte de candidatos(as) negros(as). No concurso 
para magistratura do trabalho, foram mais de 2 mil inscritos(as) pelo sistema de reserva de vagas para 
negros(as). Nos quatro concursos analisados para magistratura federal, o número de inscrições 
ultrapassou 3 mil. O concurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) contou com 
cerca de 4,5 mil candidatos(as) às cotas para negros(as). Todavia, a exceção documentada nesta edição 
é o concurso para especialista da Fiocruz, no qual houve somente um candidato negro, o que está 
relacionado à especificidade da vaga e destoa também da disputa para os outros cargos da instituição.

Em geral, os concursos para postos de maior prestígio contam com diversas fases, com uma 
prova inicial objetiva a ser realizada por todos(as) os(as) inscritos(as). Após essa etapa, o número de 
concorrentes costuma cair de milhares para centenas, que vão seguir nas outras etapas da seleção que 
envolvem provas discursivas e, por vezes, provas orais e análise de títulos. Para promover a redução 
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das candidaturas na primeira fase, os certames costumam estabelecer notas mínimas e cláusulas de 
barreira. Esses dois instrumentos têm repercussão na seleção de candidatos(as) cotistas.

As notas mínimas são adotadas usualmente em cascatas, devendo o(a) candidato(a) obter 
uma pontuação mínima geral (considerando a média entre todas as seções da prova) e em cada um 
dos assuntos abordados nas provas. Com isso, a perda de poucos pontos em uma única matéria 
pode eliminar um(a) candidato(a) que tenha alcançado alto desempenho geral. Quanto à cláusula 
de barreira, trata-se de limite numérico imposto nos editais dos concursos para condução dos(as) 
candidatos(as) às fases seguintes do certame caso atinjam a pontuação estabelecida em edital. 
Assim, somente após a correção das provas será identificado o “ponto de corte”, o qual, em geral, 
é estabelecido em nível acima da pontuação mínima definida como necessária para mensurar as 
competências dos(as) futuros(as) profissionais de determinado cargo. Trata-se, portanto, de um 
instrumento prático para reduzir as candidaturas a um número razoável, que permita melhor gestão 
do concurso sem prejudicar a chance de selecionar as pessoas visadas pelo órgão.

Contudo, ambos os mecanismos de redução do número de candidatos(as) aptos(as) para as 
demais etapas da seleção acabam por oferecer obstáculos para o sistema de reserva de vagas. Na primeira 
etapa, em geral, as provas são objetivas, mobilizando competências mais básicas e relacionadas à 
capacidade de memorização (Reis, Musse e Cunha, 2020). Por sua vez, as fases seguintes, não raro, 
exigirão que os(as) candidatos(as) mobilizem competências mais complexas. No entanto, ainda que 
consiga pontuação média suficiente, um(a) candidato(a) pode não ter oportunidade de demonstrar 
essas habilidades caso não obtenha pontuação mínima (independentemente do quão perto estava 
de alcançar esse patamar) em apenas uma das matérias cobradas na primeira fase. Da mesma forma, 
um(a) candidato(a) que tenha conseguido alcançar essa pontuação em cascata ainda pode ficar de fora 
das próximas etapas se não atingir o ponto de corte determinado pela cláusula de barreira – mesmo 
se relativa apenas à concorrência para as vagas reservadas para negros(as).

Dado que o número de candidatos(as) na ampla concorrência costuma ser elevado, em geral esses 
mecanismos não repercutem em limites para o preenchimento dessas vagas. No entanto, no caso das 
vagas reservadas para negros(as), o baixo preenchimento demonstrado anteriormente indica que esses 
instrumentos não apenas não são necessários, mas também são contraproducentes para a finalidade 
da política pública. É o que apontam as integrantes do Ministério Público e autoras do artigo Para 
além dos editais: cotas raciais no Ministério Público brasileiro, no que se refere à cláusula de barreira. 
É importante lembrar o que indicou o artigo de Magali Dantas: em cinco anos desde a instituição da 
política de cotas pelo CNJ, em 2015, todos(as) os(as) candidatos(as) negros(as) à magistratura federal 
foram eliminados(as) na primeira fase dos concursos, o que indica claramente as limitações relativas 
ao formato da ação afirmativa.

Como se verá adiante, a limitação de candidatos(as) negros(as) na primeira etapa trará 
consequências para as demais fases, especialmente após a análise da comissão de heteroidentificação, 
em que parte das candidaturas concorrentes às vagas reservadas para negros(as) pode não ter sua 
declaração racial validada, reduzindo ainda mais o número de pessoas negras na disputa, já em fase 
avançada do concurso. Deve-se atentar ainda para o fato de que o mecanismo das notas mínimas 
em cascata também costuma incidir em outras fases dos processos seletivos. É o que pontuam Omar 
Sobrinho, Yuna Fontoura e Morgana Krieger no artigo que analisa o concurso da PGFN, ao mostrar 



Nota FiNal das orgaNizadoras
171

reprovação, na segunda fase, de 43,55% dos(as) candidatos(as) da ampla concorrência e de 67,76% 
dos(as) negros(as), que passaram a representar apenas 13,2% dos(as) aprovados(as) na segunda etapa.

A fim de evitar essas repercussões negativas com redução de candidatos(as) ao longo da seleção, 
o Ministério Público da União (MPU) estabeleceu, em concurso para analistas e técnicos, que a 
seleção de candidatos(as) negros(as) deveria ocorrer em proporção superior à reserva de vagas.2 
Outras iniciativas interessantes que podem mitigar as barreiras às candidaturas negras são a redução 
(ou mesmo a eliminação) da nota mínima e a proscrição da nota de corte em todas as fases para a 
lista de vagas reservadas, como adotado pela Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul.3 
A possibilidade de concessão de pontuação adicional para candidatos(as) às vagas reservadas também 
é apontada como uma alternativa nos artigos de Omar Sobrinho, Yuna Fontoura e Morgana Krieger; 
e Anna Carolina Venturini.

Outro elemento que atua na superseleção das candidaturas negras são os custos de preparação 
e participação no concurso, como discutido por Tatiana Silva, André Campos, Adriana Avelar e 
Carla Araújo. Tanto os custos diretos, com cursos e materiais, quanto os indiretos, com a redução 
da renda do trabalho para garantir mais tempo de estudo, os deslocamentos e demais desembolsos 
para participar do certame, atuam em desvantagem não apenas dos(as) candidatos(as) negros(as), 
como demonstra o estudo, mas notadamente dos(as) candidatos(as) de baixa renda, proliferando 
um perfil mais elitista entre os(as) selecionados(as). Diante desse cenário excludente, alguns artigos 
apresentam a concessão de bolsas de estudos e a organização de programas de preparação como 
alternativas para apoiar candidaturas negras.

Além do pioneiro programa de ação afirmativa do Itamaraty, cuja trajetória e desafios são 
analisados por Emiko Matsuoka e Leonardo Silva, essa possibilidade é destacada nos textos de Omar 
Sobrinho, Yuna Fontoura e Morgana Krieger, e de Cecilia Santos e Luísa Anabuki. Neste último, 
ao relatarem a experiência de preparação de mulheres negras candidatas ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT) a partir da iniciativa de um coletivo de procuradoras do trabalho, com oferta de 
bolsas e outras formas de apoio às candidatas (incluindo mentoria e assistência psicológica), as autoras 
apontam como desfecho a aprovação de duas participantes do programa. Somado à aprovação de 
outro candidato negro, esse resultado evidencia o contraste com o concurso anterior, no qual apenas 
um homem fora selecionado pelas cotas para negros(as), e corrobora a importância de iniciativas 
que superem a reserva formal das vagas.

3 COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

Questão central na implementação das ações afirmativas é definir quem são os(as) beneficiários(as). 
O embasamento da reserva de vagas com critério racial foi validado por duas vezes pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), nas ações que atestaram a constitucionalidade do sistema de cotas na 
Universidade de Brasília (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF – no 186 

2. “9.11.6.1 Serão corrigidas as provas objetivas dos candidatos que se declararem com deficiência e dos candidatos que se autodeclararem 
negros em percentual maior do que o previsto para a reserva de vagas, a fim de maximizar a possibilidade de que, após submetidos à avaliação 
biopsicossocial, no caso dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, e ao procedimento de verificação da condição declarada 
para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, ainda restem candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento 
das vagas reservadas aos candidatos nessas condições”. Disponível em: <https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/MPU_18/arquivos/ED_1_
MPU_2018___ABT.PDF>.
3. Disponível em: <https://www.adpergs.org.br/imprensa/noticias/defensoria-publica-do-estado-do-rs-aumenta-para-30-o-percentual-de-
reservas-de-vagas-para-cotistas.html>.
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e em concursos públicos (Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC – no 41). Ainda assim, 
mecanismos de controle acerca da declaração racial dos(as) candidatos(as) não foram estabelecidos 
com a criação de boa parte das normas. Apenas 17% das instituições de ensino superior (IES) 
estabeleceram comissões de heteroidentificação para seleção de estudantes até 2017, ampliando-se 
esse contingente e alcançando adesão majoritária no período recente (Santos e Estevam, 2018; Santos, 
2021).4 Desta lacuna resultaram inúmeras denúncias de fraude, com desligamento de alunos(as) e 
até cassação de diplomas, em processos que envolveram a mobilização de estudantes, especialmente 
de coletivos negros, e a apuração institucional das denúncias, além de contestação judicial.

No caso dos concursos públicos, a aplicação da Lei no 12.990/2014 também se iniciou sem 
orientação a respeito das comissões de heteroidentificação, igualmente provocando denúncias e 
contestações. No entanto, a mudança de curso foi mais célere. A partir de 2016, inicialmente com 
a Orientação Normativa no 3 e posteriormente com norma mais robusta, a Portaria no 4/2018, o 
governo federal iria se posicionar mais objetivamente sobre esse tema, disciplinando a obrigatoriedade 
das comissões e a sistemática de seu funcionamento. Essas orientações passaram a servir de referência 
para medidas similares em outros poderes e níveis subnacionais, além de subsidiarem o procedimento 
inclusive em relação à reserva de vagas para estudantes.

Ainda assim, o debate em torno das comissões de heteroidentificação está longe de ser encerrado. 
Iniciando pelos aspectos formais desse processo, além da defesa de que exista controle sobre o critério 
racial nos concursos, destaca-se um embate, entre outros, sobre dois pontos específicos: o momento em 
que esta avaliação deve ocorrer e o destino dos(as) candidatos(as) não aprovados(as) – ou ausentes – 
nesta instância. No que se refere à existência das comissões, o panorama das IES federais e estaduais 
apresentado por Anna Carolina Venturini mostra que, embora a adoção das comissões de verificação 
nos concursos para docentes seja realidade nas primeiras, mais da metade das estaduais que contam 
com a medida afirmativa na seleção de pessoal ainda restringe o procedimento à autodeclaração racial.

No que tange ao momento da verificação da autodeclaração, Eduardo Gomor dos Santos e 
Roseli Faria alegam que a antecipação dessa fase ao longo dos processos seletivos reduziria os erros 
de inclusão e exclusão decorrentes da permanência, em lista de vagas reservadas, de candidatos(as) 
que, nas últimas fases dos concursos, teriam invalidadas suas declarações como negros(as). Quanto 
ao tratamento do(a) candidato(a) que tem sua autodeclaração como negro(a) não confirmada, ou que 
não se apresenta à comissão de heteroidentificação, o tema recebe orientações diferentes. Enquanto 
a Portaria no 4/2018 estabelece a exclusão do certame, as ações afirmativas do sistema de justiça, em 
geral, possibilitam que o(a) candidato(a) seja incluído na ampla concorrência, se afastada a hipótese 
de má-fé e se houver obtido rendimento compatível no certame. O artigo de Andersson Pereira 
dos Santos relata a intensa controvérsia de que foi alvo a orientação para exclusão estabelecida no 
concurso da Polícia Federal.

Por fim, o procedimento de heteroidentificação em si congrega outros aspectos abrangentes e 
desafiadores. Para além da questão sobre se, quando e como averiguar a veracidade da autodeclaração 
racial para fins de concurso, uma questão anterior relaciona-se com o próprio instituto da 
classificação racial. Embora o debate seja muito atual, este tema é bem antigo no país: desde o 
primeiro recenseamento, em 1872, há coleta de dados sobre aspectos de raça e cor dos indivíduos, 

4. Entre as 64 universidades respondentes à pesquisa realizada por Santos (2021), cinquenta contavam com comissão de validação 
da autoclassificação.
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mas, ao longo do tempo, diversas análises e alterações no sistema oficial foram implementadas.5 
No entanto, o processo de julgar correta ou não a declaração de cada indivíduo como negro(a) traz 
consigo toda uma série de debates acerca das relações raciais no país.

Inicialmente, é bom que se esclareça que as discordâncias entre a comissão e os(as) candidatos(as) 
são minoritárias e se concentram geralmente nas avaliações entre pardos(as) (Ipea, 2019). O critério do 
fenótipo tem sido majoritário, mesmo que algumas normas ainda prevejam, não sem questionamentos, 
possibilidade de complementação da avaliação por meio de documentos. Além das particularidades 
regionais, que implicam diferentes avaliações raciais, há compreensões múltiplas sobre ser negro(a) 
no Brasil, que perpassam os estereótipos, os processos históricos de (auto)embranquecimento e o 
despertar da consciência racial, não raro esbarrando no colorismo6 ou submetendo a classificação racial 
a critérios de auto/heteropercepção de discriminação racial. Estes aspectos apresentam-se também 
nos debates sobre as comissões de heteroidentificação, que não estão imunes ao essencialismo na 
discussão sobre a negritude. E há, evidentemente, a tentativa de burla do sistema de ação afirmativa, 
que, pela via do oportunismo individual, acaba promovendo reação contra a política pública.

Com efeito, o critério racial, consolidado como estratégia contra a invisibilidade estatística 
das pessoas negras e utilizado para denúncia das desigualdades, passa a ser parâmetro de políticas 
públicas, invertendo o discurso sobre o fenótipo negro, tido como “desvirtuoso em relação à virtude 
branca” (Nunes, 2018, p. 29). Como outros critérios, este não é absoluto, tal como não é a percepção 
ou declaração individual, sendo passível de confirmação relacional, uma vez que se reconhece a raça 
como construção social. Nesse sentido, a heterogeneidade das bancas de verificação, com apropriada 
preparação de seus integrantes, mostra-se fundamental (Ipea, 2019), valendo o mesmo para as bancas 
organizadoras dos concursos.

Em suma, no debate acerca da classificação racial, para além das necessárias reflexões sobre a 
validação e a operacionalização deste processo, abrigam-se crenças, visões e discursos que remetem 
diretamente ao debate mais profundo sobre as relações raciais no país, o enfrentamento às desigualdades 
raciais e a construção de raças entre nós. Além do objeto específico das ações afirmativas, pode-se 
considerar que o papel das comissões ultrapassa a validação da declaração racial e tem potencial 
de agregar outro sentido, no qual “instauram um processo político de acolhimento e recepção aos 
corpos esquecidos, interditados e normatizados pelo racismo” (Nunes, 2018, p. 29).

4 APÓS A SELEÇÃO: ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE

Se garantir a reserva e o preenchimento de 20% das vagas para candidatos(as) negros(as) é um objetivo 
que vem enfrentando dificuldades, a ocupação final dos cargos pelos(as) candidatos(as) aprovados(as) 
conforme os critérios de alternância e proporcionalidade é um aspecto ainda sujeito à controvérsia. 
Com isso, observam-se casos em que cotistas ora são posicionados(as) indistintamente na lista geral 
de aprovações conforme os resultados obtidos, com os(as) candidatos(as) da ampla concorrência, 
ora comparecem como um grupo apartado ao final da lista. As reflexões oriundas de alguns textos 
desta publicação evidenciam que essa é uma questão que talvez requeira aprimoramentos em termos 
normativos, de modo a se explicitar a lógica sistêmica da ação afirmativa.

5. Para mais informações, consultar a Pesquisa das Características Étnico-Raciais da População (PCERP) 2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9372-caracteristicas-etnico-raciais-da-populacao.html>.
6. Por colorismo, entendem-se as distinções apontadas entre negros, de acordo com os diferentes tons de pele.



174
Boletim de Análise Político-institucionAl | n. 31 | dez. 2021

Em outras palavras, de um lado, é preciso ficar claro que a reserva separa as vagas para 
candidatos(as) cotistas e não cotistas (ampla concorrência) como subsistemas distintos, devendo 
haver durante o certame a diferenciação das respectivas listas, dentro das quais os(as) integrantes dos 
dois grupos concorrem entre si e são finalmente classificados. De outro lado, deve-se reforçar que, 
uma vez concluído o concurso, as duas listas operem complementarmente, devendo a nomeação do 
conjunto dos(as) aprovados(as) observar a proporção de 20% da cota racial, ou seja, um(a) cotista 
para cada quatro aprovados(as) na ampla concorrência.

Eventuais aprimoramentos normativos devem também explicitar que o princípio da 
proporcionalidade não pode ser desconsiderado, seja no momento das nomeações, de modo a 
evitar que a vaga de cotistas seja preenchida por aprovados(as) na ampla concorrência, como alertam 
Lucas Bulhões e Dyego Arruda, seja em etapas futuras da trajetória profissional do(a) beneficiário(a) 
da ação afirmativa, como defendem Eduardo Gomor dos Santos e Roseli Faria com base no que se 
verificou em concurso realizado pela Advocacia-Geral da União (AGU).

5 JUDICIALIZAÇÃO

Outra questão relevante apontada em alguns dos artigos aqui reunidos diz respeito ao impacto da 
judicialização sobre a implementação da ação afirmativa. O fato de que a Lei de Cotas introduz, 
ao lado do mérito, um princípio de justiça adicional na orientação dos atos voltados à seleção de 
pessoas para compor os quadros públicos é um aspecto central nas inúmeras tentativas de barrar, 
pela via judicial, a reserva de vagas. Porém, também são frequentes objetos de questionamento 
judicial as fragilidades nas regras dos processos seletivos, que acabam até mesmo por desfavorecer 
os(as) candidatos(as) negros(as).

A experiência da Fiocruz, narrada por Valéria Adriano, Nelson Vieira e Andréa Carvalho, 
evidencia que os questionamentos no âmbito do concurso realizado em 2016 se deram tanto pela 
reserva da cota racial a um perfil com apenas uma vaga quanto pela não elaboração, a cada fase do 
certame, de uma lista separada para os(as) cotistas. O questionamento das decisões da comissão de 
heteroidentificação e recursal também é um aspecto relevante da judicialização, igualmente destacado 
pelos(as) autores(as), que chamam a atenção para a insegurança jurídica que ainda caracteriza a 
matéria, com decisões díspares e até mesmo contraditórias que tumultuam a realização dos certames 
e a rotina da gestão pública.

A judicialização, porém, tem impactos que extrapolam os casos concretos e repercutem, de 
um ponto de vista mais amplo, na configuração da própria política de cotas. Como aponta Luiz 
Mello, por exemplo, o subgrupo de universidades federais que efetivam a reserva de vagas ampliou-se 
consideravelmente depois de 2017, quando foi julgada pelo STF a ADC no 41/2017, que reconheceu 
a constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Esse fato revela a relevância da pacificação jurídica 
da questão advinda do acórdão do STF, tanto no âmbito judicial, com reflexos potenciais sobre o 
tratamento da questão nas varas de justiça do país, quanto no administrativo, em razão inclusive do 
parecer expedido pela AGU na sequência desse julgamento.

Assim, se a judicialização traz inúmeras complicações e custos extras para a administração, ela 
pode contribuir para o aperfeiçoamento da ação pública, exigindo não apenas medidas imediatas em 
relação aos casos concretos, mas também reverberando na interpretação da lei dentro das organizações, 
especialmente quando o questionamento é protagonizado por atores com engajamento na política 
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afirmativa. Com isso, promove-se, por exemplo, o aprimoramento preventivo dos editais, que 
passam a apresentar o modo de aplicação da cota racial de modo mais detalhado, visando evitar 
novas ações judiciais.

Esse fenômeno é ilustrado pelo caso da UFSB, relatado por Maria do Carmo Rebouças dos 
Santos e Lidyane Souza, e pelas várias mudanças que as autoras identificam nos editais publicados 
no curto período entre 2014 e 2019, as quais são tomadas como evidências de um processo de 
aprendizado institucional. Esse é um aspecto de grande relevância para políticas públicas em fase 
de consolidação, como é o caso da reserva de vagas, uma vez que resulta da própria experiência das 
organizações e de seus corpos administrativos no enfrentamento de dificuldades de vários tipos, 
inclusive as de natureza judicial. Materializando-se em novas orientações normativas que vão sendo 
paulatinamente institucionalizadas, esse aprendizado pode inclusive ser compartilhado e se espraiar 
por outros âmbitos semelhantes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta nota, procuramos sintetizar reflexões desenvolvidas ao longo deste boletim, bem como propor 
outros aspectos que possam apoiar a implementação das políticas de ação afirmativa em concurso 
público, com vistas a seu aprimoramento. Para além das importantes análises e relatos apresentados 
nesta edição, há diversas outras experiências similares em curso, em todos os poderes e níveis 
federativos, que merecem ser compreendidas não apenas como mera execução de normativas e regras, 
mas também pelo que realmente são: pequenas revoluções encravadas em um aparato estatal forjado 
por práticas e instituições que reproduzem o racismo, privilégios e desigualdades.

Levar essa experiência ao seu potencial máximo é uma oportunidade para esta geração contribuir 
com sua tarefa histórica no enfrentamento das desigualdades raciais, além de honrar mulheres e 
homens que deram suas vidas para alcançarmos uma sociedade mais justa e plural. Essa sociedade 
não vem de uma hora para outra; ela é gestada aos poucos e de muitas maneiras, inclusive e sobretudo 
nas ações (e inações) do Estado, por meio de seus operadores e operadoras. Nosso convite é para 
que as leituras disponibilizadas nesta publicação se prolonguem nas diversas possibilidades pessoais 
e institucionais de exercício antirracista, ou seja, de atuar deliberadamente com a finalidade de 
combater o racismo e desnaturalizar as diferenças marcadas em raça.

O corpo negro, ao ocupar determinados espaços de poder, é um ato político em si. Além 
do ser negro, o estar negro em espaços de poder tem potencial que se relaciona com as condições 
institucionais, mas que também reflete poder de ação dessas pessoas, mesmo que não se compreendam 
politicamente como negros(as). Boa parte dos artigos desta edição do boletim tem como autoras e 
autores servidores(as), muitos dos(as) quais negros(as), que se colocaram em movimento em seus 
espaços institucionais, articulados com aliados antirracistas em reflexão (e ação) por instituições mais 
representativas da sociedade brasileira.
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