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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo explorar como vem sendo implementada a ação 

afirmativa de reserva de vagas para negros em concursos públicos do poder executivo federal, 

prevista na Lei nº 12.990/14. O trabalho consiste em compreender o que é e quais são os fun-

damentos das políticas públicas de ações afirmativas de recorte racial, em especial a de reser-

va de vagas nas seleções de pessoal do serviço público federal. Para tanto, inicialmente parte 

de uma pesquisa bibliográfica para elucidação dos principais conceitos e fundamentos e, com 

base neles, analisa um conjunto de concursos realizados na vigência da Orientação Normativa 

nº 3, ou seja, concursos que estavam em andamento no ato de sua publicação, em 1º de agosto 

de 2016 ou que se iniciaram posteriormente e que, ao mesmo tempo, tenham sido concluídos 

até dezembro de 2017. A revisão bibliográfica apontou cinco argumentos principais sobre os 

quais as ações afirmativas são abordadas pela teoria, sendo eles a justiça distributiva ou redis-

tribuição, a justiça compensatória ou reparativa, a diversidade e a promoção do pluralismo, o 

reconhecimento e o fortalecimento da identidade e, por fim, a igualdade material. A pesquisa 

de campo demonstrou que a política pública foi executada nas amostras como prevê a legisla-

ção vigente, entretanto, de forma bastante heterogênea nas atividades sem regulamentação. 

Ao fim, sugerem-se algumas medidas que podem ser implementados pelas entidades da admi-

nistração pública como forma de contribuir para a finalidade das ações afirmativas. Este estu-

do pretende ser uma contribuição para o aperfeiçoamento da atividade de realização de con-

cursos públicos por entidades da administração pública brasileira, e, ainda mais importante, 

uma contribuição para a máxima efetividade desta política pública de ação afirmativa. 

Palavras-chave: ações afirmativas, políticas públicas, diversidade, concursos públicos 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to explore how is been implemented the affirmative action that re-

serves quota for black people in public jobs through civil service examinations to federal ex-

ecutive branch, provided by Law nº 12990/14. The work consists in knowing what the foun-

dations of the affirmative action policies are in particular ones that provides quotas in the se-

lections of personnel to federal public service. To do so, initially does a bibliographical re-

search to clarify the main concepts and fundamentals, and based in it, analyzes a set of civil 

service examinations that occurs under Regulatory Guidance nº 3, that is, civil service exami-

nations that are in progress not at the time of publication, in August 1st, 2016 or that began, 

and even time, were concluded until December 2017. The literature review pointed out five 

main arguments about which affirmative actions are approached by theory, such as distribu-

tive justice or redistribution, compensatory or reparative justice, diversity and promotion of 

pluralism, recognition and appreciation of identity and, in last, material equality. Field re-

search demonstrated that public policy was carried out in the samples as foreseen in the cur-

rent legislation, however in a very heterogeneous way in the activities without regulation. 

Finally, it is suggested some aspects that can be implemented by public administration entities 

as a way to contribute to the purpose of affirmative action. Finally, this study intends to be a 

contribution to the improvement of public procurement by entities of the brazilian public ad-

ministration, and, more important, a contribution to the maximum effectiveness of this policy. 

Key words:  affirmative actions, policies, diversity, civil service examinations 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A busca por uma sociedade mais justa e igualitária em oportunidades é destaque na 

pauta de debates mundial desde a segunda metade do séc. XX. Ao lado de temas como meio 

ambiente e desenvolvimento econômico sustentável, esse movimento, que acompanha o pro-

cesso de universalização dos direitos humanos, reflete a consciência ética contemporânea, 

demandando a formação de um sistema internacional de proteção desses direitos, que se mate-

rializa, entre outros instrumentos, através de acordos internacionais e a partir da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1948 (JESUS, 2016; PIOVESAN, 2005; PIRES, 2015). 

Conquanto não esgotem o tema, que está disperso em outros tratados firmados no âmbito das 

organizações internacionais, alguns desses documentos têm especial relevância no esforço 

internacional para o combate às discriminações, para a eliminação das diferenças sociais e 

para a promoção da diversidade.  

A primeira das iniciativas específicas se deu em dezembro de 1965, quando a Assem-

bleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de To-

das as Formas de Discriminação Racial. Nela, os estados-membros comprometeram-se a to-

mar medidas para “promover e encorajar o respeito universal e a observância dos direitos hu-

manos e liberdades fundamentais para todos, sem discriminação de raça, sexo, idioma ou reli-

gião” (BRASIL, 1969). Essa Convenção, ratificada pelo Brasil em 1969, conceitua a discri-

minação racial como  

(...) qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência baseadas em raça, cor, des-

cendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou res-

tringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, em igualdade de 

condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político eco-

nômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública.  

 

Essa definição, esclarece Piovesan (2005, p. 48), deve ser interpretada no sentido de 

que seja tudo aquilo 

(...) que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o exercício, em igual-

dade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos po-

lítico, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Logo, a dis-

criminação significa sempre desigualdade.  
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Além da Convenção de 1965 aprovada na Assembleia Geral, a Organização das Na-

ções Unidas, ainda especificamente quanto à temática do combate à discriminação racial, 

promoveu três conferências mundiais. Nos anos de 1978 e 1983 os encontros foram realizados 

em Genebra, ocasiões em que foram aprovados plano de ação prevendo iniciativas nos âmbi-

tos nacional e internacional e a formulação de medidas específicas contra o apartheid, de 

promoção dos direitos de minorias e de implementação de instrumentos internacionais. Em 

2001, em Durban, a III Conferência incluiu pautas sobre racismo, xenofobia e intolerâncias 

correlatas, objetivando a erradicação de qualquer forma de discriminação racial (BITTAR; 

ALMEIDA, 2006). 

Ressalta Godinho (2009), que já nos anos 90, o consenso internacional passa a uma vi-

são ampliada sobre o fenômeno do racismo, manifestada na Conferência de Durban. Aponta o 

autor, que do Plano de Ação resultante da Conferência, nota-se a necessidade de implementa-

ção de políticas e legislação efetivas, incluindo a adoção de medidas positivas em favor de 

vítimas de racismo, como se percebe da leitura do item 108 do documento. 

(…) those measures should include measures to achieve appropriate representation 

in educational institutions, housing, political parties, parliaments and employment, 

especially in the judiciary, police, army and other civil services, which in some cases 

might involve electoral reforms, land reforms and campaigns for equal participation 

(UNITED NATIONS, 2001, p. 19) 

Essa mesma abordagem ampliada marcou a promoção, em 1995, da Conferência 

Mundial da Organização das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Social, em Copenhague. 

Foi o primeiro grande encontro internacional específico sobre o tema justiça social e desen-

volvimento social -- um evento sem precedentes, diferente da agenda social da ONU 

(ALVES, 1997). Nele se reuniram 117 Chefes de Estado que ratificaram a importância da 

justiça social e do desenvolvimento social como indispensáveis à manutenção da paz e da 

segurança interna e externa das nações.  

Do encontro resultou a Declaração de Copenhague, documento composto da declara-

ção conjunta dos Chefes de Estado e da definição de dez compromissos relacionados à pro-

moção do pleno emprego, da integração social e da eliminação da pobreza. O documento foi 

reafirmado em diversas oportunidades
1
 e, em 2007, a Assembleia-Geral da ONU declarou o 

dia 20 de fevereiro Dia Mundial da Justiça Social, reconhecendo a necessidade de promover 

                                                           
1
 Dentre as reafirmações, no ano 2000, foi realizada a sessão especial da Assembleia das Nações Unidas em 

Genebra – Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social e Futuro: Assegurando Desenvolvimento Social 
para Todos em um Mundo Globalizado, com o objetivo de tratar das questões de implementação dos compro-
missos firmados no encontro de 1995 em Copenhague (ALESSIO, 2004, p. 91). 
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esforços para o enfrentamento de questões como a pobreza, a exclusão social e o desempre-

go
2
. A resolução, aprovada por unanimidade, convidou os Estados-membros à promoção de 

atividades de apoio aos objetivos na Declaração de Copenhague, fruto da Conferência de 

1995.  

Ainda que muitas críticas tenham surgido quanto aos resultados práticos daquele com-

promisso, cabe considerar que o propósito de iniciativas multilaterais são a orientação das 

relações internacionais e o direcionamento dos rumos dos ordenamentos jurídicos internos de 

cada Estado-membro. Embora o seu objetivo mais imediato não ultrapasse o da mobilização 

das consciências e o encaminhamento para um futuro de concretização dessas propostas como 

ponderou Alves (1997, p. 160), a Declaração de Copenhague teve a importância de estabele-

cer a inter-relação entre paz, desenvolvimento social e justiça social (BELLI, 1997). 

No mesmo sentido, em 2008, como resultado da 97ª Conferência Internacional do 

Trabalho, realizada em Genebra, a OIT adotou a Declaração sobre a Justiça Social para uma 

Globalização Equitativa. O documento, aprovado por consenso entre os 183 países, visa re-

forçar a Agenda para o Trabalho Digno e expressar que seus membros devem encaminhar 

políticas baseadas nos objetivos estratégicos de geração em emprego, proteção social, diálogo 

social e direitos humanos no trabalho.  

A Declaração ressalta, ainda, que o contexto de globalização demanda o alcance de 

melhores resultados que sejam equitativamente repartidos entre todos, de forma a responder à 

aspiração universal de justiça social e, para isso, indica que se busquem estratégias para o 

atingimento do pleno emprego, da garantia à sustentabilidade das sociedades abertas e da 

economia global, além de que se assegure a coesão social, o combate à pobreza e às crescen-

tes desigualdades (OIT, 2008). A Declaração manifesta, também, a convicção de que “os va-

lores fundamentais de liberdade, dignidade humana, justiça social, segurança e não discrimi-

nação são essenciais ao desenvolvimento e eficácia sustentáveis nos domínios econômico e 

social” (OIT, 2008, p. 6).  

No Brasil, o estabelecimento de políticas públicas com ações positivas para a promo-

ção da igualdade racial efetiva se deu principalmente a partir do final dos anos de 1990, refor-

çado, além da agenda internacional (HTUN, 2004) e pela ratificação da Conferência de Dur-

ban (AVRITZER; GOMES, 2013), por uma racialização da luta política e do diálogo institu-

                                                           
2
  ONU declara Dia Mundial da Justiça Social. https://www.unric.org/pt/desen373volvimento-social/13877. 

Acesso em 29/12/2016 

https://www.unric.org/pt/desen373volvimento-social/13877
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cional entre o Movimento Negro e o Estado (TRAPP, 2014). Nesse contexto, instituiu-se a 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que tem entre suas com-

petências a formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da 

igualdade racial.  

Quanto à ordem jurídica brasileira, um marco importante foi o Estatuto da Igualdade 

Racial, que fundamenta a política pública objeto deste trabalho de pesquisa. Sob a forma da 

Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, o Estatuto fixa os princípios gerais que devem guiar o 

Estado e a sociedade para garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportuni-

dades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discrimina-

ção (BRASIL, 2015). 

É nesse cenário, considerando a agenda internacional e também as mobilizações polí-

ticas e sociais no plano interno, que, na busca por uma sociedade mais justa e igualitária, ga-

nha força a implementação de ações afirmativas no Brasil. Segundo Martins (2016), ações 

afirmativas são instrumentos especiais que visam reequilibrar as condições de participação na 

vida em sociedade, que se viabilizam juridicamente, buscando a remoção de obstáculos e a 

criação de oportunidades de acesso a bens e serviços, de modo a prover a ampliação da parti-

cipação social de grupos historicamente menos favorecidos econômica, política ou socialmen-

te.  

Tendo em vista que os mecanismos de equalização, afirmação e reconhecimento po-

dem ser de diversas naturezas, compatíveis com os objetivos que se busca alcançar, existem 

políticas públicas de ações afirmativas de muitas espécies. Este trabalho tomará por objeto 

apenas uma modalidade, instituída através da Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, que reserva 

a negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos 

e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, direta e indireta (BRASIL, 

2015). 

Como objetivo geral, a pesquisa buscará compreender como vem sendo executada a 

ação afirmativa de reserva de vagas em concursos públicos instituída pela Lei 12.990/14, em 

especial após a publicação, pelo Ministério do Planejamento, da Orientação Normativa nº 3, 

de 1º de agosto de 2016, que dispôs sobre as regras de verificação de veracidade das autode-

clarações de candidatos negros para fins do disposto na Lei. Para isso, analisará um conjunto 

de concursos públicos realizados no período posterior à publicação da Orientação Normativa 

nº 3 quanto ao atendimento da norma, bem como, qualitativamente, como a execução ocorreu.  
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O trabalho se valerá de metodologia de exploração bibliográfica e documental. Inici-

almente buscará identificar as justificativas da política pública de reserva de vagas para ne-

gros em concursos públicos, bem como as finalidades que ela busca alcançar. Em seguida, 

analisará os editais de um conjunto de processos seletivos visando avaliar a consistência entre 

a previsão normativa e sua realização. Adicionalmente, analisará dados obtidos junto aos ór-

gãos realizadores dos concursos por meio da Lei de Acesso à Informação – dados esses rele-

vantes para a ampliar a compreensão de como vem sendo executada a política pública. 

O presente trabalho busca, ao final, ser uma contribuição para o aperfeiçoamento da 

atividade de realização de concursos públicos por entidades da administração pública brasilei-

ra, e, ainda mais importante, uma contribuição para a máxima efetividade desta política públi-

ca de ação afirmativa. 

 

1.2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Não restam dúvidas de que o trabalho exerce grande importância na vida urbana con-

temporânea, sobretudo na modalidade de emprego formal remunerado. Em sua pesquisa sobre 

o significado do trabalho, Bastos (1995) conclui ser um elemento ponderável e central na 

identidade dos indivíduos, tendo função tanto expressiva como econômica. O trabalho se 

mostra, portanto, um potencial veículo para políticas públicas de ações afirmativas e para a 

promoção da justiça social. 

No Brasil, a administração pública é uma importante agente empregadora. De acordo 

com o IBGE
3
, o País contava com 90,2 milhões de pessoas ocupadas

4
 em novembro de 2016, 

sendo que desse contingente, 11,4 milhões de pessoas (12,6% do total) estavam empregadas 

no setor público (IBGE, 2016a), como pode ser visto no quadro 1. 

  

                                                           
3
 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Mensal – Novembro de 2016.  

4
 São classificadas como ocupadas as pessoas que trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho 

remunerado no período pesquisado. Esta categoria se contrapõe à classificação de trabalhadores desocupados, 
que compõe o conjunto das pessoas não ocupadas no período, mas que tomaram alguma providência efetiva 
para conseguir um trabalho nos trinta dias anteriores à pesquisa. A soma das duas categorias representa o total 
da força de trabalho brasileira, estimada em 102,3 milhões de pessoas no período. 
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Quadro 1 - Distribuição da força de trabalho por posição de ocupação.  

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO 
Estimativa 

(MM) 

Distribui-

ção 

Empregado no setor privado com carteira (exclusive trabalhadores domésticos) 34,1 37,8% 

Empregado no setor privado sem carteira (exclusive trabalhadores domésticos) 10,5 11,6% 

Trabalhador doméstico 6,1 6,7% 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) 11,4 12,6% 

Empregador 4,2 4,6% 

Conta própria 21,9 24,3% 

Trabalhador familiar auxiliar 2,1 2,3% 

Total 90,2 100,0% 

Fonte: IBGE, 2016b. Elaborado pelo Autor. 

 

Além de demandar um expressivo contingente, o serviço público brasileiro é atraente 

como forma de ocupação. Em estudo buscando identificar as motivações de candidatos a in-

gresso no serviço público, Albrecht e Krawulski (2011) apontam que a estabilidade no cargo, 

a remuneração e a possibilidade de fazer carreira são fatores predominantes de atração às car-

reiras públicas. À conclusão semelhante pode-se chegar através do trabalho de Moreira 

(2016), que pesquisou as percepções de alguns de jovens ingressantes do serviço público em 

Brasília. Em sua dissertação, o autor conclui, dentre outras coisas, que as atividades desempe-

nhadas não satisfaziam a maioria dos entrevistados, mas, apesar disso, estes identificaram que 

a estabilidade e a remuneração eram fatores preponderantes para a permanência nos empre-

gos.  

De fato, indicadores econômicos e sociais produzidos pelo IBGE (2016) demonstram 

que o rendimento médio habitual de empregados do setor público são significativamente su-

periores às demais categorias de pessoas ocupadas, sendo apenas inferior aos classificados 

como empregadores
5
. Os rendimentos médios mensais e a relação entre o rendimento na posi-

ção de ocupação e o rendimento de empregados do setor público estão retratados na tabela 1. 

  

                                                           
5
 São classificados como empregadores, para efeitos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 

aqueles que trabalham explorando seu próprio empreendimento, com pelo menos um empregado. 
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Tabela 1 - Rendimentos médios mensais e relação entre o rendimento na posição de ocupação e o rendimento de 

empregados do setor público 

CATEGORIA DE OCUPAÇÃO 
Rendimento médio 

mensal (R$) 
Valor relativo 

Pessoas ocupadas (todos os trabalhos) 2.032 63,2% 

Empregado no setor privado com carteira (exclusive trabalhadores 

domésticos) 
1.958 60,9% 

Empregado no setor privado sem carteira (exclusive trabalhadores 

domésticos) 
1.181 36,7% 

Trabalhador doméstico 816 25,4% 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) 3.214 100,0% 

Empregador 4.953 154,1% 

Conta própria 1.500 46,7% 

Fonte: IBGE, 2016b. Elaborado pelo autor. 

 

A investigação de Moreira (2016) apontou, ainda, que a precarização dos contratos de 

trabalho e a baixa remuneração do setor privado são elementos que afugentam indivíduos com 

oportunidade de frequentar cursos de nível superior. Além disso, a oportunidade de prestarem 

outros concursos públicos seria uma alternativa acessível àqueles que não estavam satisfeitos 

com o cargo ocupado na burocracia estatal. Quem é aprovado no concurso público abandona a 

efemeridade do mundo do trabalho privado, afastando o medo do desemprego e da ausência 

de remuneração, sendo uma estratégia sobre a instabilidade do perfil do trabalho contemporâ-

neo (SANTOS, R. E. da S., 2015). 

Os concursos públicos no Brasil são o principal mecanismo de seleção de pessoal para 

o serviço público. Previsto na Constituição Federal de 1988 através do inciso II do art. 37, a 

nomeação a cargos ou empregos públicos
6
 depende de aprovação prévia em concurso de pro-

vas ou de provas e títulos, considerando a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
7
. 

Em pesquisa sobre os processos seletivos para contratação de servidores públicos no Brasil, 

Fontainha et al. (2015) apontam que os concursos são das mais significativas inovações ge-

renciais modernas, fruto do pensamento burocrático racional-legal e que promoveu avanços 

em termos de racionalização da contratação de trabalhadores para o setor público. Ocorre, 

porém, que ao analisar dados de 698 processos seletivos realizados entre 2001 e 2010, o autor 

esclarece que os recrutados pelos concursos públicos, em razão dos métodos e técnicas pre-

                                                           
6
 A distinção entre cargos e empregos públicos se dá em razão da natureza de vínculo que o servidor mantém 

com o Estado. Os primeiros são de natureza estatutária e, os segundos, vínculos mediados pela CLT. 
7
 Excluem-se dessa exigência as nomeações para os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. 
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dominantemente adotados nas avaliações, acabam por serem aqueles que têm mais sucesso no 

domínio das técnicas e métodos de realização das provas. Não são, conclui, nem os melhores 

profissionais experientes, nem os melhores egressos do sistema de ensino, mas os que têm 

mais sucesso na preparação para as provas. 

Embora o método de acesso ao serviço público por concursos seja, potencial e for-

malmente, um instrumento democrático e igualitário, a representação racial da sociedade bra-

sileira não se espelha nos quadros estatais. De acordo com as estimativas da Pesquisa Nacio-

nal por Amostra de Domicílios - Ano 2015 (IBGE, 2016b), a população brasileira seria com-

posta por cerca de 203,2 milhões de pessoas, dentre os quais, 45,5% brancos, 8,6% pretos, 

45,0% pardos e 0,9% amarelos e indígenas somados. Apesar disso, estudos da ENAP (2014) 

evidenciam que a força de trabalho da administração pública federal não traduz esse mesmo 

padrão de diversidade. A partir de informações extraídas do SIAPE em junho de 2014, os ser-

vidores públicos ativos da administração direta, das autarquias e das fundações eram, naquele 

momento, 619.364 pessoas
8
, cuja distribuição conforme raça/cor se daria da seguinte maneira: 

51,7% brancos, 4,0% pretos, 22,4% pardos, 3,4% amarelos, 0,3% indígenas, além de 18,2% 

de indivíduos que não informaram tal característica. A distribuição racial da população brasi-

leira e dos servidores públicos federais pode ser observada no quadro 2. 

Quadro 2 - Distribuição racial da população brasileira e distribuição racial dos servidores públicos federais 

COR/RAÇA POPULAÇÃO BRASILEIRA (IBGE) SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

Branca 92.405.543 45,5% 320.371 51,7% 

Preta 17.430.338 8,6% 24.765 4,0% 

Parda 91.530.577 45,0% 138.926 22,4% 

Amarela 
1.823.581 0,9% 

20.878 3,4% 

Indígena 1.846 0,3% 

Não informado - - 112.578 18,2% 

Total 203.190.039 100,0% 619.364 100,0% 

Fonte: IBGE, 2016a e ENAP, 2014. Elaborado pelo autor. 

 

A discrepância entre as composições do total da população brasileira e de seu subcon-

junto integrante dos quadros da administração pública federal fica ainda mais dramática 

quando analisados segundo carreiras de grande prestígio e remuneração. Em nota técnica que 

analisava a proposta objeto do então projeto de Lei nº 6.738/13 (mais tarde transformado na 

                                                           
8
 Os dados não incluem anistiados, estagiários, empregados de empresas públicas e nem das sociedades de 

economia mista. 
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Lei nº 12.990/14), o IPEA (2014) indicava que, em 2012, entre diplomatas, auditores da Re-

ceita Federal, procuradores da Fazenda Nacional, fiscais do trabalho, por exemplo, o poder 

executivo federal não contava sequer com 20% de servidores negros
9
. 

É nesse cenário que entra em vigor a Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, com o in-

tuito de implantar as ações afirmativas de recorte racial no poder executivo federal, em regu-

lamentação ao Estatuto da Igualdade Racial. A lei prevê o prazo de validade de 10 anos, com 

a necessidade de avaliação anual, monitoramento, publicidade e eficácia social (COSTA 

NETO, 2017). 

Contudo, a execução dessa política pública tem sido objeto de críticas e controvérsias 

de muitas naturezas. Em primeiro lugar, e desde a implementação das políticas de reservas de 

vagas para negros em universidades públicas, no início dos anos 2000, emergiu um debate 

sobre a classificação racial no Brasil (CALVO-GONZÁLEZ, 2014; MIRANDA, 2015) e o 

centro da disputa seria a adequada identificação dos justos beneficiários da ação afirmativa.  

O Estatuto da Igualdade Racial, define como população negra “o conjunto de pessoas 

que se autodeclarem pretas e pardas, conforme o quesito de cor ou raça usado pelo IBGE” 

(BRASIL, 2015). Apontam alguns autores que, no caso brasileiro, diferente de outros contex-

tos étnicos ou nacionais, a categorização racial se funda na aparência e não na ancestralidade 

(HTUN, 2004; NOGUEIRA, 2007; OSORIO, 2003) e, seguindo esse critério, a população 

brasileira representaria um gradiente (continuum) cuja faixa intermediária (denominado pelo 

IBGE como “pardos”) seria difícil determinar (BAILEY, 2008; SANTOS, S. A. dos, 2005). 

Um segundo ponto controverso decorre da previsão, tanto pelo Estatuto da Igualdade 

Racial, quanto pela Lei 12.990/14, da autodeclaração como fundamento de elegibilidade à 

ação afirmativa. Se por um lado a legitimidade da autodeclaração se ampara na concepção de 

igualdade material enquanto ideal de justiça como reconhecimento de identidades (FRASER, 

2007; PIOVESAN, 2008; SARMENTO, 2013), por outro, possibilita que pessoas autodecla-

rem, de forma oportunista, levando ao desvirtuamento da ação afirmativa (BELCHIOR, 2004; 

ESTANISLAU; GOMOR; NAIME, 2015; NEVES; FARO; SCHMITZ, 2016). 

Com o propósito de contribuir para a identificação adequada dos candidatos autodecla-

rados negros em processos seletivos do poder executivo federal, e considerando a necessidade 

de orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o Ministério do Planeja-

                                                           
9
 O IBGE utiliza a nomenclatura “preta”, enquanto o SIAPE utiliza a nomenclatura “negra”. As classificações 

raciais serão abordadas de forma mais detalhada adiante.  
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mento publicou, em 1º de agosto de 2016 a Orientação Normativa nº 3, dispondo sobre as 

regras de aferição da veracidade para fins do disposto na Lei nº 12.990/14. Embora o docu-

mento tenha estabelecido um conjunto de procedimentos a serem observados pela Adminis-

tração Pública, ainda restou aos órgãos selecionadores deliberar sobre diversos aspectos ope-

racionais de grande relevância e que certamente têm potencial para alterar o resultado final 

dos processos de seleção e, por consequência, a eficácia da política pública. 

Sendo assim, para que se possa analisar a forma de execução da política pública, é 

fundamental, antes, compreender as finalidades da ação afirmativa de reserva de vagas para 

candidatos autodeclarados negros em concursos públicos do poder executivo federal e como 

ela vem sendo executada atualmente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar a forma como a administração pública federal 

implementou a reserva de vagas para negros em concursos públicos a partir de um conjunto 

de processos de seleção realizados na vigência da Orientação Normativa nº 3, ou seja, concur-

sos que estavam em andamento no ato de sua publicação, em 1º de agosto de 2016, ou que se 

iniciaram posteriormente e que, ao mesmo tempo, tenham sido concluídos até dezembro de 

2017, além de sugerir um conjunto de boas práticas a partir da revisão de literatura e as obser-

vações da pesquisa de campo. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar as finalidades que as políticas públicas de ações afirmativas de recorte 

racial buscam alcançar; 

2. Analisar o atendimento aos requisitos legais quanto à reserva de vagas em editais 

de processos seletivos, e 

3. Analisar a realização da etapa de verificação da veracidade das autodeclarações de 

candidatos negros. 
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Através do atingimento desses objetivos específicos, este trabalho buscou explorar a 

forma como a administração pública federal realizou a política pública de reserva de vagas 

para candidatos negros no conjunto de concursos públicos analisados e, com isso, servir de 

insumo para o aperfeiçoamento dessa importante política pública. 

 

1.4. QUESTÕES PROBLEMA 

 

1. O que são políticas públicas de ações afirmativas e quais finalidades elas buscam 

alcançar? 

2. Como as entidades do poder executivo federal procederam a reserva de vagas em 

concursos públicos prevista na Lei 12.990/2014 e na Orientação Normativa nº 3 do 

Ministério do Planejamento? 

3. Que procedimentos as entidades do poder executivo federal adotaram em relação 

aos aspectos indefinidos pela Orientação Normativa nº 3 quando da realização da 

verificação da autodeclaração de candidatos negros? 

 

1.5. RELEVÂNCIA  

 

A busca por uma sociedade mais justa e igualitária em oportunidades tem grande rele-

vância nas agendas públicas nacional e internacional, ao lado da busca por um meio ambiente 

equilibrado e pelo desenvolvimento econômico. Assim, os esforços para a promoção da justi-

ça social e do desenvolvimento social são, também, contribuições à manutenção da paz e da 

segurança interna e externa das nações (BELLI, 1997). 

No âmbito acadêmico, embora as ações afirmativas de reservas de vagas para acesso 

ao ensino superior público sejam alvo de muitos trabalhos, o mesmo não ocorre quanto à mo-

dalidade que reserva vagas para negros em concursos públicos – como ficou percebido no 

levantamento bibliográfico. Em vista disso, este trabalho se constitui uma contribuição aca-

dêmica exploratória em um cenário de carência científica sobre o assunto, sendo potencial 

ponto de partida para outras pesquisas. 
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Além disso, é dever dos Estados a condução de iniciativas que efetivamente corrijam 

os desequilíbrios sociais através de ações positivas. Para tanto, analisar como essas iniciativas 

vêm sendo executadas pode contribuir para o propósito que elas buscam alcançar. 

Para a administração pública, este trabalho poderá auxiliar, ainda, em eventual melho-

ria das práticas executivas de realização de processos seletivos, além de ser uma reflexão so-

bre como vêm sendo conduzidos desde a publicação da Orientação Normativa nº 3. 

O presente trabalho  visa, ao final, ser uma contribuição para o aperfeiçoamento da 

atividade de realização de concursos públicos por entidades da administração pública brasilei-

ra, e, ainda mais importante, uma contribuição para a máxima efetividade desta política públi-

ca de ação afirmativa. 

 

1.6. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

As ações afirmativas como instrumento de promoção de justiça social compreendem 

diversas modalidades de operação. Esta pesquisa teve como objeto apenas uma delas: a reser-

va de vagas para negros em concursos públicos de entidades do poder executivo federal.  

Não foram, portanto, analisadas as reservas de vagas para negros em seleções de ves-

tibular, que é a sua variante implementada no Brasil no início dos anos 2000, ainda que even-

tualmente estas sejam referidas analogamente, em razão de algumas semelhanças.  

Também não foram analisados concursos no âmbito do poder legislativo, nem no âm-

bito do poder judiciário, pois estes encontram-se fora da abrangência da Lei 12.990/14, embo-

ra recentemente esses poderes tenham implementado normas equivalentes para suas seleções 

de pessoal. Do mesmo modo, também em razão de competência federativa diversa, não foram 

analisados concursos da esfera municipal, nem da esfera estadual. 

  



24 

 

1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está organizado em 4 capítulos, conforme segue. 

A primeiro capítulo introduz brevemente o tema abordado, indicando brevemente o 

contexto social e político em que está inserido. Em seguida são apresentadas as justificativas e 

os objetivos da pesquisa. Por fim, mostra-se a relevância do trabalho e suas limitações, além 

de sua organização. 

O segundo capítulo apresenta a elaboração e os resultados de levantamento bibliomé-

trico. A partir desse resultado é identificado o núcleo de partida de referências bibliográficas 

que serviram de base para a compreensão dos principais conceitos e as premissas que a litera-

tura aponta para as ações afirmativas de recorte racial. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia proposta para a realização da pesquisa do-

cumental e de campo, que consistiu na análise de editais e em submissão de questionário es-

truturado com perguntas abertas e fechadas a um conjunto de entidades do poder executivo 

federal, com o propósito de obter dados sobre a maneira como foi realizado o procedimento 

de reserva de vagas para negros em 17 concurso públicos. 

O quarto capítulo apresenta a análise dos dados obtidos junto às entidades. Com isso 

foi possível compreender melhor como as ações afirmativas de reservas de vagas foram exe-

cutadas por parte da administração pública federal nessas 17 amostras, bem como as soluções 

encontradas pelos administradores para lacunas e ambiguidades da legislação. 

O quinto capítulo traz considerações sobre os resultados alcançados, bem como as 

conclusões da pesquisa, além de algumas sugestões de trabalhos futuros que possam comple-

mentar este.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

Ao iniciar uma pesquisa acadêmica é conveniente mapear o estágio de desenvolvi-

mento e o que está sendo publicado e discutido sobre o assunto trabalhado. De acordo com 

Treinta et al. (2013), o estudo bibliométrico busca identificar o que foi produzido de conhe-

cimento sobre o tema pela comunidade científica. Isso se mostra especialmente importante 

quando se inicia uma pesquisa exploratória em áreas de desenvolvimento ainda incipientes. 

Para isso, a bibliometria se utiliza de métodos quantitativos de modo a gerar uma avaliação 

objetiva da produção científica. 

O levantamento bibliométrico deve ser a construção de um contexto significativo do 

mundo a ser pesquisado, não apenas um “levantamento de números”, cabendo ao pesquisador 

buscar identificá-los e justificá-los através da interpretação (MATTOS, 2004). De acordo com 

Vanti (2002), em termos genéricos, a aplicação de técnicas bibliométricas permitem, dentre 

outras coisas, identificar revistas do núcleo de uma disciplina, determinar o desempenho dos 

sistemas de recuperação da informação, além de medir o crescimento de determinadas áreas 

do conhecimento, identificar tendências ou mesmo o surgimento de novos temas. 

Segundo Costa (2010), com o advento da internet e dos bancos de dados eletrônicos, 

o termo bibliometria têm se ampliado em variações como webmetria ou infometria, conside-

rando indicadores como o número de citações na internet, número de acessos ou de downlo-

ads, por exemplo. Esclarece o autor que a infometria considera princípios bibliométricos apli-

cando-se a contextos e bases não acadêmicos, enquanto o termo webmetria tem se restringido 

à aplicações em bases acadêmicas, incluindo o Google Scholar. 

Deve-se, porém, fazer a ressalva de que modelos bibliométricos não são medidas ab-

solutas para examinar a atividade científica ou realizar inferências sobre o estado da ciência. 

Não se pode “reduzir a atividade científica à produção, à circulação e ao consumo de artigos 

de periódicos e, muito menos, confundir o crescimento quantitativo de artigos com o desen-

volvimento cognitivo da ciência” (SANTOS; KOBASHI, 2009, p. 159). 

Assim, todo projeto acadêmico tem como característica essencial uma revisão de lite-

ratura relevante, que crie uma sólida fundação para o avanço do conhecimento, deixando evi-

dente as áreas onde há muitas pesquisas e onde outras são necessárias (YAMAKAWA et al., 
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2014). A construção da pesquisa bibliográfica e os artigos que a compõe são, portanto, ele-

mento fundamental da argumentação teórica das pesquisas científicas, devendo o pesquisador 

estabelecer estratégias para a identificação dos trabalhos em meio às muitas possibilidades da 

produção científica mundial atual (TREINTA et al., 2013).  

Como estratégia de seleção bibliográfica e considerando os objetivos específicos, op-

tou-se por uma adaptação da metodologia proposta por Treinta et al. (2013) devido às especi-

ficidades do presente trabalho. Em linhas gerais, a metodologia proposta busca representar o 

estado da arte, primando pela qualidade, abrangência e significância da seleção bibliográfica, 

através da escolha criteriosa dos melhores e mais significativos artigos, consistindo na reali-

zação do levantamento bibliográfico em bases de dados, catalogação dos documentos, seleção 

e priorização dos artigos, conforme ilustrado a figura 1. 
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Figura 1 - Estruturação da pesquisa bibliográfica proposta por Treinta (2013). 
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em distribuição 
probabilística

Cálculo da 
probabilidade para 

cada alternativa

Cálculo da 
preferência global

Sistematização da 
metodologia de 

pesquisa proposta
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Elaborado pelo autor e adaptado de Treinta (2013). 

 

Pela natureza do trabalho a ser desenvolvido, decidiu-se pela estratégia de realização 

de levantamento bibliográfico com foco no primeiro objetivo específico – compreender o que 

são políticas públicas de ações afirmativas e quais finalidades elas buscam alcançar. Os de-

mais objetivos específicos serão alcançados através da aplicação de conhecimentos obtidos 

para a realização deste primeiro objetivo específico aliados a outros subsídios.  

Escolheu-se as expressões “ações afirmativas” e “affirmative actions” para as buscas. 

Também se decidiu por restringir a pesquisa aos artigos científicos publicados nos últimos 20 

anos, período em que este tema ganhou mais relevância nas agendas nacional e internacional. 

A execução do levantamento bibliográfico se deu com o propósito de se chegar a um 

núcleo de partida que contivesse artigos que permitissem a adequada abordagem dos proble-
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mas pesquisados. Ao longo das etapas foram realizadas restrições aos conjuntos previamente 

selecionados de publicações. O quadro 3 sintetiza as etapas implementadas neste levantamen-

to, que foram realizadas entre os meses de outubro e novembro de 2017. 

Quadro 3 - Etapas de seleção de publicações realizadas no levantamento bibligráfico 

PASSO DESCRIÇÃO FINALIDADE 

Etapa 1 

Pesquisa por palavras-chave em bases de 

dados, restrita a artigos publicados ao perío-

do de 1998-2017. 

Permitir a seleção de textos que discutem 

ideias, métodos, técnicas, processos e resul-

tados de pesquisas (ABNT, 2003) 

Etapa 2 

Seleção dos 20% mais recentes, 20% mais 

citados e que contenham a expressão “Bra-

sil” ou “Brazil” em título ou resumo 

Priorização dos principais artigos conforme 

a Teoria de Pareto, acrescido dos que te-

nham relação ao contexto brasileiro 

Etapa 3 
Importação dos resultados para o gerencia-

dor bibliográfico 

Permitir a exclusão dos registros duplicados 

e preparo para a seleção analítica 

Etapa 4 

Restrição aos periódicos de classificação 

Qualis CAPES A1, A2 ou B1, nas áreas de 

avaliação Engenharias III ou Interdisciplinar 

Selecionar os artigos publicados em periódi-

cos de maior classificação Qualis. 

Etapa 5 Leitura inspecional 

Permitir a seleção do núcleo de partida atra-

vés da análise de títulos e resumos dos arti-

gos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

ETAPA 1 

As pesquisas foram realizadas nas bases de dados Scopus, Web of Science e SciELO 

entre os dias 11 e 13/10/2017.  

Optou-se pelas duas primeiras bases considerando as abrangências de seus acervos, 

sendo as maiores plataformas de resumos e referências pesquisáveis, as mais difundidas em 

diferentes campos do conhecimento, além das disponibilidades de instrumentos de análise de 

resultados (AGHAEI CHADEGANI et al., 2013). A base Scopus conta com mais de 60 mi-

lhões de registros, além de mais de 21.500 periódicos revisados por pares10 (ELSEVIER B.V., 

2016), enquanto a base Web of Science registrava cerca de 90 milhões de itens, incluindo 

12.000 periódicos (CLARIVATE ANALYTICS, 2017). 

                                                           
10

 Dados de janeiro de 2016. 
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A escolha da base SciELO se deu pela natureza multidisciplinar, pelo acesso gratuito 

ao acervo e, principalmente, pela proximidade da comunidade científica dos latinoamericanos. 

No Brasil, na edição de julho de 2013 a coleção SciELO esteve posicionada no Ranking Web 

of Repositories11 em primeiro lugar (PACKER et al., 2014). No momento desta pesquisa, sua 

posição era a quinta, atrás dos portais Academia.edu (EUA), ResearchGate (ALE), Social 

Science Research Network (EUA) e China National Knowledge Infrastructure (CHI).  

Espera-se que a pesquisa, a partir de amplas bases de dados, permita inferências con-

sistentes sobre o assunto pesquisado (PINHEIRO; BARTH, 2014). Nas três bases de dados as 

ferramentas de busca foram configuradas, nesta primeira aproximação, para obterem resulta-

dos os mais abrangentes possíveis, não se restringindo aos campos de título, resumo e pala-

vras-chave declaradas na publicação. O quadro 4 apresenta as strings de pesquisa em cada 

uma das bases e a quantidade de resultados encontrados. 

Quadro 4 - Strings de pesquisa utilizadas no levantamento bibliográfico. 

Coleção String de Busca Resultados 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY ( "ações afirmativas"  OR  "affirmative  

actions" )  AND  PUBYEAR  >  1997  AND  ( LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "ar" ) ) 12 

1.748 

Web of 

Science 

TS=("ações afirmativas" OR "affirmative action") AND 

PY=(1998-2017) AND DT = (Article) 
2.187 

SciELO 
(acoes afirmativas) OR (affirmative actions) AND 

type:("research-article") 
121 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A estratégia adotada restringiu as referências a artigos científicos e excluiu os demais 

tipos de publicações. Justifica-se a escolha por artigos científicos uma vez que este tipo de 

publicação se destina a apresentar, discutir ideias, métodos e técnicas em diversas áreas do 

conhecimento (ABNT, 2003), traduzindo pesquisas originais (ELSEVIER B.V., 2016; 

THOMSON REUTERS, 2013) e, portanto, mais adequados aos propósitos deste trabalho. 

                                                           
11

 http://repositories.webometrics.info/en/top_portals 
12

 Inexistia no tempo desta pesquisa operador de comando “maior ou igual”, assim, fez-se a pesquisa para anos 
de publicação maiores que 1997, desejando obter resultados de 1998 em diante. 
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Essa primeira aproximação nos permite avaliar, genericamente, que o tema das polí-

ticas públicas de ações afirmativas teve quantidade crescente de artigos publicados ao longo 

das últimas duas décadas. O quadro 5 relata as quantidades dessas publicações em função do 

ano em que ocorreram, de onde se percebe o aumento consistente no período. 

Quadro 5 - Quantidade de artigos publicados por período nas bases Scopus,  

Web of Science e SciELO no período. 

ANO SCOPUS WEB OF SCIENCE SCIELO 

1998 83 115 1 

1999 86 95 1 

2000 89 92 0 

2001 59 66 1 

2002 57 60 1 

2003 66 93 3 

2004 51 95 5 

2005 51 84 4 

2006 75 87 3 

2007 89 98 8 

2008 92 111 5 

2009 79 96 8 

2010 111 118 6 

2011 105 127 4 

2012 103 132 10 

2013 130 141 13 

2014 128 136 14 

2015 103 146 11 

2016 113 175 12 

2017 78 120 11 

Total 1.748 2.187 121 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A simples análise do crescimento da quantidade de publicações pode dar a falsa im-

pressão de que um determinado assunto ganha importância, quando, na verdade, essa impor-

tância é constante (ou até decrescente) e o crescimento numérico se dá em função de um au-
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mento global de publicações. É conveniente, então, a tentativa de avaliar o comportamento do 

tema em relação ao total da base de dados, o que permite intuir como o assunto pesquisado se 

comporta proporcionalmente ao restante do acervo.  

Para a obtenção dos dados de todo o acervo das bases, agrupados por ano de publica-

ção, foi necessário adotar estratégias de busca especiais, que retornassem a maior quantidade 

possível de registros, uma vez que nenhuma das três ferramentas disponibilizam esses deta-

lhamentos em seus sites, mas apenas dados agregados genéricos. Considerando que os meca-

nismos de busca implementados se valem de parâmetros distintos, utilizou-se os comandos de 

busca apresentadas no quadro 6. 

Quadro 6 - Strings de Pesquisa para geração de relatório sobre o acevo 

Strings de Pesquisa para geração de relatório sobre o acevo 

Coleção String de Busca 

Scopus ALL(*a*) AND (PUBYEAR > 1997) 

Web of Science PY=(1998-2017) 

SciELO (*a*)13 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas bases Scopus e SciELO, consultou-se por qualquer publicação onde houvesse, 

em todos os campos possíveis, uma palavra que, em sua composição, contivesse a letra “a”, 

em razão da impossibilidade de outras alternativas metodológicas. Nestas duas bases não foi 

possível realizar consultas que incluíssem o ano de publicação na busca inicial, mas apenas 

nas ferramentas para refino de resultados. Por sua vez, como na plataforma Web of Science é 

possível a utilização de ano de publicação como parâmetro de pesquisa inicial, buscou-se to-

das as publicações referentes ao mesmo período em que a pesquisa original apresentou resul-

tados. Embora essas buscas possam não ser capazes de gerar resultados que contemplem ab-

solutamente todo o banco de dados, acredita-se que estarão bem próximas de representar todo 

o acervo de cada plataforma. 

 

 

                                                           
13

 Posteriormente foi aplicado o filtro temporal através de mecanismo na própria plataforma de pesquisa.  
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Figura 2 - Base Scopus: quantidade de artigos localizados por ano e quantidade total de publicações no mesmo período.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

83 86 89 

59 57 
66 

51 51 

75 

89 92 

79 

111 
105 103 

130 128 

103 
113 

78 

947 965 987 1.011 991 970 
1.030 

1.092 

1.226 

1.326 
1.388 

1.477 
1.516 

1.625 
1.693 

1.838 
1.919 1.932 1.911 

1.389 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

M
ilh

ar
es

 

Scopus 

Artigos encontrados na pesquisa Total de artigos na base SCOPUS



33 

 

Figura 3 - Base Web of Science: quantidade de artigos localizados por ano e quantidade total de publicações no mesmo período.

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 4 - Base SciELO: quantidade de artigos localizados por ano e quantidade total de publicações no mesmo período.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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As figuras 2, 3 e 4 apresentam, respectivamente, a quantidade de resultados encon-

trados distribuídos no tempo para as bases Scopus, Web of Science e SciELO. Nelas, as colu-

nas ilustram as quantidades de artigos publicados em cada ano e que atenderam os critérios 

buscados, enquanto a linha apresenta o total geral de publicações na base de dados. Através 

desses gráficos se pode avaliar visualmente o incremento de publicações anuais. 

Ambos os gráficos apresentam crescimento consistente das quantidades de publica-

ções ao longo do tempo. Pode-se observar o incremento do número de publicações sobretudo 

a partir da segunda metade da década de 2000, possivelmente pela emergência do tema na 

agenda pública, tendo seu ápice no início dos anos de 2010. Em 2013 foram publicados 130 

artigos indexados na base Scopus; em 2016, a base Web of Science atingiu seu topo de publi-

cações com 175 registros e a base SciELO teve 14 artigos publicados em 2014. 

É importante lembrar que a partir de 2002 iniciou-se a implementação de políticas 

públicas de ações afirmativas com recorte racial em universidades públicas brasileiras, fenô-

meno esse acompanhado de intensos debates na sociedade e na academia. Em 2012, a partir 

da Lei 12.711, a reserva de vagas tornou-se nacionalmente obrigatória nas universidades fede-

rais. É na esteira desse mesmo movimento em busca de justiça social que foi sancionada a Lei 

12.990/14, cuja implementação compõe o objeto desta pesquisa. 

Ainda analisando o desempenho das bases de dados, agora sob a perspectiva da 

composição, pode-se verificar um desempenho aproximado entre as bases Scopus e Web of 

Science. Nesta última foram encontrados cerca de 25% mais artigos que na primeira base e 

cerca de 64 vezes mais do que na base SciELO. Considerando que a primeira conta com pou-

co mais 50 milhões de registros pesquisáveis, a segunda com pouco menos de 38 milhões e a 

terceira com aproximadamente 650 mil, conclui-se que o tema pesquisado tem afinidade mai-

or, em termos relativos, com o acervo disponível na base Web of Science, seguido da base 

SciELO e da base Scopus, conforme apresentado na tabela 2. 
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Tabela 2 - Desempenho das bases na busca realizadas. 

COLEÇÃO 

ACERVO 

 PESQUISÁVEL 

(ITENS)14 

ARTIGOS ENCONTRADOS 

QUANTIDADE 
PROPORÇÃO NO 

ACERVO 

Scopus 50.728.834 1.748 0,00345% 

Web of Science 37.951.623 2.187 0,00576% 

SciELO 650.183 34 0,00523% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Decompondo o acervo sob a perspectiva dos periódicos com maior número de publi-

cações, foram identificados os 10 mais frequentes de cada base de dados, conforme retratado 

nos quadros 7, 8 e 9. Merecem destaque os periódicos Journal of Applied Social Psychology, 

Ethnic and Racial Studies, Journal of Applied Psychology, que se destacaram concomitante-

mente nas bases Scopus e Web of Science. 

Quadro 7 - 10 periódicos com mais artigos localizados na base Scopus 

 PERIÓDICO ISSN QUANTIDADE 

Journal of Applied Social Psychology 0021-9029 27 

Ethnic and Racial Studies 0141-9870 14 

Journal of Applied Psychology 0021-9010 14 

Review of Black Political Economy 0034-6446 13 

Western Journal of Black Studies 0197-4327 13 

Economics of Education Review 0272-7757 12 

Equity and Excellence in Education 1066-5684 12 

Review of Public Personnel Administration 0734-371X 12 

American Behavioral Scientist 0002-7642 11 

Black Scholar 0006-4246 11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

                                                           
14

 Valor obtido através da pesquisa de geração de relatório sobre o acevo 
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Quadro 8 - 10 periódicos com mais artigos localizados na base Web of Science 

PERIÓDICO ISSN QUANTIDADE 

Journal of Applied Social Psychology 0021-9029 48 

Journal of Applied Psychology 0021-9010 26 

Journal of Personality and Social Psychology 0022-3514 22 

Commentary 0010-2601 22 

Journal of Business Ethics 0167-4544 19 

Academic Medicine 1040-2446 18 

Social Science Research 0049-089X 17 

Political Psychology 0162-895X 17 

Personality and Social Psychology Bulletin 0146-1672 17 

Ethnic and Racial Studies 0141-9870 17 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 9 - 10 periódicos com mais artigos localizados na base SciELO 

PERIÓDICO ISSN QUANTIDADE 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 2176-6681 9 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação 0104-4036 8 

Cadernos de Pesquisa 0100-1574 7 

Educar em Revista 0104-4060 6 

Revista Estudos Feministas 0104-026X 6 

Educação em Revista 0102-4698 4 

Psicologia: Ciência e Profissão 1414-9893 4 

Universitas Humanística 0120-4807 4 

Opinião Pública 0104-6276 3 

Psicologia & Sociedade 0102-7182 3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dentre os principais autores, destacam-se Miguel Unzueta, professor associado de 

Gestão e Organizações na UCLA Anderson School of Management; Liliana M. Garces, pro-

fessora associada na Universidade do Texas; Peter Arcidiacono, professor de Economia na 

Duke University, e Eric D. Knowles, professor associado de Psicologia na New York Univer-

sity. Entre os autores brasileiros com maior frequência na pesquisa, foram identificados Luiz 

Augusto Campos, professor de Sociologia do IESP-UERJ, e João Feres Júnior, professor de 

ciência política da UERJ e da UNIRIO, ambos coordenadores do Grupo de Estudos Multidis-

ciplinares da Ação Afirmativa. Os autores com mais artigos publicados em cada base de da-

dos estão retratados no quadro 10. 
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Quadro 10 - 10 autores com mais artigos publicados em cada base de dados. 

SCOPUS WEB OF SCIENCE SCIELO 

AUTOR Artigos AUTOR Artigo AUTOR Artigos 

Moses, M.S. 11 Lowery, B. S. 13 Campos, L.A. 4 

Arcidiacono, P. 8 Konrad, A. M. 13 Feres Júnior, J. 4 

Kravitz, D.A. 8 Unzueta M. M. 12 Felicetti, V. L. 3 

Unzueta, M. M. 8 Knowles, E. D. 12 Daflon, V. T. 3 

Craemer, T. 7 Tougas, F. 9 Oliven, A. C. 2 

Sabbagh, D. 7 Long, M.C. 9 Sito, L. 2 

Marion, J. 6 Federico, C.M. 9 Monteiro, R. B. 2 

Bates, T. 5 Arcidiacono, P. 9 Imai, F. I. 2 

Garces, L.M. 5 Sanchez, D.T. 8 Silva, F. R. 2 

Knowles, E.D. 5 Garces, L.M. 8 Neves, C. E. B. 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

ETAPA 2 

A partir do conjunto de artigos encontrados nas buscas realizadas nas bases de dados 

Scopus e Web of Science, e em razão da quantidade elevada, estabeleceu-se um critério para 

seleção. Seguindo o Princípio de Pareto, no qual uma minoria da população representa a mai-

or parte do efeito (ASSUNÇÃO; QUELHAS, 2017; COSTA, 2010), a maioria do reconheci-

mento científico presente no conjunto de artigos estaria concentrada nos artigos com a maior 

quantidade de citações e, de modo análogo, que o conhecimento científico atual estaria pre-

sente em uma fração dos artigos mais recentes. Assim, arbitrariamente, selecionou-se a quan-

tidade equivalente a aproximadamente 20% dos artigos mais citados. Além destes, classifi-

cando os trabalhos conforme o seu ano de publicação, selecionou-se a quantidade equivalente 

aos 20% mais recentes. Por fim, tendo como interesse o cenário brasileiro, selecionou-se, ain-

da, todos os artigos que contivessem as expressões “Brasil*” ou “Brazil*” em seus títulos ou 

resumos. Esta metodologia de seleção não foi aplicada ao conjunto de artigos da base SciELO 
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em razão da quantidade razoável para análise na próxima fase. O quadro 11 ilustra a seleção 

realizada nesta etapa. 

Quadro 11 - Seleção dos artigos mais relevantes segundo o Princípio de Pareto. 

BASE 
20% MAIS  

CITADOS 

20% MAIS  

RECENTES 

CONTEXTO  

BRASILEIRO 

Scopus 350 350 123 

Web of Science 450 450 68 

SciELO 121 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

ETAPA 3 

Em razão da ainda grande quantidade de artigos a serem analisados, tornou-se neces-

sário a utilização de ferramentas que auxiliem a gestão das referências bibliográficas. Em tra-

balho comparativo entre os três principais softwares aplicados nessa finalidade (Mendeley,    

EndNote e Zotero), Yamakawa et al. (2014) ressaltam a contribuição dessas ferramentas que 

facilitam a busca, a organização e a análise dos artigos.  

Todas as ferramentas disponíveis são de excelente qualidade, com funcionalidades 

semelhantes entre si, variando pequenos detalhes. As três plataformas possuem versões onli-

ne, bem como aplicações para desktop, sendo que estas últimas podem ser utilizadas mesmo 

em situações onde não exista conexão à internet, permitindo flexibilidade de trabalho. Além 

disso, todas permitem a sincronização de arquivos entre os ambientes desktop e web, a possi-

bilidade de armazenar e compartilhar arquivos na internet e a multiplicidade de sistemas ope-

racionais (Windows, Linux ou Mac). 

Este trabalho utilizou o software Mendeley como recurso. A escolha se deu, dentre 

outras razões, porque, ao lado do software Zotero, é de aquisição gratuita, livre, aliado à dis-

ponibilidade de tutoriais em vídeo no portal YouTube, que facilitaram o aprendizado do uso, 

além de permitir a leitura de arquivos em formato PDF, buscas em seus conteúdos e anotações 

(CASTRO, 2016). 

O acervo obtido, composto pela soma dos três conjuntos de artigos, foi então carre-

gado para o aplicativo Mendeley através de arquivos BibTex obtidos nas bases de dados. Es-
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ses arquivos comportam os metadados das publicações, de modo que é possível o carrega-

mento, em lote, na aplicação Mendeley rapidamente e com poucos procedimentos. 

Uma das funcionalidades da ferramenta é a possibilidade de reconhecimento automa-

tizado de publicações em duplicidade. Nesse sentido, do total de 1.791 registros, restaram 

apenas 1.421 exclusivos, que foram, então, submetidos à próxima etapa de seleção. 

 

ETAPA 4 

 

Visando fundamentar a revisão sistemática de modo a eleger os artigos de maior qua-

lidade científica, nesta etapa buscou-se identificar aqueles publicados em periódicos de maior 

reconhecimento (CASTRO, 2016). Desse modo, partindo da avaliação Qualis CAPES, foram 

selecionadas as publicações realizadas em periódicos com classificação A1, A2 ou B1 nas 

áreas de Engenharias III ou Interdisciplinar.  

Motivado pelo acervo obtido junto à base SciELO contar com muitas publicações 

que abordavam o ambiente brasileiro, optou-se por manter todos os registros para avaliação 

criteriosa através de leitura de títulos e resumos, de modo a não eliminar publicações aderen-

tes ao objeto pesquisado. Assim, o filtro de classificação de periódicos foi aplicado apenas aos 

acervos obtido nas bases Scopus e Web of Science.  

Após a aplicação do filtro, restaram 264 artigos publicados nas bases Scopus e Web 

of Science em periódicos com avaliações Qualis CAPES A1, A2 ou B1 nas áreas temáticas de 

Engenharias III ou Interdisciplinar. Estes artigos foram acrescidos ao acervo selecionado da 

base SciELO, perfazendo um total de 385 artigos a serem analisados na próxima etapa. 

 

ETAPA 5 

Os 385 artigos selecionados foram, então, submetidos à leitura inspecional de seus tí-

tulos e resumos, com vistas a identificar aqueles com maior aderência e relevância para a elu-

cidação de conceitos e casos relacionados à esta pesquisa. A leitura revelou um número signi-

ficativo de artigos relacionados à temática de ações afirmativas em contextos de educação, 

principalmente nos Estados Unidos, mas também no México e outros países da América Lati-

na, incluindo o Brasil. Além disso, foram localizados ainda artigos com temas gerais sobre 
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discriminação étnica e racial, experiências de ações afirmativas em outros países, especial-

mente Estados Unidos, Índia, Israel e Coreia do Sul. Também foram identificados artigos com 

temáticas de ações afirmativas relacionados a aspectos de gênero, sobretudo em contextos de 

mercado de trabalho. 

Após a análise inspecional, foram selecionados 18 artigos cujos conteúdos tiveram 

aderência significativa com a temática deste trabalho, trazendo conceitos relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os artigos selecionados estão elencados no quadro 12.  
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Quadro 12 - Artigos selecionados para o núcleo de partida. Classificações baseadas no indicador Qualis CAPES. 

Autor(es) Título Ano Periódico ISSN 
Classificação Qualis CAPES 

Citações 
Engenharias III Interdisciplinar 

Avritzer, Leonardo; Gomes, 
Lilian C. B. 

Política de reconhecimento, raça e democracia no Brasil 2013 Dados 0011-5258 - A1 13 

Bayma, Fátima 

Reflexões sobre a constitucionalidade das cotas raciais em 

Universidades Públicas no Brasil: referências internacio-

nais e os desafios pós-julgamento das cotas 

2012 
Ensaio: Avaliação e Políticas 
Públicas em Educação 

0104-4036 B3 A2 18 

D'Adesky, Jacques Pluralismo étnico e multiculturalismo 1997 Afro-Asia (UFBA) 0002-0591 - B1 526 

Domingues, Petrônio 
Ações afirmativas para negros no Brasil: o início de uma 
reparação histórica 

2005 Revista Brasileira de Educação 1413-2478 - A1 63 

Feres Júnior, João; Campos, Luiz 

Augusto 

Liberalismo igualitário e ação afirmativa: da teoria moral 

à política pública 
2013 

Revista de Sociologia e Política 

(UFPR) 
0104-4478 B3 B1 11 

Francis-Tan, Andrew 
Light and shadows: An analysis of racial differences 
between siblings in Brazil 

2016 Social Science Research 0049-089X - A2 1 

Fraser, Nancy Reconhecimento sem ética? 2007 Lua Nova 0102-6445 - A2 349 

Guarnieri, Fernanda Vieira, 

Melo-Silva, Lucy Leal 

Ações afirmativas na educação superior: rumos da discus-

são nos últimos cinco anos 
2007 Psicologia & Sociedade 0102-7182 - A2 44 

Haas, Celia Maria, Linhares, 
Milton 

Políticas públicas de ações afirmativas para ingresso na 
educação superior se justificam no Brasil? 

2012 
Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos 

2176-6681 - B1 16 

Htun, Mala 
From "racial democracy" to affirmative action: Changing 

state policy on race in Brazil 
2004 

Latin American Research 

Review 
0023-8791 - A1 348 

Leite, Janete Luzia Política de cotas no Brasil: política social? 2011 Revista Katálysis 1982-0259 - A2 28 

Moehlecke, Sabrina Ação afirmativa: História e debates no Brasil 2002 Cadernos de Pesquisa 0100-1574 - A2 11 

Munanga, Kabengele A difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil 2004 Estudos Avançados (USP) 0103-4014 - B1 88 

Neves, Paulo Sérgio da C. Luta anti-racista: entre reconhecimento e redistribuiçao 2005 
Revista Brasileira de Ciências 

Sociais 
1806-9053 - A1 62 

Nogueira, Oracy 
Preconceito racial de marca e preconceito racial de ori-
gem: sugestão de um quadro de referência para a interpre-

tação do material sobre relações raciais no Brasil 

2007 Tempo Social 0103-2070 B2 A1 397 

Piovesan, Flávia Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos 2005 Cadernos de Pesquisa 0100-1574 - A2 294 

Piovesan, Flávia Ações afirmativas no Brasil: desafios e perspectivas 2008 Revista Estudos Feministas 1806-9584 - A1 77 

Telles, Edward; Bailey, Stan 
Políticas contra o racismo e opinião pública: comparações 

entre Brasil e Estados Unidos 
2002 Opinião Pública 0104-6276 - A2 28 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Além dos artigos eleitos a partir da revisão sistemática, durante as leituras analíticas 

e em outras pesquisas assistemáticas foram identificadas outras publicações importantes para 

esta pesquisa, sobretudo originadas no banco de Teses e Dissertações da CAPES. A inclusão 

dessas publicações se justificou pela relevância dos autores, por serem publicações cuja vin-

culação ao trabalho é elevada, ou por serem publicações científicas recentes. Assim, de forma 

complementar ao núcleo de partida foram acrescidos ao acervo as publicações listadas no 

quadro 13. 

A figura 5 ilustra o processo completo de levantamento bibliométrico. 

Figura 5 - Esquema ilustrativo do levantamento bibliográfico 

SCOPUS

1.748 artigos

Mais citados: 350
Mais recentes: 350

Brasil: 123

Mais citados: 450
Mais recentes: 450

Brasil: 68

Web of Science

2.187 artigos

Remoção de 
duplicatas. 

1.421 artigos

Leitura inspecional
(tíulos e resumos)

Leitura analítica18 artigos

Núcleo de Partida

SciELO

121 artigos

Seleção artigos 
Qualis CAPES A1, A2 

ou B2
264 artigos

385 artigos

Outras publicações 
relevantes

16 publicações

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 13 - Publicações complementares ao núcleo de partida. 

Autor(es) Título Tipo Periódico / Livro Ano Citações 

Barros, Ronaldo Crispim Sena 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial: Um Novo 

Redesenho das Políticas Públicas no Brasil 

Capítulo de 

Livro 

SEPPIR: Promovendo a igualdade racial 

para um Brasil sem Racismo 
2016 0 

Coitinho, Viviane Teixeira Dotto Ações afirmativas: o enigma da igualdade Artigo 
Seminário Internacional Fazendo Gêne-

ro (UFSC) 
2008 0 

Costa Neto, Antonio Gomes da 
Ações afirmativas na Administração Pública Federal: a 

política multicultural da lei de cotas no serviço público 
Artigo Revista Educação Pública 2016 0 

Costa, Namba Akegawa 
Aplicação da Lei 12.990/2014, que reserva 20% das 

vagas nos concursos públicos da União 
Artigo 

Revista do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região 
2015 0 

Cruz, Isabel C F da 
Notas sobre prevenção da fraude - autodeclaração sobre 

raça/cor 
Artigo Boletim NEPAE-NESEN (UFF) 2016 1 

Estanislau, Bárbara; Gomor, 

Eduardo; Naime, Jéssica 

A inserção dos negros no serviço público federal e as 

perspectivas de transformação a partir da Lei de Cotas 

Capítulo de 

Livro 

Servidores públicos federais: novos 

olhares e perspectivas 
2015 0 

Feres Júnior, João; Zoninsein, 

Jonas 

Aspectos normativos e legais das políticas de ação afir-

mativa 

Capítulo de 

Livro 

Ação afirmativa e universidade: experi-

ências nacionais comparadas 
2006 40 

Ferreira, Gianmarco Loures 
Sub-representação legal nas ações afirmativas: a Lei de 

Cotas nos concursos públicos 

Dissertação 

de Mestrado  
2016 0 

Fraser, Nancy 
Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça 

numa era "pós-socialista" 

Capítulo de 

Livro 

Democracia hoje: novos desafios para a 

teoria democrática contemporânea 
2001 528 

Gomes, Joaquim Benedito Bar-

bosa 

A recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito 

Constitucional brasileiro 
Artigo Revista de Informação Legislativa 2001 131 

Gomes, Joaquim Benedito Bar-

bosa 
O debate constitucional sobre as ações afirmativas 

Capítulo de 

Livro 

Ações afirmativas: políticas públicas 

contra as desigualdades raciais 
2003 249 

Grin, Monica 
Auto-confrontação racial e opinião: o caso brasileiro e o 

norte-americano 
Artigo 

Interseções: Revista de Estudos Inter-

disciplinares 
2004 19 

Martins, Tiago do Carmo 
O controle judicial de ações afirmativas pela ação civil 

pública 

Dissertação 

de Mestrado  
2016 0 

Muniz, Jerônimo Oliveira 

Bastos, João Luiz 

Volatilidade classificatória e a (in)consistência da desi-

gualdade racial 
Artigo Cadernos de Saúde Pública 2017 0 

Muniz, Jerônimo Oliveira 
Preto no branco?: mensuração, relevância e concordância 

classificatória no país da incerteza racial 
Artigo Dados – Revista de Ciência Sociais 2012 25 

Miranda, Thiago Maços de Oli-

veira 

Políticas de ação afirmativa em concursos públicos fede-

rais: um estudo sobre a lei nº 12.990/2014 

Dissertação 

de Mestrado  
2015 0 

Sarmento, Daniel; Ikawa, Dani-

ela; Piovesan, Flávia 
Igualdade, direitos sociais e direitos humanos Livro 

 
2008 2 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.2.1. AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

Segundo Feres Júnior e Campos (2013), ações afirmativas se constituem em “políti-

cas, públicas ou corporativas privadas, que visam promover uma determinada categoria social 

subrepresentada em algum espaço institucional ou função”. Tais políticas têm caráter redistri-

butivo, alterando uma dada distribuição de bens e oportunidades, gerando outras configura-

ções (FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2013). 

No mesmo sentido, Moehlecke (2002) ressalta que a promoção da representação dos 

grupos inferiorizados, geram a necessidade de políticas que confiram preferência, de modo a 

assegurar o acesso a determinados bens – sejam estes econômicos ou não. 

Contribuir para a eliminação dos desequilíbrios é o propósito das ações afirmativas, 

sendo medidas de neutralização de diferenças existentes entre determinadas categorias sociais, 

apontam Haas e Linhares (2012, p. 844). Esse reequilíbrio, explicam os autores, deve ser rea-

lizado através de “providências efetivas em favor daquelas categorias que se encontram em 

posições desvantajosas”.  

De forma mais ampla, para Guarnieri e Melo-Silva (2007), as ações afirmativas são 

“medidas de caráter social que visam à democratização do acesso a meios fundamentais – 

como emprego e educação – por parte da população em geral.” 

Segundo Domingues (2005, p. 29-30), o Brasil já dispõe de diversas leis com nature-

za de ações afirmativas, embora não sejam referidas através desse termo. Tais leis reconhe-

cem o direito à diferença de tratamento legal para grupos que sofreram (e sofrem) discrimina-

ção, sendo desfavorecidos, como por exemplo: 

 ADCT, art. 67: “A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo 

de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”; 

 Lei nº 8.112/90, art. 5º §2º: cotas de até 20% para pessoas com deficiência 

(PCD) no serviço público federal; 

 Lei nº 8.213/91, art. 93: cotas para pessoas com deficiência (PCD) no setor pri-

vado; 

 Lei nº 8.666/93, art. 24, XX: inexigibilidade de licitação para contratação de as-

sociações filantrópicas de portadores de deficiência; 
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 Lei nº 9.504/97, art. 10, §2º: cotas para mulheres nas candidaturas partidárias; 

Flávia Piovesan, por sua vez, reconhece nas ações afirmativas medidas especiais e 

temporárias que, buscando contornar um passado de discriminação, visam acelerar o atingi-

mento da igualdade substantiva (material) por parte de grupos socialmente vulneráveis, a 

exemplo das minorias étnicas e raciais. Essas medidas devem ser compreendidas não apenas 

em seu aspecto retrospectivo, de alívio de um passado discriminatório, mas também prospec-

tivo, contribuindo para a promoção de uma transformação que crie nova realidade 

(PIOVESAN, 2005). 

Martins (2016), assim como Flávia Piovesan, destaca o atributo instrumental especial 

e temporário visando reequilibrar as condições de participação na vida em sociedade. As 

ações afirmativas  

(...) viabilizam juridicamente, pela remoção de obstáculos e criação de oportunida-

des, acesso a bens, serviços e ensejos de participação social inacessíveis de outra 

forma a grupos historicamente desfavorecidos econômica, politicamente e social-

mente. Operam-se mediante políticas públicas de equalização, afirmação e reconhe-

cimento de direitos, a exemplo do que ocorre com o estabelecimento de cotas para 

grupos minoritários acessarem o ensino público superior (MARTINS, 2016, p. 8). 

 

Para o autor, objetivam as ações afirmativas a transformação da realidade, mediante 

a  

(i) superação da sensação de superioridade dos grupos dominantes; (ii) criação de 

indivíduos modelos (role models) nas comunidades minoritárias, que ascendem a 

postos e funções antes reservadas às maiorias, o que inspira outros membros a seguir 

semelhante caminho; (iii) oferta de novos serviços às comunidades menos favoreci-

das, pois indivíduos a estas pertencentes, uma vez acessando trabalhos mais especia-

lizados (médicos, dentistas, advogados), acabam por se fixar em suas vizinhanças 

originais; (iv) promoção da diversidade em meios antes dominados por maiorias, 

como os bancos acadêmicos; (v) maior representatividade dos grupos minoritários 

nos diferentes setores de atividade pública e privada. (MARTINS, 2016, p. 118-119) 

 

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Benedito Barbosa Gomes, em 

importante trabalho sobre a recepção do instituto das ações afirmativas pelo direito constitu-

cional brasileiro, define as ações afirmativas como   

(...)um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo 

ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, 

por deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os 

efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a con-

cretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a edu-

cação e o emprego (GOMES, J. B. B., 2001, p. 135). 
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De modo mais analítico, em trabalho posterior sobre o debate constitucional relativo 

às ações afirmativas, abordando inclusive princípios jurídicos em conflito, o ex-ministro 

aponta que 

As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) voltadas à 

concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos 

efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de com-

pleição física. (...) a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser 

respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo 

Estado e pela sociedade. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vincula-

dos e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não so-

mente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de 

fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. De cunho pedagógico e 

não raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, têm como meta, tam-

bém, o engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, aptas a in-

culcar nos atores sociais a utilidade e a necessidade da observância dos princípios do 

pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano 

(GOMES, J. B. B., 2003, p. 5). 

 

Resta evidenciado, nas palavras do ex-ministro do STF, que as ações afirmativas têm 

como propósito não apenas coibir a discriminação do presente, mas mitigar os “efeitos persis-

tentes (psicológicos, culturais e comportamentais) da discriminação do passado, que tendem a 

se perpetuar” (GOMES, 2003). São, nesse sentido, mecanismos sociojurídicos que buscam 

contribuir para a harmonia e a paz social, comprometidas quando um grupo social expressivo 

se vê à margem do processo produtivo e dos benefícios do progresso. Destaca, ainda, que a 

universalização do acesso à educação e ao mercado de trabalho coopera para o crescimento 

macroeconômico, a ampliação generalizada dos negócios e o crescimento do País como um 

todo. (GOMES, 2003) 

Fátima Bayma aponta três aspectos principais das ações afirmativas: a materialização 

dos valores constitucionais, a superação da postura absenteísta estatal e a implementação de 

justificada discriminação positiva para reequilíbrio das relações sociais. 

(i) superar, no ordenamento jurídico, uma concepção meramente formal e abstrata da 

igualdade expressa na lei, contribui também para (ii) superar a postura meramente 

absenteísta do Estado, uma vez que são imperativas à efetiva garantia e à tutela da 

dignidade de toda pessoa humana. São, portanto, políticas voltadas para reduzir a 

discriminação e promover expectativas de inclusão social. Também podem ser con-

sideradas (iii) formas razoáveis de justificar a implementação de discriminações po-

sitivas, ou seja, práticas que impliquem tratamentos discriminatórios, porém pauta-

dos na realidade desigual dos cidadãos (BAYMA, 2012, p. 329). 

 



49 

 

Em importante artigo sobre o papel do pluralismo étnico e do multiculturalismo, Jac-

ques D’Adesky ressalta que o Estado fomenta política de ação afirmativa buscando a redução 

das barreiras que bloqueiam participação social plena e política dos grupos étnicos historica-

mente marginalizados, assim como delibera sobre medidas legais de fomento ao desenvolvi-

mento e à expansão da cultura específica desses grupos (D’ADESKY, 1997). 

A particularidade dessa política antirracista é defender a diversidade cultural como 

parte do patrimônio humano, encorajar os contatos interétnicos e criar uma nova de-

finição de coletividade nacional (D’ADESKY, 1997, p. 181). 

 

Dentre os argumentos de justificação para a implementação de ações afirmativas de 

reservas de vagas para negros, seja no acesso às universidades públicas, seja em processos de 

seleção de pessoal para a administração pública, sempre está presente o elemento de justiça, 

especialmente de reparação e de “justiça social”, além do elemento de diversidade. A produ-

ção de uma configuração social mais justa, muitas vezes é associada, ainda, a outros argumen-

tos finalísticos, como a promoção de maior bem-estar total, maior coesão social e sentido 

mais forte de cidadania, entre outros, apontam Feres Júnior e Campos (2013).  

Esclarecem os autores que o termo “justiça social”, usado entre aspas, denota um uso 

específico de uma expressão que na linguagem comum tem um sentido mais amplo:  

(...) aplica-se ao argumento de que qualquer desigualdade injustificada constitui de 

fato uma injustiça que potencialmente deve ser de alguma maneira mitigada por 

ação estatal. Por exemplo, o fato de que homens que ocupam a mesma função no 

trabalho que mulheres terem em média salário maior é, nos padrões morais e legais 

de hoje, injustificável (FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2013, p. 86). 

 

Segundo  Coitinho (2008, p. 2), as políticas públicas de ação afirmativa devem inclu-

ir medidas em áreas de atuação diversas, desde o mercado de trabalho (setor público, setor 

privado e o terceiro setor), até as compras e contratos governamentais, passando inclusive 

pelo setor de educação (ensino fundamental, médio e ensino superior).  

A autora ressalta também que o princípio orientador desse tipo de política pública, 

com recorte racial, é a compreensão de que a variável cor/raça/etnia é um critério razoável, 

seja nas admissões no mercado de trabalho, seja em contratos com o governo, seja ainda no 

ensino superior ou em outras áreas, porque tem como ponto de partida a situação histórica de 

desigualdade e de preconceito, com consequência nas (faltas de) oportunidades para popula-

ção negra no Brasil. Este reconhecimento passa por uma percepção coletiva de que a injustiça 
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histórica em relação aos negros ainda produz efeitos que devem ser combatidos através dos 

meios atualmente disponíveis (COITINHO, 2008, p. 2). 

Os fundamentos de justificação identificados na revisão bibliográfica podem ser di-

vididos em 5 grandes grupos de argumentos, que serão detalhados nos tópicos seguintes: 

a. justiça distributiva ou redistribuição; 

b. justiça compensatória ou reparativa; 

c. diversidade e promoção do pluralismo; 

d. reconhecimento e fortalecimento da identidade, e 

e. igualdade material. 

 

2.2.1.1. JUSTIÇA DISTRIBUTIVA OU REDISTRIBUIÇÃO 

 

A justiça distributiva trata da distribuição de bens e direitos, benefícios e honrarias 

entre os indivíduos e pode ser considerada a mais sensível e a mais alta ocupação da justiça 

(MASCARO, 2014, p. 68-69). Sandel (2013) esclarece que as discussões sobre justiça pas-

sam, necessariamente, pelo debate sobre a honra, a virtude e a natureza da vida boa. Assim, 

considera o mérito e consiste em dar às pessoas o que elas merecem, dando a cada um o que 

lhe é devido, tomando como base a virtude (ou característica) específica relacionada ao bem 

ou direito em questão. Ao distribuir flautas, por exemplo, as melhores flautas seriam destina-

das aos melhores flautistas, uma vez que o mérito relevante é a aptidão para tocar bem, permi-

tindo o atingimento das máximas potencialidades do músico e do instrumento. Portanto, a 

justiça distributiva compreenderia uma espécie de função matemática, uma proporção geomé-

trica de distribuição. A proporcionalidade gera o justo e a falta de proporção na distribuição 

dos bens e direitos, o injusto. (MASCARO, 2014, p. 68-69). 

Esclarece Bittar (2015, p. 287), que a justiça distributiva trata da distribuição de bens 

e honrarias – assim como responsabilidades, deveres e impostos – conforme o que correspon-

de a cada um, sendo o que lhe é devido, na adequada proporcionalidade a que cada um faria 

jus. Em sentido contrário, injusta seria a distribuição desigual quanto ao recebimento de bene-

fícios e compromissos em relação ao que seria devido ao cidadão – ou seja, aquela distribui-

ção que violasse a proporcionalidade.  

Nos dizeres de Aristóteles, 
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(...) justo nesta acepção é, portanto o proporcional, e o injusto é o que viola a pro-

porcionalidade. Neste último caso, um quinhão se torna muito grande e outro muito 

pequeno, como realmente acontece na prática, pois a pessoa que age injustamente fi-

ca com um quinhão muito grande do que é bom e a pessoa que é tratada injustamen-

te fica com um quinhão muito pequeno. No caso do mal o inverso é verdadeiro, pois 

o mal maior, já que o mal menor deve ser escolhido em preferência ao maior, e o 

que é digno de escolha é um bem, e o que é mais digno de escolha é um bem ainda 

maior. (ARISTÓTELES, 1991, 1131b15) 

 

Piovesan (2005, p. 47) defende que a justiça distributiva corresponde ao ideal de 

igualdade material e de justiça social, sendo orientada critério socioeconômico, de distribui-

ção econômica, social e cultural. 

No sentido da justiça distributiva, as ações afirmativas teriam o condão de, tomando 

por base as características dos indivíduos e os bens e direitos envolvidos, distribuí-los no ar-

ranjo que promovesse a justiça – uma distribuição justa. Ressalta Coitinho (2008, p. 3), que a 

é situação socialmente desfavorável dos negros que justifica a adoção de medidas que tentem 

favorecê-los em relação aos bancos, visando a distribuir melhor os bens, proporcionando rela-

ções sociais com maior igualdade, materializando o texto constitucional.  

A redistribuição, alega a autora, reduz as desigualdades e produz também benefícios 

para sociedade como um todo, gerando um bem-estar geral, reduzindo os ressentimentos e 

tensões que a profunda injustiça na distribuição de bens e direitos entre os diferentes grupos 

raciais tende a produzir no ambiente social. 

Sob a perspectiva da justiça distributiva, então, as ações afirmativas de reserva de 

vagas para negros em concursos públicos, se justificam em razão da discrepância entre a dis-

tribuição racial da população brasileira em geral (onde negros representam cerca de 50% da 

população) e a distribuição racial dos servidores e empregados públicos (onde negros repre-

sentam cerca de 20% dos servidores e empregados públicos). 

Logo, o caráter redistributivo desta política pública consiste no objetivo de alterar 

uma dada distribuição de bens e oportunidades, gerando outras configurações (FERES 

JÚNIOR; CAMPOS, 2013). 

É nesse caminho que aponta Grin (2004), para quem as ações afirmativas de reservas 

de vagas seriam expedientes políticos-administrativos 

(...) que buscam através de intervenções no mercado, ou através de incentivos nos 

setores públicos e privados, diminuir os efeitos da discriminação nas oportunidades 

de mercado e em educação para a população negra, entre outras minorias. Para tanto, 
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uma redistribuição de oportunidades contemplaria minorias vitimadas por longa his-

tória de discriminação. (GRIN, 2004) 

 

A distribuição justa, portanto, cria a condição para que grupos historicamente alija-

dos dos processos de inclusão social sejam contemplados com oportunidades. Além da moda-

lidade objeto deste trabalho, tem-se como exemplo análogo as ações afirmativas de reservas 

de vagas em universidades públicas, que criam automaticamente condições reais de acesso ao 

ensino superior e de qualidade (BARROS, 2016, p. 31). 

 

2.2.1.2. JUSTIÇA COMPENSATÓRIA OU REPARATIVA 

 

A justiça corretiva é a segunda compreensão aristotélica de justiça em sentido estrito, 

sendo a primeira, a justiça distributiva. Nesse entendimento, a justiça está relacionada a uma 

reparação do que foi, voluntária ou involuntariamente, subtraído de uma pessoa por outra. 

Conforme ressalta Mascaro (2014, p. 69-70), as questões de ordem penal são tratadas eminen-

temente como de natureza da justiça corretiva, na medida em que tratam da reparação civil 

dos danos causados pelo crime. Nessa categoria de justiça, a perda de alguém corresponderia 

a uma correção equivalente a ser provida. Usando a mesma metáfora matemática aplicada à 

justiça distributiva, a justiça corretiva seria de ordem de proporção aritmética, uma vez que 

trata apenas da devolução daquilo que foi acrescido a alguém (MASCARO, 2014, p. 69-70). 

Assim, a justiça compensatória, também chamada de justiça restaurativa ou corretiva, 

tem por objetivo a compensação ou a reparação de danos ou prejuízos sofridos por um indiví-

duo ou grupo de indivíduos. Aponta Domingues (2005), que as ações afirmativas seriam um 

marco na história do País, sendo a primeira vez que o Estado brasileiro buscaria reparar a po-

pulação negra pelas injustiças do passado (e do presente). 

O fundamento compensatório das ações afirmativas, segundo Coitinho (2008), se de-

ve a um histórico de discriminações no passado, desde o tempo da escravidão, com relação 

direta nos tempos atuais, que se materializa também nas discriminações que continuam a so-

frer até hoje, mesmo após a abolição da escravatura. 

 Apontam Feres Júnior e Campos (2013) que a escravidão é o exemplo mais claro e 

também mais significativo da questão que as ações afirmativas de reservas de vagas para ne-

gros visam compensar. Seria justo, então, defendem, que a sociedade recompense os negros, 
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não só em razão das injustiças sofridas, mas porque os efeitos dessa injustiça ainda os conti-

nuam atingindo. 

 

2.2.1.3. DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DO PLURALISMO 

 

As ações afirmativas, além de políticas compensatórias de alívio e remediação das 

condições resultantes de um passado de discriminação, sustenta Piovesan (2005), também 

cumprem uma finalidade decisiva para o projeto democrático, que é assegurar a diversidade e 

a pluralidade social.  

A valorização da diversidade cultural, ao lado da busca pela redução das desigualda-

des e do combate sistemático da discriminação nos espaços sociais é um dos propósitos das 

ações afirmativas, indica Moehlecke (2002, p. 203). O fomento à diversidade, defende a auto-

ra, promove a capacidade a integração dos diferentes grupos. 

No mesmo sentido aponta Bayma (2012, p. 330), para quem os programas positivos, 

ao promoverem o desenvolvimento de uma sociedade plural, diversificada, consciente e tole-

rante às diferenças e democrática, passam a conceder espaços relevantes para que as minorias 

participem efetivamente da sociedade. 

A promoção da diversidade do pluralismo contribui para estimular a transformação 

do comportamento e da mentalidade coletiva (estes moldados pela tradição, pelos costumes e 

pela história), aponta o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Benedito Barbosa 

Gomes (GOMES, 2003). 

O argumento de diversidade, como visto nas políticas de cotas universitárias nos Es-

tados Unidos, apoia-se no ganho de qualidade do ensino e de serviços que um corpo estudantil 

formado por pessoas de diversas origens sociais e culturais proporciona. Com base nisso, des-

tacam Feres Júnior e Campos (2013), o ambiente acadêmico se enriquece de experiências de 

vida, formando profissionais mais competentes, conhecedores de um conjunto maior de reali-

dades sociais (FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2013). 

Destaca Coitinho (2008), que o argumento de pluralismo teve forte influência para 

aceitação das políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos. No Brasil, por outro lado, pon-

dera a autora, o modelo informal de segregação põe o negro em posição subalterna. As ações 

afirmativas, neste caso, devem possibilitar o encontro entre brancos e negros em posição de 
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igualdade, para que se alcance realmente um desenvolvimento cultural e uma inclusão social 

possíveis, resultando em valor para ambos. 

No contexto empresarial, a diversidade é vista como um fator de inovação e criativi-

dade, que permite a adaptação de serviços e produtos aos mercados, gerando competitividade, 

e, por extensão, riqueza para as organizações – o que transforma a diversidade em importante 

justificativa econômica. Diz Myers (2003), que  

A promoção da diversidade e a aquisição de competências cross-culturais são fun-

damentais para o relacionamento da empresa não somente com os consumidores, 

mas também com todas as partes interessadas, da comunidade local até os governos 

estrangeiros nos países onde a empresa tem negócios. (...) Para que os negócios se-

jam espelhos de seus mercados, é preciso promover a diversidade dentro da empre-

sa. (...) (...) [outra] justificativa pela promoção da diversidade é inova-

ção/criatividade. A mistura de pessoas, de experiências e de ideias estimula a criati-

vidade e permite que a empresa encontre soluções inovadoras para os desafios colo-

cados pelo mercado e pela concorrência. (...) No final de contas, tanto a empresa 

como a sociedade ganham com a promoção de diversidade no setor privado 

(MYERS, 2003, p. 492-493). 

 

A diversidade como veículo para a adequação aos mercados, atendendo exigências 

de consumidores multiculturais também é defendida por Alves e Galeão-Silva (2004). Ale-

gam os autores que a diversidade elevaria o desempenho da organização, em razão da influên-

cia positiva de um ambiente interno multicultural, com indivíduos de distintas experiências e 

habilidades, que conduziriam à criação de vantagem competitiva para as organizações. 

Resta evidente que se o aumento de produtividade, a adaptação de serviços e produ-

tos a mercados e a inovação são requisitos desejáveis por empresas, sendo elementos de gera-

ção de valor, é mais do que desejável que tais efeitos se apresentem nos serviços públicos. 

Assim, argumenta o ministro Luis Roberto Barroso, relator da ADC 41, que  

 

(...) a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o 

princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando 

uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interes-

ses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais (STF, 

2017, p. 2). 

Além do mais, quando enfrentando o argumento de afronta ao Princípio da Eficiên-

cia, materializado pela preferência do Estado por aqueles candidatos com maior nota nas pro-

vas de conhecimentos e de títulos, pondera o ministro em seu relatório, que posteriormente foi 

aprovado por todos os demais ministros membros da Corte Constitucional Brasileira, atestan-

do a constitucionalidade da Lei 12.990/14: 
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(...) há um ganho importante de eficiência, porque a vida não é feita só de competên-

cia técnica ou de capacidade de pontuar em concurso. A vida tem uma dimensão de 

compreensão do outro, de compreensão das variadas realidades da vida, que também 

podem ser levadas em conta. Desse modo, a eficiência pode ser muito bem-servida 

pelo pluralismo e pela diversidade no serviço público. Eu colhi uma passagem, ainda 

uma vez do Professor Adilson Moreira no seu artigo "Miscigenando o círculo do 

Poder: ações afirmativas, diversidade racial e sociedade democrática", em que ele 

escreveu: "O nosso país é composto” - diz ele – “por uma diversidade imensa de 

comunidades que formulam demandas distintas, e as pessoas que são selecionadas 

para cargos públicos devem estar preparadas para servi-las. Assim, a possibilidade 

de oferecimento de serviço público mais eficaz não se resume ao conhecimento téc-

nico: ela também pode decorrer da experiência pessoal dos candidatos para um de-

terminado cargo, experiência que tem origem na vivência desses indivíduos como 

membros de grupos minoritários." E, aí, ele cita os estudos: "Que demonstram os 

benefícios trazidos por um corpo diversificado de funcionários: quanto maior o plu-

ralismo de pessoas, maior a capacidade de solução de problemas surgidos em socie-

dades complexas."  

[..] 

Com a reserva de vagas, nossas repartições públicas passam a se tornar um espaço 

de convivência não-hierarquizado entre todos os estratos da população, possibilitan-

do a troca de vivências e experiências entre pessoas de diferentes cores. (STF, 2017, 

p. 11-25) 

 

2.2.1.4. RECONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE  

 

Segundo a filósofa Nancy Fraser, demandas por reconhecimento são especialmente 

intensas em sociedades com grande desigualdade material, vistas em muitos países. Para ela, 

o reconhecimento seria necessário, em alguns casos, para superar obstáculos à paridade parti-

cipativa (FRASER, 2007). 

Lutas pelo reconhecimento ocorrem num mundo de exacerbada desigualdade mate-

rial – desigualdades de renda e propriedade; de acesso a trabalho remunerado, edu-

cação, saúde e lazer; e também, mais cruamente, de ingestão calórica e exposição à 

contaminação ambiental; portanto, de expectativa de vida e de taxas de morbidade e 

mortalidade. A desigualdade material está em alta na maioria dos países do mundo – 

nos EUA e na China, na Suécia e na Índia, na Rússia e no Brasil. Ela também au-

menta globalmente, de modo mais dramático, do outro lado da linha que divide nor-

te e sul. (FRASER, 2001, p. 231) 

 

De acordo com Jacques d’Adesky, a aspiração de ser reconhecido como ser humano 

corresponde ao valor da autoestima. É a autoestima que leva os negros a “desejarem libertar-

se do estado de inferioridade a que foram relegados e desembaraçar-se das imagens deprecia-

tivas de si mesmos”. A luta contra o racismo representa, acima de tudo, a negação da identi-

dade, do valor das heranças histórica e cultural – da origem da segregação. (D’ADESKY, 

1997) 
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As ações afirmativas, nesse sentido, representam um esforço de fortalecimento da 

identidade negra, conferindo uma identidade positiva àquele grupo que antes era definido pela 

inferiorização. Com isso, acredita-se que com tal fortalecimento de identidade, as visões pre-

conceituosas ou discriminatórias tenderão a desaparecer (MOEHLECKE, 2002). 

Estanislau, Gomor e Naime (2015), também tratando dos aspectos de identidade, 

apontam que um dos principais objetivos das ações afirmativas são o reconhecimento e a va-

lorização das comunidades afro-brasileiras, combatendo os estereótipos negativos. As ações 

afirmativas, ao reafirmar a identidade e valorizá-la, combate os comportamentos mais sutis e 

velados de discriminação que acabam por resultar na exclusão dos indivíduos, com base no 

critério racial, de determinados espaços da vida social. Ou seja, tais políticas públicas não 

pretendem combater o ato discriminatório em si, mas o processo de alijamento de grupos raci-

ais dos espaços valorizados da vida social – o trabalho, a educação superior etc. 

Para Neves (2005), a questão do reconhecimento vai além da simples autoestima 

pessoal ou de direitos de grupos. O reconhecimento como elemento de cidadania passa a ser 

concebido como um dos critérios de justiça da sociedade.  

“A cidadania simbólica sugere que o reconhecimento é indissociável das outras esfe-

ras da cidadania e que, portanto, as lutas por reconhecimento devem se dar pari pas-

su com as lutas por ampliação da cidadania em uma sociedade.” (NEVES, P. S. da 

C., 2005, p. 91) 

 

O fortalecimento da autoestima da população afrodescendente, para Coitinho (2008), 

produz o efeito de quebrar estereótipos negativos. Para isso, as ações afirmativas buscariam 

aumentar o número de negros bem-sucedidos, que serviriam de inspiração a outros como for-

ma de estímulo social e superando o discurso elitista de que todos os brasileiros são “um pou-

co” negros.  

Nas políticas de ações afirmativas, ressalta Barros (2016), há uma característica pró-

pria de reconhecimento, uma vez que é preciso que reconheçamos o sujeito de direito – no 

caso, do direito à ação afirmativa, o negro. Esse reconhecimento, inclusive, é um dos eixos do 

Plano de Ação da Década Internacional de Afrodescendentes, instituída pela ONU. Trata-se, 

desse modo, do reconhecimento, pelo Estado, dos sujeitos de grupos historicamente alijados, 

excluídos, das políticas públicas.  
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O reconhecimento das identidades se materializa nos ambientes público, social e pri-

vado, apontam Avritzer e Gomes (2013), através das cotas, que contribuem para as relações 

de iguais, sendo ações necessárias para que a meta de igualdade deixe apenas o âmbito legal e 

passe ao âmbito das relações sociais e privadas, contribuindo para a construção de uma socie-

dade de fato justa e plural.  

2.2.1.5. IGUALDADE MATERIAL 

 

A igualdade integra, nos planos interno e internacional, o rol de direitos fundamen-

tais. Além disso, princípio da igualdade é orientador da aplicação das normas e dos demais 

princípios constitucionais, traduzindo um relação de paridade entre indivíduos (PIRES, 2015). 

Ingo Sarlet (2015) ensina que, em sua primeira noção, o princípio da igualdade cor-

respondia à noção de que todos os homens são iguais – uma igualdade absoluta em termos 

jurídicos, onde toda e qualquer pessoa estaria sujeita ao mesmo tratamento previsto na lei, 

independentemente das circunstâncias. Essa igualdade, que corresponde à igualdade formal, é 

orientada ao legislador, estabelecendo uma proibição para tratamentos diferenciados e visando 

coibir desigualdades no futuro, porém insuficientes para mitigar desigualdades nas socieda-

des. 

Segue o autor defendendo que a igualdade em sentido material não deixa de ser a 

igualdade de todos perante à lei, no entanto nasce da percepção de que a igualdade formal não 

afasta, por si só, situações de injustiça. Ou seja, a igualdade material significa a proibição de 

tratamento arbitrário, para o efeito de estabelecer relações de igualdade e desigualdade, de 

critérios intrinsecamente injustos e violadores da dignidade da pessoa humana. Assim, ao se 

operar a igualdade material em sentido contrário à igualdade formal “de todos perante a lei”, 

serão exigidos critérios razoáveis e justos para determinados tratamentos desiguais, com o 

propósito de se atingir a igualdade social, econômica e cultura, ou “igualdade de fato” entre os 

indivíduos (SARLET, 2015). 

Flávia Piovesan argumenta que a implementação do direito à igualdade é missão de 

qualquer projeto democrático, uma vez que a democracia, em última análise, significa a 

igualdade no exercício dos direitos civis, políticos, sociais e culturais. Desse modo, o objetivo 

democrático exige a plenitude da igualdade entre as pessoas. Em outras palavras, a democra-

cia confunde-se com a igualdade, e a implementação desse direito impõe o desafio de eliminar 

todas as formas de discriminação (PIOVESAN, 2005). 
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Para a autora, o direito à igualdade também considera o direito à diferença e à diver-

sidade, ao reconhecimento de identidades, sejam elas orientadas por critérios de gênero, de 

orientação sexual, de raça ou qualquer outro (PIOVESAN, 2005). 

Para a concretização da igualdade material, portanto, é decisivo que se intensifiquem 

e aprimorem políticas, combinando estratégias repressivas e promocionais que fomentem a 

implementação do direito à igualdade, a partir do combate à discriminação e da promoção da 

igualdade material (PIOVESAN, 2005). 

É no sentido da igualdade material que Haas e Linhares (2012) argumentam que as 

ações afirmativas se constituem instrumentos de concretização da paridade entre os sujeitos, 

sendo políticas públicas que dão preferência a segmentos sociais marginalizados no acesso 

aos direitos sociais, sobretudo à educação e ao mercado de trabalho.  

Ao considerar o contexto social constituído, as ações afirmativas se tornam ferra-

mentas para a busca de uma igualdade material por grupos minoritários. São práticas que con-

sideram as desigualdades reais e, assim, podem ser instrumento hábil e efetivo para se promo-

ver o aumento de oportunidades de inclusão social (BAYMA, 2012). 

Segundo Avritzer e Gomes (2013), a atribuição de um status de igualdade, tanto no 

espaço público quanto social e privado, se faz pelo estabelecimento de elementos simbólicos e 

subjetivos que levem à desconstrução das imagens e formam novos padrões de relação. Esses 

novos padrões não serão atingidos apenas a partir da adoção de normas legais, mas também 

de uma desnaturalização do racismo e da discriminação que penetram as relações do âmbito 

social e privado.  

Esse ideal de concretização da igualdade de oportunidades, busca promover trans-

formações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, descontruído do imaginário coletivo 

estereótipos de supremacia e de subordinação de uma raça em relação à outra, defende o ex-

ministro do STF (GOMES, 2003).  

 

2.2.2. A RESERVA DE VAGAS EM CONCURSOS PÚBLICOS 

 

A reserva de vagas em concursos públicos com vistas à seleção de pessoal para a 

administração pública direta e indireta no âmbito do governo federal foi instituída através da 

Lei 12.990, de 09 de junho de 2014. A lei abrange todos os processos seletivos para provi-
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mento de cargos efetivos e empregos públicos da administração pública federal, das autarqui-

as, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista contro-

ladas pela União.  

Através dela, sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 3 

(três), 20% do total deverão ser reservadas para candidatos autodeclarados negros. Em seu art. 

2º, a lei prevê que poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros “aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito 

cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” 

(BRASIL, 2014).  

Importa destacar que a Lei 12.990/14 não abrange os órgãos ligados aos poderes ju-

diciário e legislativo federais, e, do mesmo modo, em razão da autonomia federativa, também 

não vincula os entes estaduais, nem municipais, embora nesses últimos casos comece a surgir 

alguma legislação local, espelhando a norma federal. Na esfera de atuação do poder judiciário 

federal, o Conselho Nacional de Justiça publicou a resolução nº 203, de 23 de junho de 2015, 

dispondo sobre a reserva a negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura.  

Em movimento semelhante, o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da 

Resolução nº 170, de 13 de junho de 2017, ampliando o limite de reserva de vagas, estipulou 

um mínimo de 20% para reserva de vagas de provimento de cargos no âmbito do Ministério 

Público brasileiro (Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério 

Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministérios Públicos 

dos Estados). 

A lei 12.990/14 vem da esteira de um conjunto maior de políticas públicas de promo-

ção da igualdade racial direcionadas à população negra, que tem como marcos legislativos 

principais a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PNPIR (Decreto nº 4.886, 

de 20 de novembro de 2003) e o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288, de 20 de julho de 

2010).  

A PNPIR tem como objetivo principal reduzir as desigualdades raciais no Brasil, 

com ênfase na população negra, mediante a realização de ações de longo, médio e curto pra-

zos na defesa de direitos, ações afirmativas e articulações temáticas de busca pelo fim da vio-

lação de direitos humanos, em especial relacionados a aspectos de gênero e raça. O extenso 
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conjunto de princípio, diretrizes e ações está disponível no anexo publicado junto ao decreto, 

acessível no site do Palácio do Planalto na internet15. 

Por sua vez, o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10) se constitui em “um ver-

dadeiro salto de qualidade no tratamento dado pelo Estado brasileiro ao tema da promoção da 

igualdade racial”, defende Márcio Nuno Rabat, que prefacia a publicação da Câmara dos De-

putados (BRASIL, 2015). Por meio do Estatuto, o Brasil passa a dispor de amplo enquadra-

mento normativo sobre o assunto, que inclui a fixação de princípios gerais que guiarão a ação 

estatal e da sociedade na área, criando base legal para a estruturação do Sistema Nacional de 

Promoção de Igualdade Racial.  

O Estatuto da Igualdade Racial traz também um conjunto de definições que terão o 

condão de determinar a interpretação de outros textos normativos relacionados à temática da 

promoção da igualdade racial, dentre os quais os conceitos de discriminação racial, desigual-

dade racial, desigualdade de gênero e raça, população negra e ações afirmativas. Essas defini-

ções se mostram especialmente importantes aos aplicadores da lei, juristas e formuladores de 

políticas públicas, de forma que seus sentidos fiquem vinculados ao processo democrático de 

construção da lei pelos representantes do povo, e não ao sabor do judiciário ou dos atores po-

líticos da ocasião. 

Art. 1º  Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à popu-

lação negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 

individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 

intolerância étnica. 

Parágrafo único.  Para efeito deste Estatuto, considera-se: 

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou pre-

ferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha 

por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade 

de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 

econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada; 

II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e 

fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude 

de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica; 

III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade 

que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais; 

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 

conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; 

V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no 

cumprimento de suas atribuições institucionais; 

                                                           
15

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4886.htm, acesso em 26/12/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4886.htm
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VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e 

pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção 

da igualdade de oportunidades (BRASIL, 2015, grifo nosso). 

 

É, ainda, a partir do Estatuto da Igualdade Racial, que se consagra legalmente o re-

curso dos programas de ações afirmativas para reparar distorções, desigualdades sociais e 

demais práticas discriminatórias contra a população negra, tanto na esfera pública quanto na 

esfera privada ao longo do processo de formação social do Brasil (BRASIL, 2015). 

Art. 4º A participação da população negra, em condição de igualdade de oportunida-

de, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritari-

amente, por meio de: 

I - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social; 

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; 

III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrenta-

mento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da dis-

criminação étnica; 

IV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação ét-

nica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institu-

cionais e estruturais; 

V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impe-

dem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada; 

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil dire-

cionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades 

étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicio-

namento e prioridade no acesso aos recursos públicos; 

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento 

das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, se-

gurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públi-

cos, acesso à terra, à Justiça, e outros. 

Parágrafo único.  Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas pú-

blicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas 

discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de for-

mação social do País. 

 

Dentre as políticas de ações afirmativas fundamentadas no Estatuto da Igualdade Ra-

cial16 encontram destaque as previstas nas Leis 12.711/12 e 12.990/14. A primeira, dispõe 

sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 

nível médio, reservando vagas de forma proporcional ao tamanho da população negra na res-

                                                           
16

 Ao lado do Estatuto, outras políticas de ações afirmativas igualmente importantes merecem destaque, como, 
por exemplo, a definida na Lei 10.639/96, que estabelece a inclusão da temática de história e cultura afro-
brasileira no currículo oficial da rede de ensino – o que, sem dúvida, contribui para a construção e a valorização 
positiva da identidade negra. 
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pectiva localidade; a segunda, a Lei 12.990/14, objeto deste trabalho, vem cumprir o princípio 

constitucional da inclusão social das pessoas negras (COSTA, 2015).  

Entre seus comandos principais, a Lei 12.990/14 estabelece que na hipótese de cons-

tatação de declaração falsa, o candidato é eliminado do concurso e, caso já tenha sido nomea-

do, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego público; que os candida-

tos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão 

computados para efeito das vagas reservadas; que a nomeação dos candidatos aprovados deve 

respeitar os critérios de alternância e proporcionalidade considerando a relação entre o núme-

ro total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos negros, e que a lei terá vigência 

pelo prazo de 10 (dez) anos. 

As ações afirmativas, como afirma Bayma (2012), buscam equilibrar a representação 

das categorias raciais em todas as áreas da sociedade e, quando os objetivos forem satisfeitos, 

tais políticas devem ser extintas, sob o risco de manter distinções que não mais se justificam. 

Assim, à medida que distorções quanto à representatividade de negros no serviço público bra-

sileiro sejam atenuadas, deixarão de existir razões para a existência de reserva de vagas em 

processos de seleção de servidores e a Lei 12.990/14 terá cumprido o seu propósito, ressalta  

Miranda (2015). Lembra ainda, o autor, que o art. 5º da Lei estabelece a competência do ór-

gão responsável pela política de promoção da igualdade racial para acompanhar e avaliar anu-

almente eficácia social da aplicação das reservas de vagas nos concursos públicos federais. 

Em que pesem as expectativas de equilíbrio das representações raciais, da promoção 

da diversidade e da valorização da identidade negra, a implementação das ações afirmativas 

de reservas de vagas em concursos públicos tem sido objeto de intensa controvérsia pela ale-

gada dificuldade de definição precisa de quais seriam seus reais destinatários.  

Cabe ressaltar que as normas de reservas de vagas para negros em concursos públi-

cos se diferenciam sutilmente das normas de reservas de vagas para negros para acesso às 

universidades públicas.  

No caso da Lei 12.711/12, assim como fora em outras normatizações anteriores ou 

locais, predominantemente se vale da simples autodeclaração como “negro”17 o critério de 

elegibilidade. A autodeclaração, embora criticada como fragilidade para o adequado cumpri-

                                                           
17

 Lei 12.288/10: Estatuto da Igualdade Racial. Art. 1º, IV - população negra: o conjunto de pessoas que se au-
todeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; 
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mento da política, se baseia no fato de que um dos bens de proteção da lei é precisamente o 

reconhecimento da identidade. Negar a identidade do indivíduo, aquilo que lhe é mais próprio 

e íntimo é, por si só, afronta à sua dignidade, violação do direito humano. Vale lembrar o inci-

so I do art. 1º do Estatuto da Igualdade Racial, ao definir o termo “discriminação racial”: 

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou prefe-

rência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha 

por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualda-

de de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políti-

co, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou pri-

vada (BRASIL, 2015, grifo nosso) 

 

No mesmo compasso, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil em 1969, igualmente protege o reco-

nhecimento da identidade, na sua qualidade de direito humano fundamental: 

 (...) qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência baseadas em raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular 

ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, em igualda-

de de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político 

econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública. 

(BRASIL, 1969, grifo noso) 

 

Nos últimos 15 anos, a controvérsia quanto à legitimidade da autodeclaração e a sua 

invocação por eventuais oportunistas não deixou de povoar os jornais em denúncias de suspei-

tas de fraudes, embora, de acordo com Petrônio Domingues, do ponto de vista científico, esse 

número seja pequeno, residual (OLIVEIRA, 2017). Talvez por isso o legislador, ao definir o 

texto da Lei 12.990/14, no parágrafo único do art. 2º, estabeleceu que 

Parágrafo único.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 

eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua 

admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras san-

ções cabíveis. (BRASIL, 2014) 

 

Alerta o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, em relatório 

na ADC 41, que a lei estabelece como critério principal a autodeclaração, mas permite que 

haja um controle sobre essa manifestação. 

Portanto, o que a Lei 12.990 faz? Ela estabelece, como critério principal, a autode-

claração, mas permite que, no caso de uso irregular, inveraz, desonesto da autodecla-

ração, haja algum tipo de controle. É o que diz o parágrafo único do artigo 2º. 
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[...] 

Assim, a meu ver, não é incompatível com a Constituição, respeitadas algumas cau-

telas, que se faça um controle heterônomo, sobretudo, nos casos em que haja funda-

das razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração. 

A hipótese de controle de fraudes é para evitar, de um lado, que o candidato tente 

fraudar a reserva de vagas e, de outro lado, para evitar que a Administração tente 

fraudar a política, por exemplo, abrindo concursos sem reservar as vagas (STF, 

2017). 

 

E, mais adiante, em seu voto: 

66. Atenta aos méritos e deficiências do sistema de autodeclaração, a Lei nº 

12.990/2014 definiu-o como critério principal para a definição dos beneficiários da 

política. Nos termos de seu artigo 2º, determinou que “[p]oderão concorrer às vagas 

reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no 

ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Porém, instituiu 

norma capaz de desestimular fraudes e punir aqueles que fizerem declarações falsas 

a respeito de sua cor. Nesse sentido, no parágrafo único do mesmo artigo 2º, estabe-

leceu que “[n]a hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será elimi-

nado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admis-

são ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe 

sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis. 

67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além 

da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de con-

corrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que 

os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos des-

ses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do 

concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, 

para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande di-

ficuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da po-

lítica e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em 

consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira (STF, 2017). 

 

Buscando padronizar a prática de verificação das informações prestadas por candida-

tos autodeclarados negros, que gerava contestações (MP, 2016), a Secretaria de Gestão de 

Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público editou a Orientação Normativa nº 3, em 

1º de agosto de 2016. Por meio desse regulamento, ficou estabelecido um conjunto de crité-

rios a serem seguidos pelos órgãos da administração pública em seus processos de seleção. 

 Considerando a necessidade de orientação aos órgãos e entidades, a Orientação 

Normativa nº 3 prevê que 

Art. 2º Nos editais de concurso público para provimento de cargos efetivos e empre-

gos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das funda-

ções públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controla-

das pela União deverão ser abordados os seguintes aspectos: 
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I – especificar que as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato; 

II – prever e detalhar os métodos de verificação da veracidade da autodeclaração, 

com a indicação de comissão designada para tal fim, com competência deliberativa; 

III – informar em que momento, obrigatoriamente antes da homologação do resulta-

do final do concurso público, se dará a verificação da veracidade da autodeclaração; 

e 

IV – prever a possibilidade de recurso para candidatos não considerados pretos ou 

pardos após decisão da comissão. 

§ 1º As formas e critérios de verificação da veracidade da autodeclaração deverão 

considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verifi-

cados obrigatoriamente com a presença do candidato. 

§ 2º A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deve-

rá ter seus membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 

§ 3º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 

concurso sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 

Assim, por meio da Orientação Normativa nº 3, tornou-se vinculante, mandatória ao 

administrador público, o processo de aferição da veracidade das autodeclarações de candida-

tos negros. Este trabalho busca analisar como vem sendo implementada essa política pública, 

considerando tais direcionadores de regulamentação. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (2008), as pesquisas se definem como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, tendo como objetivo descobrir respostas para proble-

mas mediante o emprego de procedimentos científicos. Especialmente no caso das pesquisas 

sociais, visa obter novos conhecimentos no campo da realidade social. 

De acordo com o autor, as pesquisas podem ser classificadas em exploratórias, descri-

tivas ou explicativas (GIL, 2008).  

As pesquisas exploratórias se caracterizam pela finalidade de desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias a partir da formulação de problemas precisos ou hipóteses pes-

quisáveis para estudos posteriores. Estas pesquisas visam proporcionar uma visão geral, de 

tipo aproximativo – o que é especialmente útil quando o tema escolhido é pouco explorado e 

torna-se difícil a formulação precisa de hipóteses. Muitas vezes se constituem em primeira 

etapa de uma investigação mais ampla e, dos três tipos, é a que a apresenta menor rigidez no 

planejamento. Aponta o autor que habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e do-

cumental, além de entrevistas não padronizadas e não costumam se valer de técnicas quantita-

tivas de coleta de dados. 

As pesquisas descritivas, por sua vez, têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relação entre 

variáveis. Uma das principais características deste tipo de pesquisa é a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. Exemplifica, o autor, que pesquisas desse tipo se propõem a 

estudar o nível de atendimento de órgãos públicos de uma comunidade, o índice de criminali-

dade de uma determinada região, as condições de habitação em um determinado local etc. 

Eventualmente as pesquisas descritivas se aproximam das exploratórias, quando proporcio-

nam uma nova visão do problema. Estas duas modalidades de pesquisa comumente são apli-

cadas a trabalhos de pesquisadores preocupados com a atuação prática. 

Os conceitos apresentados por Gil sobre pesquisas descritivas e exploratórias se apro-

ximam do que é nomeado por Gray (2012) como pesquisas de levantamento descritivas. Esta 

modalidade é voltada a avaliar o “o que” ocorre, ao invés de “por que”, sendo usadas para 

identificar escala e natureza de problemas sociais, podendo ser fonte e incentivo para mudan-
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ças em políticas e ações sociais, além de poderem ser feitas para verificar atitudes, valores e 

opiniões, assinala o autor. 

As pesquisas explicativas, são o terceiro tipo apresentado por Gil e têm como preocu-

pação central a identificação de fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

determinados fenômenos, permitindo o aprofundamento da realidade e suas razões. 

Este trabalho tem por objetivo analisar a forma como a administração pública federal 

vem implementando a reserva de vagas para negros em concursos públicos a partir de um 

conjunto de processos de seleção. Observando a classificação proposta por Gil (2008), esta 

pesquisa tem natureza descritiva, uma vez que visa descrever e analisar como vem se dando 

um determinado fenômeno – a implementação de uma importante política pública. 

Por outro lado, este trabalho também contempla características de pesquisa explorató-

ria, proporcionando uma primeira aproximação do fenômeno, uma visão geral sobre um tema 

recente e ainda pouco explorado, de onde poderão partir outras pesquisas explicativas, de ní-

veis mais profundos, em razão de fenômenos ali existentes e ainda não identificados. 

Assim, pode-se considerar que este trabalho aplicará o que Creswell (2013) nomeia de 

métodos mistos, uma vez que inclui tanto métodos quantitativos (destinados a coletar núme-

ros), quanto métodos qualitativos (destinados a coletar palavras), sendo adequada para o pro-

pósito de ampliar e aprofundar o entendimento sobre um fenômeno. Segundo o autor, nos 

métodos mistos, o pesquisador coleta e analisa dados quantitativos e qualitativos tendo por 

base suas questões de pesquisa, podendo misturar duas ou mais formas de dados concomitan-

temente, combinando-os em estudos de múltiplas fases. 

Quanto à abordagem, este trabalho usará a metodologia de estudo de caso, aplicado a 

17 processos seletivos conduzidos na vigência da Orientação Normativa nº 3, ou seja, concur-

sos que estavam em andamento no ato de sua publicação, em 1º de agosto de 2016, ou que se 

iniciaram posteriormente e que, ao mesmo tempo, tenham sido concluídos até dezembro de 

2017.  

Como método de pesquisa, os estudos de caso são usados em muitas situações, contri-

buindo para o entendimento de fenômenos grupais, sociais e políticos, permitindo aos investi-

gadores a retenção das características significativas dos eventos da vida real, como os com-

portamentos dos pequenos grupos, os processos organizacionais e administrativos etc. (YIN, 

2010). 
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 De acordo com Gray (2012, p.138), os estudos de caso têm por característica a inte-

gração e a comparação de diferentes perspectivas, podendo construir compreensão rica e deta-

lhada sobre um contexto. 

 

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

As políticas de ações afirmativas previstas pela Lei 12.990/14 abrangem todos os pro-

cessos seletivos públicos para provimento de pessoal no âmbito da administração direta e in-

direta do poder executivo federal.  

A administração pública direta compreende as entidades integrantes do sistema federa-

tivo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), responsáveis pelo desempenho das ativi-

dades administrativas de forma centralizada (CARVALHO FILHO, 2016). No âmbito da 

União, abrange 22 ministérios e outros órgãos vinculados a estes. 

A administração indireta, por sua vez, são pessoas jurídicas constituídas pelos entes 

federativos com o propósito de exercer atividades integrantes da função administrativa des-

centralizadamente (CARVALHO FILHO, 2016). A este grupo correspondem as autarquias, as 

empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), além das fundações 

públicas. 

Não foi possível localizar a relação completa de fundações públicas e autarquias fede-

rais. No entanto, para efeitos desta pesquisa, pode-se tomar como referência o conjunto das 

159 entidades atendidas pela Advocacia-Geral da União, em razão da representatividade e 

relevância (AGU, 2012).  

Completando o universo da administração pública federal indireta, o País contava, em 

2016, com 154 entidades, sendo 48 com controle direto e 106 com controle indireto, atuando 

nos ramos de pesquisa e desenvolvimento, petróleo e derivados, energia, financeiro, portuário, 

saúde, abastecimento, indústria de transformação, entre outros (MP, 2017).  

A realização de processos seletivos de pessoas para a administração pública federal 

obedece a uma divisão de competências conforme a natureza da entidade. Estabelece o Decre-

to 6.944/09 que compete ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão autorizar 

a realização dos certames nos ministérios, autarquias e fundações. Para estes órgãos, as auto-

rizações são concedidas com a publicação de portarias no Diário Oficial da União, cabendo 
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aos próprios órgãos, em seguida, adotar todos os procedimentos necessários à realização do 

concurso.  

Por sua vez, as empresas públicas e as sociedades de economia mista contam com au-

tonomia para formar os próprios quadros, sendo responsáveis pelas conduções de seus proces-

sos de seleção.  

Existem ainda, algumas exceções, como as carreiras de Advogado da União, Procura-

dor da Fazenda Nacional e Procurador Federal, Defensor Público da União, carreira da diplo-

macia e da Polícia Federal (BRASIL, 2009), além das Universidades Federais e das Institui-

ções integrantes da Rede Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que contam com 

normas específicas (MP, 2015). 

O MP disponibiliza, em seu sítio na internet, relação atualizada de autorizações e pro-

vimentos emitidos, servindo como referência inicial para a escolha dos processos de seleção 

objetos deste trabalho. Além dos processos identificados naquele documento, foram acresci-

dos outros, encontrados através de levantamento no buscador Google, relacionados às empre-

sas estatais (sociedades de economia mista e empresas públicas), que, reiterando, conduzem 

suas seleções com maior autonomia. 

Desse modo, foram escolhidos 17 processos seletivos conduzidos na vigência da Ori-

entação Normativa nº 3, ou seja, concursos que estavam em andamento no ato de sua publica-

ção, em 1º de agosto de 2016 ou que se iniciaram posteriormente e que, ao mesmo tempo, 

tenham sido concluídos até dezembro de 2017. Estes processos compõem a amostra a ser pes-

quisada. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

A elaboração dos instrumentos de investigação é uma das etapas mais importantes do 

planejamento da pesquisa, devendo considerar tanto a organização “do” material quanto a 

organização “para” a investigação (LAKATOS, 2003). 

Este trabalho se valerá predominantemente de pesquisa documental e de coleta de da-

dos através de questionário encaminhado às entidades-alvo, que conduziram seus processos 

seletivos no período estudado.  
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Segundo Lakatos (2003), as pesquisas documentais se caracterizam pela coleta de da-

dos restritas a documentos, escritos ou não, se restringindo, portanto, a documentos primários, 

podendo ser realizadas no momento em que os eventos ocorrem ou depois. No caso deste tra-

balho, as fontes documentais a serem analisadas serão, em sua maioria, os editais dos proces-

sos de seleção escolhidos.  

Para auxiliar a pesquisa documental foi construído o roteiro para análise dos editais 

(apêndice 1), que apoiará a coleta sistemática de dados norteada pelas questões de pesquisa. 

De forma complementar à pesquisa documental, serão encaminhados instrumentos 

(questionários) às entidades, por meio da Lei de Acesso à Informação, com o objetivo de cole-

ta de dados complementares, que permitam explorar e aprofundar a compreensão da imple-

mentação das políticas públicas de reservas de vagas para negros em concursos públicos. Se-

gundo Lakatos (2003), os questionários se caracterizam pelo conjunto ordenado de perguntas 

que podem ser aplicados em entrevistas ou formulários ou, se designados diretamente aos 

respondentes, são chamados de questionários autoaplicados (GIL, 2008), como será utilizado 

aqui. O questionário está representado no apêndice 3. 

Como instrumentos de pesquisa, os questionários geralmente apresentam as vantagem 

de atingir áreas de grande dispersão geográfica, menor gasto com pessoal e a possibilidade de 

retorno no momento em que o respondente julgar mais conveniente (GIL, 2008), além de 

permitir mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento 

(LAKATOS, 2003). Dentre as limitações, impossibilitam a ajuda ao respondente quando as 

questões são mal compreendidas, bem como permitem uma devolução tardia que pode com-

prometer o cronograma de pesquisa (LAKATOS, 2003). 

Tendo em vista que este trabalho tem por alvo objeto de estudo um fenômeno que 

ocorre no âmbito da administração pública federal, como estratégia de pesquisa os questioná-

rios serão aplicados através do Serviço de Informação ao Cidadão
18

, mantido pelo Ministério 

da Transparência. O Serviço permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedi-

dos de acesso a informações públicas com fundamento na Lei 12.527/11 (“Lei de Acesso à 

Informação”), que serão direcionados às entidades do Poder Executivo Federal. 

Além dos instrumentos já descritos (apêndice 1 – Roteiro para a coleta de dados e 

apêndice 3 – Questionário), foi ainda elaborado um instrumento intermediário, que correlaci-

                                                           
18

 https://esic.cgu.gov.br 
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ona o primeiro documento ao segundo (apêndice 2 – Roteiro para o questionário), que contri-

bui para a ligação entre as questões de análise e os enunciados a serem enviados aos respon-

dentes. 

Considerando o processo de investigação, para viabilizar tanto a pesquisa documental 

como as construções do roteiro de análise dos editais dos concursos e do questionário, este 

trabalho recorrerá à pesquisa bibliográfica, realizada a partir do levantamento bibliométrico 

descrito no capítulo 2. Através dela, foram identificados os principais conceitos relacionados 

à temática das ações afirmativas, em especial os fundamentos das reservas de vagas para ne-

gros, permitindo o desenho adequado dos instrumentos de pesquisa, assim como serão conhe-

cimentos aplicados na análise dos dados coletados. 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para Gil (2008), o tratamento de dados, a inferência e a interpretação objetivam tornar 

os dados válidos e significativos, utilizando procedimentos estatísticos ou analíticos que pos-

sibilitem estabelecer quadros, diagramas e figuras que sintetizem e colaborem com o enten-

dimento das informações obtidas. 

Segundo Creswell (2013), as análises de dados dos métodos consistem em técnicas 

analíticas aplicadas tanto aos dados quantitativos quanto aos dados qualitativos, assim como à 

mistura das duas formas sequencialmente em um projeto multifásico. Para o autor, a análise 

de dados nessa metodologia é conduzida para responder às questões de pesquisa a partir dos 

resultados de ambas as análises (qualitativa e quantitativa), avaliando se elas convergem e 

como elas convergem, adotando uma estratégia de análise de “dados fundidos”. 

A estratégia apontada pelo autor para analisar dados fundidos promove comparações 

após as análises qualitativas e quantitativas iniciais. As principais abordagens encontradas nos 

estudos com métodos mistos são a comparação lado a lado em uma discussão ou tabela resu-

mida e a comparações de mostra conjunta dos resultados, de modo que possam ser facilmente 

comparados ou interpretados. 

Este estudo pretende, guiado pelo roteiro para a coleta de dados (apêndice 1), consoli-

dar os dados obtidos nas pesquisas documentais e pela aplicação do questionário. Em seguida, 

os dados serão agrupados de forma a responder às questões apontadas no roteiro para análise 
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sistemática. Por fim, os dados serão analisados conjuntamente, o que, se espera, permitirá a 

compreensão de como as políticas públicas de reservas de vagas para negros em concursos 

públicos vêm sendo implementadas. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

No presente capítulo serão analisados os dados obtidos através da pesquisa documen-

tal e dos questionários enviados às entidades da administração pública realizadoras dos pro-

cessos seletivos objetos da investigação.  

Na pesquisa, foram considerados dados de 17 processos seletivos realizados por 12 en-

tidades distintas. Todos os processos seletivos estavam em andamento ou se iniciaram poste-

riormente à edição da Orientação Normativa nº 3, do Ministério do Planejamento, que deter-

minou a realização de etapa presencial de verificação das autodeclarações dos candidatos ne-

gros antes da homologação dos resultados dos certames. Dispõe, ainda, a Orientação Norma-

tiva nº 3, que, mesmo os concursos que estivessem em andamento na data de publicação da-

quela norma, deveriam ter seus editais retificados para que incluíssem etapa presencial de 

verificação. De tal modo, os processos analisados ou iniciaram após a publicação da referida 

Orientação, ou iniciaram antes e tiveram seus resultados homologados depois da publicação 

da Orientação e, portanto, também se sujeitaram a ela. 

É comum as entidades da administração pública contratem os serviços de organizações 

especializadas na execução de processos seletivos. Isso se deve, em parte, à complexidade que 

envolve o planejamento, a execução e a fiscalização desses eventos, que são de elevada con-

corrência. Dado que as vagas no serviço público são objeto de enorme interesse, os concursos 

são intensamente disputados e, não raro, são alvo da investida de fraudadores. Com isso, a 

execução exige das organizadoras grande infraestrutura que consiga, ao mesmo tempo, coor-

denar as atividades de múltiplos atores (entre profissionais acadêmicos e de produção), elabo-

rar provas que tenham a capacidade de diferenciar os melhores candidatos para as entidades 

contratantes e, tudo isso, mantendo o sigilo, pois qualquer vazamento de informações com-

promete a lisura do concurso. 

A pesquisa documental tomou como fontes os documentos produzidos pelas entidades 

da administração pública e pelas organizadoras dos processos seletivos. Tais documentos fo-

ram obtidos através dos sites das entidades realizadoras e das organizadoras dos concursos, 

bem como no Diário Oficial da União. 

Além da pesquisa documental, também foram obtidos dados por meio de questionário 

enviado em janeiro de 2018 às entidades da administração pública por meio do Serviço de 

Informação ao Cidadão, mantido pelo Ministério da Transparência. Este serviço provê infra-
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estrutura para que qualquer cidadão possa requerer, com base na Lei 12.527/11 (Lei de Aces-

so à Informação - LAI), informações de ordem pública. Através da LAI, qualquer interessado 

pode pleitear à administração pública informações sem a necessidade de apresentar motivo, 

abrangendo tanto a administração direta quanto a administração indireta, em seus três poderes 

e em todos os níveis federativos. 

Dispõe o art. 3º, quanto aos propósitos da Lei, que 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fun-

damental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicita-

ções;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pú-

blica;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

 

Fica evidente, portanto, a aplicabilidade da LAI especialmente quanto ao controle so-

cial, explícito no inciso V do art. 3º. Sobretudo com base nesse dispositivo, a Lei de Acesso à 

Informação mostra-se como potencial instrumento de apoio para pesquisas exploratórias e 

descritivas que requeiram a obtenção de dados relacionados à administração pública. 

A LAI permite, ainda, que o cidadão possa recorrer, em caso de negativa de acesso à 

informação, ou caso a informação seja dada de forma incompleta, incorreta ou imprecisa. No 

caso de indeferimento de pedidos, é possível recorrer em 1ª e 2ª instâncias, onde os recursos 

são dirigidos a autoridades hierarquicamente superiores às que lavram a(s) negativa(s). Além 

disso, pode ainda recorrer, sucessivamente, à Controladoria Geral da União e à Comissão 

Mista de Reavaliação de Informações no esforço de obtenção do pedido. 

Em que pese a previsão legal e a possibilidade de tais recursos administrativos, nem 

todas as informações solicitadas por meio do questionário foram obtidas junto às entidades da 

administração pública. A não obtenção de tais dados, embora não tenha comprometido a rea-

lização da pesquisa, restringiu à análise, em algumas situações, apenas aos dados coletados 

nas fontes documentais, impossibilitando o conhecimento de como se deu, por exemplo, a 

dinâmica de realização do evento de verificação da veracidade ou em que consistiram entre-

vistas, previstas em alguns dos editais. A realização de pesquisas utilizando metodologias que 
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permitam o acompanhamento in loco parece, portanto, mais promissora para conhecimento 

mais aprofundado de como são realizados esses eventos em si. 

A análise dos dados coletados seguirá o planejado no apêndice 1 quanto aos aspetos a 

serem abordados. 

 

4.1. PERFIL DAS INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 

 

Foram analisados dados de 17 processos seletivos realizados por 12 entidades da ad-

ministração pública, entre órgãos da administração direta e indireta do poder executivo fede-

ral. Considerando que (1) dois dos propósitos deste trabalho são conhecer como as entidades 

do poder executivo federal vêm procedendo as reservas de vagas nos concursos públicos e 

que procedimentos têm sido adotados quanto aos aspectos indefinidos pela legislação, (2) que 

há um natural processo de adaptação da sociedade às normas, sobretudo aquelas que contam 

com alguma complexidade na sua implementação e (3) as questões éticas subjacentes a este 

tipo de pesquisa, optou-se por não identificar nem os processos seletivos, nem as entidades 

realizadoras destes. Em alguns casos, quando for pertinente, as amostras analisadas serão refe-

ridas com termos codificados, como, por exemplo “PS01”.  

 

4.2. PERFIL DOS PROCESSOS SELETIVOS PESQUISADOS 

 

Os 17 processos seletivos analisados contaram com a participação de pelo menos 

393.145 candidatos e foram divididos conforme a tabela 3. Nas amostras pesquisadas foram 

oferecidas um total de 1.625 vagas no total e, destas, 299 vagas foram reservadas para aten-

dimento ao disposto na Lei 12.990/14. 

As entidades da administração pública federal têm, de certo modo, autonomia quanto à 

gestão de pessoas e, com isso, seus planos de cargos traduzem o arranjo tido como mais ade-

quado pela organização. Assim, ao promoverem suas seleções, as entidades buscarão servido-

res para ocupar os cargos disponíveis, podendo ser todos de uma mesma nomenclatura, ou 

com requisitos variados, nomenclaturas distintas, especialidades, ou para determinadas locali-

dades do País.  
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A segmentação que representa a variedade de cargos, especializações e localidades se-

rá chamada de “perfil”. Ou seja, um perfil pode significar que a vaga ofertada visasse, por 

exemplo, selecionar um candidato para o cargo de analista de planejamento, com especialida-

de em finanças, para a localidade do Rio de Janeiro. Em regra, um candidato somente disputa 

uma vaga em um perfil, não sendo possível, em um mesmo concurso, concorrer em mais de 

um deles. 

Os dados das amostras foram obtidos através de coleta em editais e outros documen-

tos, todos publicados nos sites das entidades da administração ou das empresas organizadoras 

dos concursos. Adicionalmente dados complementares se originaram das respostas aos ques-

tionários enviados às entidades por meio da LAI, no Sistema de Informação ao Cidadão, do 

Ministério da Transparência.  

Em alguns casos não foi possível obter todos os dados necessários para análise dos vá-

rios aspectos propostos na pesquisa. Tendo em vista que isso ocorreu em poucos itens, pode-

se seguramente considerar como satisfeitos os objetivos gerais e específicos relacionados aos 

dados, não tendo comprometimento do trabalho em razão de eventuais indisponibilidades. Os 

dados que não foram disponibilizados, ou que não foram localizados, serão retratados nas 

tabelas pela marcação “n/d” ou “ - ”  e, nas ilustrações, serão omitidos. 

A tabela 3 retrata a visão geral de vagas e inscritos em cada uma das amostras pesqui-

sadas. Em apenas uma não foi disponibilizado o quantitativo total de inscritos no processo de 

seleção e, em quatro casos foram tornados públicos apenas os totais, sem distinção entre as 

categorias de inscritos. Desse modo, nessas quatro amostras não se pode conhecer a concor-

rência entre os candidatos cotistas, tal como ocorreu nas demais. 
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Tabela 3 - Vagas oferecidas e inscritos nas amostras pesquisados 

Amostra 
Vagas Inscritos 

Perfis Total PPP Total PPP 

PS01 29 335 64 53.908 n/d 

PS02 1 78 16 60.477 7.975 

PS03 1 60 12 n/d n/d 

PS04 4 80 16 12.220 2.351 

PS05 5 220 44 40.881 8.190 

PS06 9 151 31 51.903 8.930 

PS07 1 30 6 4.925 648 

PS08 102 102 21 27.033 n/d 

PS09 10 10 2 187 1 

PS10 7 21 4 17.980 2.276 

PS11 36 61 12 5.922 858 

PS12 40 42 8 1.831 84 

PS13 16 16 3 931 68 

PS14 10 26 3 897 n/d 

PS15 1 84 17 23.666 3.338 

PS16 1 150 30 18.662 4.554 

PS17 18 159 10 71.722 17.606 

Total 
 

1.625 299 393.145 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É importante esclarecer que, no período de validade do concurso, caso haja interesse 

da administração e novas demandas de pessoal, candidatos aprovados para além das vagas 

inicialmente previstas podem ser convocados para admissão. As figuras 6 e 7 ilustram, respec-

tivamente, as quantidades de vagas oferecidas e de inscritos em cada uma das amostras anali-

sadas. 
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Figura 6 - Quantidade de vagas por amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 7 - Quantidade de inscritos por amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As amostras analisadas apresentaram heterogeneidade em relação a quantidade de per-

fis, variando de 1 a 102 em cada concurso. Como veremos com mais detalhes adiante, a seg-

mentação acaba por implicar em uma menor oferta de vagas em cada perfil, impactando a 

quantidade de vagas reservadas de acordo com a disposição normativa. A figura 8 ilustra as 

quantidades de perfis em cada uma das amostras analisadas. 

Figura 8 - Quantidade de perfis por amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dispõe o art. 1º da Lei 12.990/14, que 

Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âm-

bito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na 

forma desta Lei. 

§ 1o A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no 

concurso público for igual ou superior a 3 (três). 

§ 2o Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 

candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, 

em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para núme-

ro inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 

§ 3o A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos 

concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à re-

serva para cada cargo ou emprego público oferecido. 

 

Na tabela 4 e na figura 9 pode-se verificar os percentuais efetivos de vagas destinadas 

à ação afirmativa objeto da Lei 12.990/14. Ao considerar as vagas reservadas e as vagas totais 

em cada uma das amostras, nota-se em quase todas as observações valores em torno de 20%, 

com pequenas variações, possivelmente em razão dos arredondamentos de cálculo. Em apenas 

2 amostras a razão entre as categorias se deu em patamar consideravelmente abaixo do per-

centual de 20%, sendo 11,5% e 6,3% nas amostras PS14 e PS17, respectivamente. 
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Tabela 4 - Percentual efetivo de reserva de vagas e relação de concorrência entre candidatos 

Amostra 

Vagas Inscritos Candidatos / vaga 

Total PPP 

% efetivo 

de reserva Total PPP Total  PPP 

PS01 335 64 19,1% 53.908 n/d 160,9 n/d 

PS02 78 16 20,5% 60.477 7.975 775,3 498,4 

PS03 60 12 20,0% n/d n/d n/d n/d 

PS04 80 16 20,0% 12.220 2.351 152,8 146,9 

PS05 220 44 20,0% 40.881 8.190 185,8 186,1 

PS06 151 31 20,5% 51.903 8.930 343,7 288,1 

PS07 30 6 20,0% 4.925 648 164,2 108,0 

PS08 102 21 20,6% 27.033 n/d 265,0 n/d 

PS09 10 2 20,0% 187 1 18,7 0,5 

PS10 21 4 19,0% 17.980 2.276 856,2 569,0 

PS11 61 12 19,7% 5.922 858 97,1 71,5 

PS12 42 8 19,0% 1.831 84 43,6 10,5 

PS13 16 3 18,8% 931 68 58,2 22,7 

PS14 26 3 11,5% 897 n/d 34,5 n/d 

PS15 84 17 20,2% 23.666 3.338 281,7 196,4 

PS16 150 30 20,0% 18.662 4.554 124,4 151,8 

PS17 159 10 6,3% 71.722 17.606 451,1 1.760,6 

Total 1.625 299 

 

393.145 56.879 241,9 190,2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9 - Percentual de reserva sobre o total de vagas de cada amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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interpretação anterior. Foi o caso, por exemplo, das amostras PS08 e PS12 que selecionaram, 

respectivamente, 102 e 42 vagas em um universo de 102 e 40 perfis, ou seja, aproximadamen-

te 1 vaga por perfil. Em ambas as amostras as entidades distribuíram aleatoriamente as vagas 

destinadas às ações afirmativas entre os perfis buscados, o que assegurou a admissão de pelo 

menos 20% de novos servidores por meio da ação afirmativa. 

As ações afirmativas são mecanismos que conferem preferência a determinados gru-

pos sociais, de modo a assegurar o acesso a determinados bens sociais (MOEHLECKE, 

2002). De tal sorte, no que diz respeito à concorrência entre candidatos cotistas e não cotistas, 

a relação entre a quantidade de candidatos cotistas e a quantidade de vagas reservadas é, na 

maioria das amostras, inferior à relação entre a quantidade de vagas totais oferecidas e a quan-

tidade total de candidatos. Esse fenômeno denota, portanto, que a concorrência entre candida-

tos cotistas é menor que a concorrência total, sugerindo a preferência para o grupo alvo da 

ação afirmativa. 

Para análise, foi desconsiderada a divisão em perfis específicos (car-

go/especialidade/polo), uma vez que o propósito foi conhecer a dimensão de concorrência 

genérica de cada processo seletivo em questão. 

Foi possível verificar que a concorrência entre candidatos às vagas reservadas é inferi-

or à ampla concorrência em quase todos os casos analisados. É possível inferir que isso ocorra 

em razão de os candidatos-cotistas também disputarem as vagas de ampla concorrência, tal 

como determina a legislação, de modo que aqueles candidatos-cotistas que por ventura sejam 

classificados na categoria de ampla concorrência deixam de contar para efeitos de cumpri-

mento da reserva de vagas, abrindo oportunidade para outro candidato-cotista. 

É de se observar, também, que especialmente no caso da amostra PS17 a relação de 

concorrência entre as vagas reservadas foi superior à da ampla concorrência. Ao analisar mais 

detalhadamente a amostra, percebe-se que, diferente dos outros processos seletivos, a entidade 

previu a formação de cadastro para eventuais necessidades futuras na razão de 5 vezes as va-

gas inicialmente publicadas. Esse expediente fez com que naqueles perfis onde se previa 1 ou 

2 vagas e não havia originalmente reserva de vagas, existiu a formação de um cadastro de 5 

ou 10 aprovados onde 20% das posições seriam reservadas. Com isso, ainda que não houvesse 

vagas reservadas originalmente, a guarda de vagas no referido cadastro ocorreu. O propósito 

desse mecanismo é comprometer a entidade apenas a dar posse àquelas vagas principais pu-

blicadas e, caso venha a ter novas necessidades de pessoal durante a vigência do concurso, 
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poder realizar admissões sem ter de realizar novos certames – o que implica, evidentemente, 

em grande custo. Em razão desse fenômeno, é possível acreditar que, diante da esperança de 

que a entidade viesse a ter necessidades de pessoal além das declaradas no edital, houve a 

inscrição de candidatos-cotistas mesmo naqueles perfis onde não havia previsão inicial de 

vagas. 

A figura 10 ilustra a relação de concorrência entre candidatos por vaga no total e entre 

candidatos cotistas.  

Figura 10 - Relação de concorrência entre candidatos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os aspectos seguintes a serem analisados estão relacionados diretamente à Orientação 

Normativa nº 3, do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre regras de verificação da 

veracidade da autodeclaração de candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 12.990/14.  

O segundo aspecto analisado (A-2) identificou o cumprimento do disposto no inciso I, 

do art. 2º da ON3. 

Art. 2º Nos editais de concurso público para provimento de cargos efetivos e empre-
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ções públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controla-

das pela União deverão ser abordados os seguintes aspectos: 

I - especificar que as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato; 

 

É possível acreditar que, para além de mero formalismo, tal dispositivo vise deixar 

claro que todas as informações prestadas pelo candidato no momento da inscrição implicarão 

na relação jurídica estabelecida entre ele e a administração pública. É o caso, por exemplo, da 

eliminação do candidato no concurso ao ter a sua autodeclaração invalidada pela comissão 

específica. A Lei 12.990/14 prevê, no parágrafo único do art. 2º, que 

Parágrafo único.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 

eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua 

admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras san-

ções cabíveis. 

 

Desse modo, à luz da literalidade da norma, mesmo aqueles candidatos que eventual-

mente tenham sido classificados em posições que permitiriam a admissão na ampla concor-

rência, caso tenham a sua autodeclaração invalidada pela comissão, serão eliminados do pro-

cesso seletivo. Assim, a eventual alegação de erro no preenchimento do cadastro não poderá 

ser sustentada em razão da responsabilidade atribuída ao candidato. 

Em todas as amostras analisadas foi cumprido a previsão normativa do inciso I, do art. 

2º, da ON3, como retratado na figura 11. 
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Figura 11 - Especificação, em edital, de que as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira 

reponsabilidade do candidato 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O segundo aspecto analisado (A-2) identificou o cumprimento do disposto no inciso 

II, do art. 2º da ON3. 

Art. 2º Nos editais de concurso público para provimento de cargos efetivos e empre-

gos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das funda-

ções públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controla-

das pela União deverão ser abordados os seguintes aspectos: 

[...] 

II - prever e detalhar os métodos de verificação da veracidade da autodeclaração, 

com a indicação de comissão designada para tal fim, com competência deliberativa; 

 

Para melhor compreensão e análise, este aspecto será abordado em duas partes. Na 

primeira, serão consideradas as questões “h” e “i” do apêndice 1, que avaliam, respectivamen-

te, se o edital prevê expressamente a existência de processo de aferição das autodeclarações e 

se há indicação, em edital, de que tal processo será realizado por comissão específica. Na se-

gunda parte serão analisadas as questões “j”, “k” e “l” do apêndice 1, que avaliam como são 
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detalhados os métodos utilizados pelas comissões de verificação, a forma de deliberação 

quanto à veracidade ou não das autodeclarações prestadas pelos candidatos e os relatos obti-

dos por meio do questionário enviado às entidades buscando conhecer a dinâmica de funcio-

namento das sessões de verificação. 

Todas amostras analisadas apresentaram em seus editais as previsões expressas de 

existência de etapa de verificação da veracidade das autodeclarações de candidatos negros, 

indicando que o processo seria realizado por comissão específica. Os dados consolidados es-

tão apresentados na figura 12 e na figura 13. 

 

Figura 12 - Previsão expressa de existência de processo de verificação de autodeclaração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 13 - Indicação verificação das autodeclarações por comissão específica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto à especificação dos métodos aplicados no processo de verificação da veracida-

de das autodeclarações, os editais apresentam baixo nível de detalhamento, atendo-se a decla-

rar que, conforme a legislação, será aplicado como critério a avaliação fenotípica. No entanto, 

observou-se que em algumas das amostras utilizou-se a expressão “entrevistas” ou dispositi-

vos com previsão de que os candidatos deveriam responder perguntas feitas pela comissão de 

verificação, sem maior detalhamento. Alguns dos trechos encontrados nos editais são transcri-

tos no quadro 14. 
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Quadro 14 - Exemplos de especificação de metodologias de verificação das autodeclarações 

Exemplos de especificação de metodologias de verificação das autodeclarações 

“A aferição será filmada (...) para efeito de registro e avaliação, mediante autorização expressa do 

candidato. (...) No início da filmagem, o candidato deverá declarar seu nome e número de inscrição 

que estarão impressos em rótulo fornecido pela [entidade]. (...) A duração do procedimento será 

determinada pela Comissão, devendo o candidato permanecer no recinto até a sua liberação. 

“Do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos 

candidatos negros (...) Durante o procedimento de verificação, o candidato deverá responder às 

perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora. (...) O procedimento de verificação será filma-

do pela [entidade] para efeito de registro e de avaliação.” 

“O procedimento administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas re-

servadas aos candidatos pretos ou pardos será feito conforme as normas a seguir: (...) A avaliação 

da Comissão considerará o fenótipo apresentado pelo candidato a partir de sua visualização na en-

trevista presencial.” 

“Das vagas destinadas aos candidatos negros (...) Os candidatos que se autodeclararem pretos ou 

pardos serão convocados para verificação, através de entrevista, durante as quais uma Comissão 

Específica emitirá parecer quanto à veracidade da sua autodeclaração de cor ou raça. (...) O candida-

to que optar por concorrer às vagas destinadas aos negros, ainda que aprovado dentro do número de 

vagas oferecidas à ampla concorrência, deverá participar de entrevista de verificação (...).” 

“A avaliação da banca examinadora quanto à condição de pessoa preta ou parda considerará os se-

guintes aspectos: a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou 

parda; b) autodeclaração assinada pelo candidato no momento da aferição da veracidade da autode-

claração como pessoa preta ou parda, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no 

ato da inscrição; c) fenótipo apresentado pelo candidato e foto tirada pela banca, no momento da 

aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda; e d) as formas e critérios de 

aferição da veracidade da autodeclaração considerarão presencialmente apenas os aspectos fenotípi-

cos dos candidatos.” 

“Além da foto no momento da entrevista, (...) coletar a impressão digital dos candidatos participan-

tes da etapa, bem como realizar a filmagem do evento.” 

“A autodeclaração do candidato, o registro em áudio e vídeo de sua entrevista e o parecer da Co-

missão de Verificação terão validade apenas para este concurso” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Das 17 amostras, apenas uma delas não faz referência implícita ou explicitamente à 

realização de entrevistas, embora não haja, em nenhum dos editais, detalhamento quanto à 

forma ou ao conteúdo dessas entrevistas. Também das 17 amostras, apenas uma não faz refe-

rência à aplicação de recursos audiovisuais nos processos de verificação. A amostra que não 

reportou a realização de entrevista e a que não previu, em edital, a realização de registros áu-
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dio-visuais são distintas. A figura 14 ilustra quantidades de amostras com referências a utili-

zação de entrevistas e de registros audiovisuais das sessões. 

Figura 14 - Quantidade de amostras que, nos editais, fizeram referência a utilização de entrevista e registros 

audiovisuais no processo de verificação das autodeclarações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Embora os detalhamentos nos editais da etapa de verificação das autodeclarações se 

limitem às transcrições acima, foi possível obter alguns relatos sobre os processos produtivos 

através dos questionários encaminhados às entidades. O quadro 15 reproduz os relatos mais 

significativos. 
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Quadro 15 - Exemplos de relatos sobre a dinâmica de verificação das autodeclarações 

Relato 1 

“Os candidatos foram chamados individualmente por ordem de chegada para 

apresentação perante a comissão de heteroidentificação. A comissão realizava 

perguntas padrão, tais como: Você se considera negro? As pessoas do meio 

social que você convive reconhecem você como negro? Como você construiu 

a sua identidade racial? Foram feitos registros em vídeo.” 

Relato 2 

“Uma vez convocados para a entrevista, os candidatos compareceram presen-

cialmente a sala na sede (...) e foram entrevistados pela comissão de verifica-

ção com base no item [do edital]. Buscou-se estimular os candidatos a relata-

rem sua experiência como negros na sociedade brasileira. Durante as entre-

vistas ademais de conhecer o senso de pertencimento dos candidatos à condi-

ção de negros, analisou-se presencialmente o seu fenótipo. As sessões foram 

gravadas e adotou-se material de gravação mídia disponível [na entidade].” 

 

Relato 3 

“Foi realizado um procedimento de verificação quando do resultado final da 

avaliação de títulos, e da sindicância de vida pregressa. Servidor público da 

Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racional participou do pro-

cedimento de verificação na qualidade de membro da comissão de verifica-

ção. (...) Foram feitos registros de vídeo, com parâmetros técnicos determina-

dos.” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A utilização de outras metodologias, sobretudo entrevista, para além da avaliação fe-

notípica, parece alinhada ao proposto por Cruz (2016) como meio de prevenção de fraude. 

Para autora, a abordagem ao processo de autodeclaração deve ser holística e permitindo que 

se obtenha informações sobre etnicidade, pertencimento e vivências cotidianas de discrimina-

ção racial. 

Ainda com relação à metodologia de verificação da veracidade das autodeclarações, 

dois dos pontos fundamentais para essa execução são o número de componentes nas comis-

sões de verificação, bem como o método de tomada de decisão por essa comissão, que irá 

declarar como válida ou inválida as autodeclarações dos candidatos.  

Pode-se entender que a existência e o funcionamento das comissões de verificação são 

o centro do processo de implementação desta política pública, uma vez que é ela (a comissão) 

que determinará a quem será conferido e a quem será negado o direito à vaga, por meio do 

reconhecimento ou da negação da identidade declarada pelo candidato. As decisões tomadas 

pelas comissões são tão importantes que a Orientação Normativa nº 3 estabelece que sejam 

tomadas em colegiado e que a composição seja plural, diversa, distribuída em membros de 
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diferentes gêneros, cor e naturalidade, de modo a dissipar o viés individual próprio das deci-

sões monocráticas. 

Ocorre, porém, que nem a Lei nº 12.990/14, nem a Orientação Normativa nº 3, especi-

ficam a quantidade de membros, nem o método de decisão. Essa indefinição passa, então, à 

discricionariedade das entidades, que atribuem a quantidade de componentes em cada uma 

das comissões conforme seus julgamentos de conveniência e oportunidade, estabelecendo 

igualmente o método de decisão. Tal fenômeno faz com que não haja uniformidade quanto a 

esse aspecto do funcionamento das decisões. As composições e formas de tomada de decisão 

estão demonstradas na figura 15 e na figura 16 que abordam, também o aspecto 7 do roteiro 

de pesquisa (A-7), antecipado aqui pelo contexto significativo. 

 

Figura 15 - Quantidade de membros por comissão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 16 - Métodos de tomada de decisão pelas comissões de verificação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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vimos na revisão bibliográfica, no contexto empresarial a diversidade é vista como um fator 

de inovação e criatividade, que permite a adaptação de serviços e produtos aos mercados, ge-

rando competitividade, e, por extensão, riqueza para as organizações – o que transforma a 

diversidade em importante justificativa econômica (MYERS, 2003). Além disso, a promoção 
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dentro das entidades da administração pode sugerir que essas entidades contem com maior 

presença de traços culturais propensos à diversidade, ou que, em outra hipótese, o tema da 

igualdade de raça esteja mais presente na agenda da entidade. 

Isso é especialmente importante porque, de acordo com a revisão bibliográfica, há ao 

menos 5 grandes grupos de argumentos nos quais as ações afirmativas de reservas de vagas 

para negros se fundamentam de maneira complementar. Nesse sentido, para que os membros 

das comissões desempenhem adequadamente seus papeis, é mandatório que compreendam 

claramente os objetivos da atividade e suas razões de existir. A partir disso, para analisar o 

aspecto 6 do roteiro de pesquisa (A-6, apêndice 1), buscou-se saber se houve algum tipo de 

capacitação ou treinamento para os membros das comissões. 

Em duas das entidades, como visto, foi relatada a existência prévia de comissões de 

diversidade, onde o tema das ações afirmativas já vinha sendo tratado, e estas foram respon-

sáveis pela realização das comissões de verificação em suas respectivas amostras, sem que 

houvesse a necessidade de capacitação específica. Em outras duas amostras, as entidades rela-

taram que os membros das comissões participaram de oficina de capacitação, com a carga 

horária de 20 horas, promovida pela ESAF e pela ENAP, com a participação da Procuradoria 

da República do Distrito Federal, da SEPPIR e representantes da sociedade civil. Uma quinta 

entidade, por fim, relatou, sem maiores detalhes, que os membros da comissão foram capaci-

tados ao cumprimento da Lei 12.990/14 e da Orientação Normativa nº 3. 

O aspecto 4, previsto no roteiro de pesquisa (A-4, apêndice 1), visou analisar o cum-

primento do art. 2º, inciso III, da Orientação Normativa nº 3. 

Art. 2º Nos editais de concurso público para provimento de cargos efetivos e empre-

gos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das funda-

ções públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controla-

das pela União deverão ser abordados os seguintes aspectos: 

[...] 

III - informar em que momento, obrigatoriamente antes da homologação do resulta-

do final do concurso público, se dará a verificação da veracidade da autodeclaração; 

e 

 

O edital e os instrumentos derivados devem ser regidos pelo princípio da publicidade, 

em especial quando essas normas impliquem deveres de ação dos candidatos. Assim, é impor-

tante que os candidatos tenham conhecimento do que devem fazer e das atividades esperadas 

que devam executar, sob pena de eliminação por ausência ou omissão em algum tipo de etapa. 
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Neste aspecto buscou-se conhecer as formas de divulgação da realização das etapas de verifi-

cação das autodeclarações e como se deram as convocações dos candidatos. A figura 17 retra-

ta que 16 das amostras divulgaram suas convocações através de edital publicado no site da 

organizadora do concurso. Destas, oito adicionalmente publicaram os editais de convocação 

no Diário Oficial da União. Além disso, em quatro das amostras houve, além da publicação 

dos editais no site da organizadora e no Diário Oficial da União, optou-se por convocação 

também por telegrama. Em uma das amostras não foi possível obter a informação. 

 

Figura 17 - Meios de divulgação da convocação para participar do processo de verificação da autodeclaração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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IV - prever a possibilidade de recurso para candidatos não considerados pretos ou 

pardos após decisão da comissão. 

 

Como visto, as comissões de verificação tomam suas decisões por meio de colegiados 

e devem ser compostas de forma diversificada, tendo membros distribuídos por gênero, cor e, 

preferencialmente, naturalidade, de modo a dissipar o viés das decisões monocráticas. Ainda 

assim, visando garantir o direito à defesa dos candidatos que eventualmente não tenham suas 

autodeclarações reconhecidas pela comissão de verificação, a Orientação Normativa nº 3 es-

tabelece que os editais façam previsão de possibilidade de recurso para candidatos não consi-

derados pretos ou pardos após a decisão da comissão. A figura 18 e a figura 19 apresentam a 

existência de previsão expressa de recursos nas amostras analisadas e os meios indicados para 

interposição de recursos, respectivamente. 

 

Figura 18 - Existência, em edital, de previsão de recurso contra decisão da comissão de verificação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 19 - Meios de interposição de recurso contra decisão da comissão de verificação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Das 17 amostras analisadas, 15 fizeram previsão expressa de possibilidade de recursos 

aos candidatos que tivessem suas autodeclarações não reconhecidas. Em uma das amostras o 

recurso seria encaminhado para reexame pela própria comissão, e não enviado a uma comis-

são recursal. Em uma das amostras não havia declaração expressa no edital quanto à possibi-

lidade de recurso. 

Quanto aos meios de interposição de recursos, em 13 das amostras o edital indicava 

que estes seriam procedidos através de funcionalidade no site das organizadoras dos concur-

sos; três amostras não detalharam os mecanismos de interposição de recurso, além da ausên-

cia de informação daquela amostra que não previu expressamente a possibilidade de interpo-

sição. 

O funcionamento das análises dos recursos eventualmente interpostos será feito junto 

com o próximo aspecto do roteiro de coleta de dados (apêndice 1, A-6), em razão da natureza 

dos dados e da atividade.  
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A Orientação Normativa nº 3, do Ministério do Planejamento, determina, no art. 2º, 

§1º, que 

Art. 2º Nos editais de concurso público para provimento de cargos efetivos e empre-

gos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das funda-

ções públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controla-

das pela União deverão ser abordados os seguintes aspectos: 

[...] 

§ 1º As formas e critérios de verificação da veracidade da autodeclaração deverão 

considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verifi-

cados obrigatoriamente com a presença do candidato. 

 

Em contextos sociais onde predomina o que Oracy Nogueira (2007) chamou de “pre-

conceito de marca”, como no Brasil,  a nota de exclusão se dá em razão das característica fe-

notípicas do indivíduo, diferente de contextos onde a dinâmica se processa através do “pre-

conceito de origem”, como nos Estados Unidos, uma vez que, neste, o preconceito se ampara 

na suposição de descendência de um determinado grupo étnico. 

Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma 

por pretexto para as suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, 

os gestos, o sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o indi-

víduo descende de certo grupo étnico para que sofra as consequências do preconcei-

to, diz-se que é de origem. Entre o preconceito racial de marca e o preconceito racial 

de origem. (NOGUEIRA, 2007, p.292) 

 

Esclarece também que, no Brasil, o limiar entre o tipo discriminado e discriminador é 

indefinido, variando subjetivamente, tanto em função das características de quem observa  

como de quem é observado, eventualmente acarretando discrepância entre a aparência de um 

indivíduo percebida por outra pessoa e a identificação que o sujeito faz de si próprio 

(NOGUEIRA, 2007, p.293). Talvez em razão da indefinição quanto ao limite para validação 

da autodeclaração dos candidatos, 16 amostras manifestaram indícios de utilização de outros 

critérios conjuntamente para tomada de decisão, não se atendo apenas à avalição de aparência 

dos candidatos, mas recorrendo a entrevistas. Não se pode avaliar a profundidade dessas en-

trevistas, nem o seu conteúdo para além do que já referido, pois embora tal elemento tenha 

surgido como de especial interesse ao longo da pesquisa, não foi possível explorá-lo em razão 

das limitações deste trabalho. Contudo, mostra-se de grande importância e potencial para ou-

tras investigações. 

Quanto à verificação ser realizada com a presença do candidato, os dados coletados 

evidenciam que isso ocorreu na etapa de verificação em todas as amostras. Entretanto, na fase 
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recursal, onde nova avaliação se deu para os candidatos que tiveram suas autodeclarações não 

reconhecidas, a verificação se deu através dos registros de imagem ou de vídeo em 13 das 

amostras e de forma presencial em apenas 4 delas. A figura 20 representa a frequência dos 

meios utilizados para verificação pelas comissões de verificação e recursal. 

Figura 20 - Meios de verificação da autodeclaração dos candidatos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, o último aspecto analisado, conforme o roteiro para coleta de dados (apêndice 

1, A-8), trata do art. 2º, §3º, da Orientação Normativa nº 3, que determina que 

Art. 2º Nos editais de concurso público para provimento de cargos efetivos e empre-

gos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das funda-

ções públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controla-

das pela União deverão ser abordados os seguintes aspectos: 

[...] 

§ 3º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 

concurso sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Tal dispositivo se apresenta no mesmo sentido do parágrafo único, do art., 2º da Lei nº 

12.990/14, que prevê que 
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Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme 

o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística - IBGE. 

Parágrafo único.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 

eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua 

admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras san-

ções cabíveis. 

 

Conforme os dados coletados através de documentos nos sites das organizadoras, po-

de-se observar uma eliminação bastante expressiva na etapa de verificação das autodeclara-

ções, variando de 17% a 50% entre as amostras. É importante esclarecer que a eliminação do 

candidato pode se dar tanto pelo não reconhecimento, pela comissão de verificação, da vali-

dade da autodeclaração prestada, como também pela ausência de comparecimento do candida-

to ao evento – o que não foi possível distinguir nos dados, pois as organizadoras, em geral, 

apenas publicam a relação de candidatos que tiveram suas autodeclarações consideradas váli-

das. A tabela 5 apresenta os resultados quantitativos da fase preliminar de verificação das au-

todeclarações, que, posteriormente, pode ser revista em fase de recurso. Os dados indisponí-

veis ou não localizados estão marcados como “-”. 
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Tabela 5 - Resultado da etapa preliminar de verificação das autodeclarações de candidatos negros 

Amostra Convocados 
Autodeclarações 

consideradas válidas 
Candidatos eliminados 

PS01 - - - - - 

PS02 48 27 56% 21 44% 

PS03 45 23 51% 22 49% 

PS04 61 40 66% 21 34% 

PS05 - - - - - 

PS06 95 67 71% 28 29% 

PS07 112 53 47% 59 53% 

PS08 647 360 56% 287 44% 

PS09 - - - - - 

PS10 18 15 83% 3 17% 

PS11 24 13 54% 11 46% 

PS12 10 8 80% 2 20% 

PS13 2 1 50% 1 50% 

PS14 45 35 78% 10 22% 

PS15 48 27 56% 21 44% 

PS16 45 37 82% 8 18% 

PS17 - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como visto, àqueles candidatos que eventualmente tiveram suas autodeclarações não 

reconhecidas como válidas pela comissão de verificação, foi assegurado o direito de interpor 

recurso dessa decisão. Os dados relativos à avaliação dos recursos pelas comissões recursais 

estão retratados na tabela 6. Os dados indisponíveis ou não localizados estão marcados como 

“-”. 
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Tabela 6 - Recursos interpostos por candidatos que tiveram as autodeclarações não reconhecidas 

Amostra Eliminados Recursos interpostos 
Recursos 

deferidos 

Recursos 

indeferidos 

PS01 - - - - - - - 

PS02 21 - - - - - - 

PS03 22 - - - - - - 

PS04 21 - - - - 
 

- 

PS05 - - - - - - - 

PS06 28 13 46% 2 15% 11 85% 

PS07 59 44 75% 25 57% 19 43% 

PS08 287 - - 3 - - - 

PS09 - - - - - - - 

PS10 3 3 100% 1 33% 2 67% 

PS11 11 6 55% 3 50% 3 50% 

PS12 2 1 50% 0 0% 1 100% 

PS13 1 1 100% 1 100% 0 0% 

PS14 10 - - - - - - 

PS15 21 - - - - - - 

PS16 8 5 63% 0 0% 5 100% 

PS17 - - - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como propósito uma pesquisa de naturezas descritiva e exploratória 

sobre a maneira como vem sendo implementada a política pública de reserva de vagas para 

negros em concursos públicos do poder executivo federal, previsto na Lei nº 12.990/14 e re-

gulado de forma complementar pela Orientação Normativa nº3, de 1º de agosto de 2016, edi-

tada pelo Ministério do Planejamento. Trata-se de importante e recente política pública, de 

elevado interesse social e objeto de intensos debates quanto à eficácia social. Nesse sentido, e 

tendo em vista a pouca produção científica especificamente sobre esta modalidade recente, 

apresenta-se como uma contribuição acadêmica importante, ao mesmo tempo em que pode 

contribuir para o aperfeiçoamento das atividades de selecionar servidores para a Administra-

ção Pública brasileira. 

Como objetivo geral buscou-se analisar a forma como a administração pública federal 

vem implementando a reserva de vagas para negros em concursos públicos a partir de um 

conjunto de 17 processos de seleção realizados na vigência da Orientação Normativa nº 3. 

Como objetivos específicos, pretendeu (1) identificar as finalidades que as políticas públicas 

de ações afirmativas de recorte racial buscam alcançar, (2) avaliar o atendimento aos requisi-

tos legais nos editais do conjunto de processos seletivos escolhidos e, por fim, (3) analisar a 

realização da etapa de verificação da veracidade das autodeclarações prestadas por candidatos 

negros às vagas reservadas. 

Segundo Feres Júnior e Campos (2013), ações afirmativas se constituem em “políti-

cas, públicas ou corporativas privadas, que visam promover uma determinada categoria social 

subrepresentada em algum espaço institucional ou função”. Tais políticas têm caráter redistri-

butivo, alterando uma dada distribuição de bens e oportunidades, gerando outras configura-

ções. 

 A revisão bibliográfica, utilizada para alcançar o primeiro objetivo especifico, apon-

tou a existência de argumentos de fundamentação que podem ser agrupados em 5 categorias: 

a. justiça distributiva ou redistribuição; 

b. justiça compensatória ou reparativa; 

c. diversidade e promoção do pluralismo; 

d. reconhecimento e fortalecimento da identidade, e 

e. igualdade material. 
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Para o segundo e o terceiro objetivos específicos utilizou-se a metodologia de pesquisa 

documental e o envio de questionários, através do Serviço de Informação ao Cidadão, do Mi-

nistério da Transparência, que provê infraestrutura para pedidos de informação baseados na 

Lei de Acesso à Informação.  

O que se observou, de forma geral, foi o cumprimento formal de grande parte dos as-

pectos normativos exigidos. Das 17 amostras analisadas, apenas 2 deixaram de promover a 

reserva global de vagas na razão de 20% e isso se deveu, possivelmente, a uma forma admis-

sível de intepretação do texto legal, que não deixa claro se as vagas reservadas devem ser cal-

culadas sobre todo o quantitativo ofertado, ou se deve ser calculada individualmente sobre 

cada perfil (cargo/especialidade/localidade) que a seleção busca preencher. Nesse sentido, 

melhor seria se a norma reguladora fizesse tal esclarecimento.  

Da análise das quantidades de vagas reservadas e das quantidades de inscritos em cada 

modalidade de concorrência (ampla concorrência ou vagas reservadas para negros), se pode 

constatar que a relação de concorrência entre as vagas reservadas é consideravelmente menor 

do que a ampla concorrência, como é esperado em um mecanismo dessa natureza. 

Observou-se, ainda, que apesar de a Orientação Normativa nº 3 estabelecer que as 

formas e critérios de verificação da veracidade devem levar em conta apenas os aspectos fe-

notípicos do candidato, 16 das 17 amostras fizeram, nos editais ou em resposta aos questioná-

rios enviados, referência a utilização, também de entrevista nos processos de verificação. Da-

dos os limites deste trabalho, não se pode conhecer a profundidade do que foi referido nos 

editais como “entrevista”. Contudo, por meio de respostas obtidas através do questionário, se 

pode perceber que algumas entidades recorrerem à realização de perguntas aos candidatos de 

modo a tentar elucidar aspectos identitários e de pertencimento racial, como forma subsidiária 

para validação das autodeclarações, sobretudo naqueles candidatos cujos fenótipos eram me-

nos marcantes, como no caso de candidatos pardos, com tons de pele mais claros. O estudo 

mais aprofundado dessas entrevistas se mostra uma interessante possibilidade de pesquisa 

futura, contribuindo para o aperfeiçoamento dos processos de verificação das autodeclarações. 

A pesquisa permitiu conhecer, ainda, que as quantidades de integrantes das comissões 

de verificação, em razão da omissão normativa, são bastante heterogêneas, variando de 3 a 9 

membros, com maior frequência de 5. Apenas se pode conhecer as quantidades de integrantes 

em comissões recursais de 7 das 17 amostras e, estas, variaram entre 3 e 5 membros, sendo 

esta última a mais frequente. Também em razão do silêncio normativo, cada entidade estabe-
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leceu seus próprios métodos de tomada de decisão para validação das autodeclarações, sendo 

conhecidas em 13 das 17 amostras. O método de unanimidade para eliminação, assim como a 

decisão por maioria foram as mais frequentes maneiras reportadas pelas comissões para deci-

dir pela validação ou invalidação das autodeclarações dos candidatos. Essas duas variáveis 

(composição das comissões e critério de deliberação) podem influenciar o resultado da verifi-

cação e, por consequência, a eficácia da política pública. 

Quanto à forma de verificação das autodeclarações. A Orientação Normativa nº 3 es-

tabelece que a verificação se dê na presença do candidato – o que foi observado em todas as 

17 comissões de verificação. No entanto, quando das avaliações pelas comissões recursais, 

onde os candidatos que tiveram decisões negativas puderam requerer uma avaliação, esta no-

va verificação se deu predominantemente por meio de registros de imagem ou vídeo, colhidos 

na primeira verificação.  

Em razão dos dados e fenômenos observados, é possível sugerir um conjunto de con-

dutas que podem ser entendidas como “boas práticas” a serem adotadas pelas entidades da 

administração pública, considerando as amostras analisadas e a revisão bibliográfica: 

a. a comissão de concurso e, em especial, os membros das comissões de verifica-

ção e recursal precisam conhecer em profundidade os fundamentos e as finali-

dades da política pública. 

b. utilização de mecanismos subsidiários para os casos em que a avaliação fenotí-

pica não se mostrar suficiente para a formação de juízo quanto à autodeclara-

ção, como, por exemplo, entrevistas; 

c. comissões de verificação com pelo menos 5 integrantes e de composição diver-

sificada; 

d. realização de verificação presencial, tanto na fase ordinária quanto na fase re-

cursal;  

e. instituição de comissões permanentes que contribuam para a promoção da di-

versidade e da inclusão nas organizações, e 

f. fomento à cultura da diversidade, promovendo-a como um valor institucional, 

considerando ser esta apontada como elemento promotor de tolerância e vetor 

de inovação nas organizações. 
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Acredita-se que os objetivos específicos tenham sido plenamente atingidos, e, por 

meio destes, o objetivo geral do trabalho pode ser alcançado.  

Tendo em vista que o grau de conhecimento sobre os fenômenos pesquisados se ex-

pande, é possível propor outras pesquisas complementares. Seria oportuno pesquisar em mai-

or profundidade estratégias que permitam auxiliar as comissões de verificação no processo de 

análise das autodeclarações, tais como metodologias em entrevistas, de modo a diminuir a 

insegurança para os candidatos e a subjetividade das avaliações. 

Outra oportunidade interessante é a realização de estudo similar a este nas entidades 

do poder judiciário e do Ministério Público, que contam com normatização própria sobre o 

assunto. 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS 

 

Aspecto a avaliar Questão Fonte da coleta Tipo de dado Objetivo 

A-1. Cumprimento normativo da Lei 

12.990/14. Adicionalmente estimar 

aspectos quantitativos da reserva de 

vagas. 

 

a. Qual foi a quantidade total de vagas 

oferecidas do edital? 

Edital Quantitativo 

(em unidades) 

Conhecer a dimensão do processo 

de seleção. 

b.  Quantas vagas foram reservadas a 

candidatos negros? 

Edital Quantitativo 

(em unidades) 

Conhecer a dimensão do processo 

de seleção. 

c.  Qual foi o percentual efetivo de 

vagas destinadas a negros? 

Edital Quantitativo 

(em percentual) 

Avaliar a efetividade da reserva 

quantitativa no concurso. 

d.  As vagas foram divididas em quan-

tos perfis (car-

gos/especialidade/localidade)? 

Edital Quantitativo 

(em unidades) 

Conhecer a fragmentação de perfis 

(cargos/especialidade/localidade). 

e.  Qual foi a relação candidato/vaga 

entre candidatos na ampla concor-

rência? 

Edital/documentos 

de divulgação 

Quantitativo 

(em unidades) 

Avaliar a concorrência entre can-

didatos não cotistas. 

f.  Qual foi a relação candidato/vaga 

entre candidatos às vagas reserva-

das? 

Edital/documentos 

de divulgação 

Quantitativo 

(em unidades) 

Avaliar a concorrência entre can-

didatos cotistas. 

A-2. Cumprimento normativo da ON3: 

art. 2º, I – “especificar que as infor-

mações prestadas no momento da 

inscrição são de inteira responsabili-

dade do candidato”  

g.  O edital especifica que as informa-

ções prestadas no momento da ins-

crição são de inteira reponsabilida-

de do candidato? 

Edital Binário 

(sim/não) 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

I, da ON3. 

A-3. Cumprimento normativo da ON3: 

art. 2º, II – “prever e detalhar os mé-

todos de verificação da veracidade da 

h.  O edital prevê expressamente a 

existência de processo de aferição 

das autodeclarações? 

Edital Binário 

(sim/não) 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

II, da ON3. 
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autodeclaração, com a indicação de 

comissão designada para tal fim, com 

competência deliberativa” 

 

i.  Há indicação de que o processo de 

verificação da veracidade das auto-

declarações será realizado por co-

missão específica? 

Edital Binário 

(sim/não) 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

II, da ON3. 

j. Como o edital detalha os métodos 

de verificação da veracidade da au-

todeclaração? 

Edital Qualitativo 

descritivo 

Conhecer a como são detalhados 

os métodos aplicados nas verifica-

ções. 

k. Qual foi o critério de deliberação 

utilizado pela comissão de verifica-

ção? 

Edital e questioná-

rios às comissões 

Qualitativo 

descritivo 

Identificar o critério utilizado pelas 

comissões de verificação para 

tomada de decisão 

l. Como se deu o processo produtivo 

da comissão de verificação? 

Questionários às 

comissões 

Descritivo Compreender como seu deu o flu-

xo de processo produtivo de traba-

lho da comissão de verificação 

A-4. Cumprimento normativo da ON3: 

art. 2º, III – “informar em que mo-

mento, obrigatoriamente antes da 

homologação do resultado final do 

concurso público, se dará a verifica-

ção da veracidade da autodeclaração” 

m. Há informação no edital sobre o 

momento da verificação e de como 

o candidato tomará conhecimento 

quanto à sua convocação? 

Edital e questioná-

rio às comissões 

Binário 

(sim/não) e 

qualitativo des-

critivo 

Indicar a localização (no crono-

grama ou no corpo do edital) e do 

método de convocação do candida-

to. 

A-5. Cumprimento normativo da ON3: 

art. 2º, IV – “prever a possibilidade 

de recurso para candidatos não con-

siderados pretos ou pardos após deci-

são da comissão” 

 

n. Há previsão da possibilidade de 

recurso para candidatos não consi-

derados pretos ou pardos após deci-

são da comissão? 

Edital Binário 

(sim/não) 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

IV, da ON3. 

o. Como está indicada a forma como o 

candidato poderá impetrar o recurso 

no caso de não ser considerado pre-

to ou pardo pela comissão? 

Edital Qualitativo 

descritivo 

Conhecer a forma como se dispo-

nibiliza o recurso ao candidato que 

teve a autodeclaração considerada 

falsa pela comissão. 

p. De que maneira a comissão recursal 

avaliou os recursos eventualmente 

interpostos? 

Questionários às 

comissões. 

Qualitativo 

descritivo 

Conhecer a forma de avaliação dos 

recursos pela comissão recursal. 
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A-6. Cumprimento normativo da ON3: 

art. 2º, “§1º As formas e critérios de 

verificação da veracidade da autode-

claração deverão considerar, tão so-

mente, os aspectos fenotípicos do 

candidato, os quais serão verificados 

obrigatoriamente com a presença do 

candidato” 

 

q. São considerados apenas os aspec-

tos fenotípicos dos candidatos? 

Edital e questioná-

rio às comissões 

Binário 

(sim/não) e/ou 

qualitativo des-

critivo 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

§1º, da ON3.  

r. As verificações da autodeclaração 

foram realizadas com a presença do 

candidato? 

Questionários às 

comissões. 

Binário 

(sim/não) 

Sim/Não. Avaliar o cumprimento 

do art. 2º, §1, da ON3. 

A-7. Cumprimento normativo da ON3: 

art. 2º, “§2º A comissão designada 

para a verificação da veracidade da 

autodeclaração deverá ter seus mem-

bros distribuídos por gênero, cor e, 

preferencialmente, naturalidade.” 

s. Como foram compostas as comis-

sões de verificação? 

Questionários às 

comissões 

Qualitativo 

descritivo 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

§2, da ON3.  

A-8. Cumprimento normativo da ON3: 

art. 2º, “§3º Na hipótese de constata-

ção de declaração falsa, o candidato 

será eliminado do concurso sem pre-

juízo de outras sanções cabíveis.” 

t. Quantos candidatos foram elimina-

dos no processo de verificação da 

veracidade da autodeclaração pela 

comissão de verificação? 

Questionário à 

comissão de veri-

ficação 

Quantitativo 

(em unidades e 

percentual) 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

§2º, da ON3.  

u. Quantos candidatos foram elimina-

dos no processo de verificação da 

veracidade da autodeclaração pela 

comissão recursal? 

Questionário à 

comissão recursal 

Quantitativo 

(em unidades e 

percentual) 

Avaliar o cumprimento do art. 2º, 

§2º, da ON3.  
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO PARA O QUESTIONÁRIO 

 

Aspecto a avaliar Questão Pergunta 

A-3. Cumprimento normativo da ON3: art. 

2º, II – “prever e detalhar os métodos 

de verificação da veracidade da auto-

declaração, com a indicação de comis-

são designada para tal fim, com com-

petência deliberativa” 

 

k. Qual foi o critério de deliberação 

utilizado pela comissão de verifica-

ção? 

P-1. Qual foi o critério utilizado pela comissão de verificação para tomar 

decisão quanto ao enquadramento dos candidatos (exemplo: maioria 

de votos, unanimidade etc.)? 

l. Como se deu o processo produtivo da 

comissão de verificação? 

P-2. Como se deu, detalhadamente, o processo produtivo de verificação 

das autodeclarações? Houve um script ou procedimento a ser segui-

do? Como era? 

P-3. Foram feitos registros fotográficos ou de vídeo dos candidatos? 

P-4. Foram estabelecidos parâmetros técnicos de fotografia e/ou ilumina-

ção a serem aplicados aos registros fotográficos ou de vídeo? 

A-4. Cumprimento normativo da ON3: art. 

2º, III – “informar em que momento, 

obrigatoriamente antes da homologa-

ção do resultado final do concurso pú-

blico, se dará a verificação da veraci-

dade da autodeclaração” 

m. Há informação no edital sobre o 

momento da verificação e de como 

o candidato tomará conhecimento 

quanto à sua convocação? 

P-5. Por quais meios o candidato tomou conhecimento de sua convocação 

para participar do processo de verificação da sua autodeclaração (por 

e-mail, telegrama, apenas edital etc.)? 

A-5. Cumprimento normativo da ON3: art. 

2º, IV – “prever a possibilidade de re-

curso para candidatos não considera-

dos pretos ou pardos após decisão da 

comissão” 

 

p. De que maneira a comissão recursal 

avaliou os recursos eventualmente 

interpostos? 

P-6. Algum dos membros da comissão de verificação fazia parte da co-

missão recursal? 

P-7. Como a comissão recursal avaliou os candidatos (presencialmente, 

por foto, por vídeo etc.)? 

A-6. Cumprimento normativo da ON3: art. 

2º, “§1º As formas e critérios de veri-

ficação da veracidade da autodeclara-

ção deverão considerar, tão somente, 

q.  São considerados apenas os aspec-

tos fenotípicos dos candidatos? 

P-8. Qual foi a metodologia utilizada pelos membros da comissão para 

formar juízo quanto a veracidade da autodeclaração racial dos can-

didatos (aparência, ancestralidade, relato do candidato etc.)? 

P-9. Houve algum tipo de treinamento/capacitação para os membros da 
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os aspectos fenotípicos do candidato, 

os quais serão verificados obrigatori-

amente com a presença do candidato” 

 

comissão de verificação? Em que consistiu a capacitação? Qual foi 

a carga horária total estimada de capacitação? 

P-10. Foram feitas entrevistas com os candidatos? Em que consistiram as 

entrevistas? Quais temas foram abordados nas entrevistas? De que 

forma as entrevistas foram utilizadas? 

r. As verificações da autodeclaração 

foram realizadas com a presença do 

candidato? 

P-11. As verificações da autodeclaração pela comissão de verificação 

foram realizadas com a presença do candidato?  

A-7. Cumprimento normativo da ON3: art. 

2º, “§2º A comissão designada para a 

verificação da veracidade da autode-

claração deverá ter seus membros dis-

tribuídos por gênero, cor e, preferenci-

almente, naturalidade.” 

s. Como foram compostas as comissões 

de verificação? 

P-12. Quantas pessoas compuseram a comissão de verificação? E a co-

missão recursal? 

P-13. A comissão de verificação foi a mesma em todas as sessões de veri-

ficação? (Por exemplo, quando foi necessário mais de um 

dia/evento) 

P-14. Qual é a classificação racial, o gênero e a naturalidade dos mem-

bros da comissão de verificação? E da comissão recursal? 

A-8. Cumprimento normativo da ON3: art. 

2º, “§3º Na hipótese de constatação de 

declaração falsa, o candidato será eli-

minado do concurso sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis.” 

t.  Quantos candidatos foram elimina-

dos no processo de verificação da 

veracidade da autodeclaração pela 

comissão de verificação? 

P-15. Quantos candidatos foram eliminados pela comissão de verifica-

ção? 

P-16. Quantos candidatos foram eliminados ao final do processo de veri-

ficação da veracidade da autodeclaração? 

u.  Quantos candidatos foram elimina-

dos no processo de verificação da 

veracidade da autodeclaração pela 

comissão de recursal? 

P-17. Quantos recursos a comissão recursal recebeu para analisar? 

P-18. Quantos recursos foram deferidos? 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO 

 

Prezados, 

Estou desenvolvendo um trabalho acadêmico acerca de implementação da Lei 

12.990/14, que reserva vagas para candidatos negros em concursos públicos da administração 

federal. Um dos objetivos de pesquisa é analisar como vêm sendo realizadas as etapas de veri-

ficação de autodeclaração de candidatos negros.  

O propósito geral do trabalho é conhecer e analisar como a política pública vem sendo 

implementada e, ao final, ser uma contribuição para o aperfeiçoamento da atividade de reali-

zação de processos seletivos por entidades da administração pública brasileira. 

Nesse sentido, desejo de obter informações acerca do processo seletivo objeto do edi-

tal publicado pela [ENTIDADE] em [DATA DO EDITAL]. Para tanto, peço a gentileza de 

que seja respondido o questionário em anexo.  

Qualquer dúvida quanto ao preenchimento ou ao conteúdo das perguntas, estarei à 

disposição através do e-mail aaa@aaa.aaa, ou pelo telefone (99) 99999-9999. Peço a gentile-

za de que o questionário preenchido seja anexado à plataforma e-SIC e, se possível, encami-

nhado por e-mail para o endereço acima. 

Além disso, caso tenham interesse em receber cópia do relatório da pesquisa, solicito 

informar na resposta a este protocolo e-SIC, identificando a pessoa de contato (nome, e-mail e 

telefone) a quem devo encaminhar. 

 

 

QUESTIONÁRIO À COMISSÃO DE CONCURSO / COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO 

 

1. Qual foi o critério utilizado pela comissão de verificação para tomar decisão quanto ao en-

quadramento dos candidatos (exemplo: maioria de votos, unanimidade etc.)? 

 

2. Quantas pessoas compuseram a comissão de verificação? E a comissão recursal? 

 

3. Qual é a classificação racial, o gênero e a naturalidade dos membros da comissão de verifi-

cação? E da comissão recursal? 



120 

 

 

4. Houve algum tipo de treinamento/capacitação para os membros da comissão de verifica-

ção? Em que consistiu a capacitação? Qual foi a carga horária total estimada de capacitação? 

 

5. Por quais meios o candidato tomou conhecimento de sua convocação para participar do 

processo de verificação da sua autodeclaração (por e-mail, telegrama, apenas edital etc.)? 

 

6. As verificações da autodeclaração pela comissão de verificação foram realizadas com a 

presença do candidato?  

 

7. Como se deu, detalhadamente, o processo produtivo de verificação das autodeclarações? 

Houve um script ou procedimento a ser seguido? Como era? 

 

8. Foram feitos registros fotográficos ou de vídeo dos candidatos? 

 

9. Foram estabelecidos parâmetros técnicos de fotografia e/ou iluminação a serem aplicados 

aos registros fotográficos ou de vídeo? 

 

10. Foram feitas entrevistas com os candidatos? Em que consistiram as entrevistas? Quais 

temas foram abordados nas entrevistas? De que forma as entrevistas foram utilizadas? 

 

11. A comissão de verificação foi a mesma em todas as sessões de verificação? (Por exemplo, 

quando foi necessário mais de um dia/evento) 

 

12. Algum dos membros da comissão de verificação fazia parte da comissão recursal? 

 

13. Quantos candidatos foram eliminados pela comissão de verificação (antes dos recursos)? 

 

14. Quantos recursos a comissão recursal recebeu para analisar? 

 

15. Como a comissão recursal avaliou os candidatos? (presencialmente, por foto, por vídeo 

etc.)? 
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16. Quantos recursos foram deferidos? 

 

17. Quantos candidatos foram eliminados ao final do processo de verificação da veracidade da 

autodeclaração? 

 

18. Qual foi a metodologia utilizada pelos membros da comissão para formar juízo quanto a 

veracidade da autodeclaração racial dos candidatos (aparência, ancestralidade, relato do can-

didato etc.)?  

 


