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RESUMO  
As políticas públicas, elaboração e implementação, nos últimos anos, 
têm se tornado tema constante na literatura científica nacional, 
notadamente nas publicações voltadas à dinâmica social e a temas 
relacionados às cotas raciais. Este trabalho tem como objetivos 
identificar e analisar estudos que tratam sobre a implementação da 
Política Pública de ação afirmativa, a Lei 12.990/2014 – Lei de Cotas no 
serviço público, disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES no período de 2014 a 2021. 
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ABSTRACT 
Public policies, elaboration and implementation, in recent years, have 
become a constant theme in the national scientific literature, especially 
in publications focused on social dynamics and issues related to racial 
quotas. This work aims to identify and analyze studies dealing with the 
implementation of the Public Policy of affirmative action, Law 
12,990/2014 - Quotas Law in the public service, available in the CAPES 
Theses and Dissertations Catalog in the period from 2014 to 2021. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que as políticas públicas são diretrizes formuladas para enfrentar um 

problema público. Elas são ferramentas que envolvem mais do que uma decisão, exigindo ações 

estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. As políticas públicas 

possuem dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um problema 

público. (ESTEVÃO; FERREIRA, 2018; SECCHI, 2014; RUA, 1997) 

As políticas públicas possuem um ciclo de vida, o qual é apresentado em três momentos 

distintos, que são: a formulação, a implementação e a avaliação das políticas. Esse ciclo ocorre 

no envolvimento de diversas pessoas e instituições que vão contribuindo com seus interesses 

particulares na implementação da referida política. Entretanto, antes da vigência desse ciclo, 

se faz necessária a definição dos temas que serão priorizados pelo Estado para a efetuação da 

política. (DAGNINO et al. 2002 apud ESTEVÃO; FERREIRA, 2018; LOTTA, 2019) 

No que concerne à ação afirmativa, ela é entendida como qualquer programa, sendo ele 

público ou privado, que tem o objetivo de atribuir recursos ou direitos especiais para aqueles 

membros de um grupo social desfavorecido, visando um bem coletivo. (FERES JUNIOR et al., 

2018) 

Considerando essas implicações, pode-se extrair a definição de política pública de ação 

afirmativa como a união das demandas, decisões e ações de uma pauta política do setor 

público, agregando a ela a preocupação com os grupos sociais historicamente desfavorecidos 

com o intuito de equilibrar a balança de rejeição e exclusão. E é precisamente no momento da 

sua implementação que os conhecimentos e os recursos dos órgãos estão voltados para a 

execução de ações com a finalidade de atingir os objetivos estabelecidos na formulação da 

política. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013 apud ESTEVÃO; FERREIRA, 2018; RUA, 1997; LIMA; 

D’ASCENZI, 2019; ROCHA, 2007) 

No Brasil, após o processo de redemocratização, uma das primeiras implantações desse 

tipo de política foi descrita na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu art. 37, que 

determina que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão” (BRASIL, 1988).Observa-se, 
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então, que a Carta Magna de 1988 - lei suprema da República Federativa do Brasil - prevê uma 

política para um grupo que possui maior dificuldade para ingressar no serviço público em razão 

de suas limitações. Com isso, o legislador tenta diminuir as desigualdades existentes em 

consideração a esse grupo através da aplicação de uma política pública de ação afirmativa. 

Em se tratando das políticas públicas de ação afirmativa relacionadas ao contexto racial, 

Auad e Cordeiro (2018) mostram que, no Brasil, o norteamento dessas políticas acompanhou 

orientações internacionais como o Relatório de Durban, oriundo da III Conferência Mundial de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em Durban, na África do Sul, em 2001. Nessa 

Conferência, foi indicada aos Estados a implementação de ações afirmativas como estratégias 

de combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância, dentre outras situações 

que são direcionadas aos grupos de exclusão. 

Acrescentados ao relatório, os debates sobre as ações afirmativas no quesito racial 

também acompanharam as pressões sociais, contexto em que se verifica o protagonismo do 

movimento negro, que desde a década de 1970 luta para diminuir as desigualdades raciais 

provenientes do contexto histórico e causadas pela escravidão. Segundo Dias (2014), o olhar 

dessa luta se deu a partir da implementação de “políticas públicas voltadas a discussões de 

identidades e pertencimentos para a promoção da igualdade, inclusive na educação” (DIAS, 

2014, p.27). Ou seja, tem-se a organização de um grupo social historicamente excluído, 

demandando do poder público a igualdade de oportunidades. 

Nessa conjuntura, no início dos anos 2000, o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da 

Silva como presidente da república iniciou a efetivação e implantação de vários instrumentos 

legais que inseriram as políticas públicas de ação afirmativa relativas ao contexto racial no 

cenário social brasileiro. Pode-se ver no âmbito do governo federal os seguintes exemplos: a 

publicação da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que inclui no currículo escolar a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"; a instituição do Estatuto da 

Igualdade Racial, através da Lei n.º 12.288, de 20 de julho de 2010; a sanção da Lei nº 12.711, 

de 29 de agosto de 2012, conhecida como a Lei das Cotas, que estabelece cotas para o ingresso 

nas instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação; a 

publicação da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, a qual reserva aos negros 20% das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 
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âmbito da administração pública federal. Essas leis ilustram como o governo federal se 

preocupou com a política afirmativa e executou, no seu âmbito, o compromisso de tentar 

diminuir as desigualdades existentes. 

Implementar, segundo o dicionário online Michaelis, significa “pôr em execução; fazer 

o implemento de; efetuar, executar, fazer”3. É nesse sentido de pôr em prática, executar, agir 

que a implementação de políticas públicas ocorre. É a transformação do que foi formulado em 

ação. 

Entretanto, na literatura especializada não há um consenso definido para o conceito de 

implementação, pois alguns autores entendem que o termo se refere a todo o processo, ou 

seja, desde a sua formulação até o seu impacto na sociedade. Por outro lado, há autores que 

entendem que a implementação não pode ser confundida com o impacto exercido na 

sociedade, correspondendo apenas ao processo de decisões e ações praticadas por alguma 

autoridade governamental. (NAJBERG; BARBOSA, 2006) 

Lima e D’ascenzi (2019) entendem por implementação a ação de executar alguma coisa, 

que no caso em análise é uma política pública, produto da atividade política, elaborada por 

aqueles que têm legitimidade para decidir sobre as alocações dos recursos sociais. (LIMA; 

D’ASCENZI, 2019) 

Para este estudo, adota-se o conceito de implementação como o momento da ação da 

política pública, ocasião em que os conhecimentos e os recursos dos órgãos estão voltados para 

a execução de ações com a finalidade de atingir os objetivos estabelecidos na formulação da 

política. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013 apud ESTEVÃO; FERREIRA, 2018; RUA, 1997; LIMA; 

D’ASCENZI, 2019; ROCHA, 2007) 

Considerando a relevância da temática acerca da implementação de Políticas Públicas 

de Ação Afirmativa no contexto racial, é inegável a contribuição de estudos que busquem 

disseminar as publicações, possibilitando um entendimento mais aprofundado do tema e 

visando subsidiar e motivar a realização de novas pesquisas através de dados levantados, além 

de promover mais visibilidade à produção científica acerca da referida questão. 

Este trabalho tem como objetivos identificar e analisar estudos que tratam sobre a 

implementação da Política Pública de ação afirmativa, a Lei 12.990/2014 – Lei de Cotas no 

 
3  Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZNQp2 Acesso em: 15 mar. 2022. 
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serviço público, disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES no período de 2014 

a 2021.  

O presente estudo trata de uma revisão da literatura, referente à produção do 

conhecimento sobre a implementação da Política Pública de ação afirmativa, a Lei 12.990/2014 

– Lei de Cota no serviço público, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades 

de economia mista controladas pela União.  

O resultado da busca, após a aplicação dos descritores “serviço público”, “cotas” e 

“cota”, “cotas raciais” e “implementação de políticas públicas” foi constituído por 17 trabalhos 

disponibilizados no catálogo de teses e dissertações, dos quais oito compuseram o universo do 

estudo, pois se mostraram pertinentes à temática investigada. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os estudos referentes à implementação de políticas públicas datam do início da década 

de 1970, momento em que as preocupações estavam focadas na normativa que continha um 

ideal democrático de funcionamento do Estado. Considerada como a primeira geração, 

principalmente nos Estados Unidos, a corrente trazia o olhar do processo de implementação de 

cima para baixo (top down).  

Em contraposição a essa visão, nos anos 1970 e 1980 é desenvolvida outra corrente, que 

buscava compreender o processo de implementação de forma distinta, sendo essa a segunda 

geração de estudos, denominada bottomup. Os autores dessa geração compreendiam que as 

políticas públicas são compostas por múltiplos processos, tendo sua análise de baixo para cima, 

considerando os fatos que acontecem no momento de implementação.  

A terceira geração, concebida na década de 1990, está atrelada a modelos de análise 

que diferem dos propostos por top down e bottomup, pois tem por preocupação os modelos 

sintéticos de análise da implementação, compreendendo a continuidade dos processos 

decisórios que envolvem as políticas públicas e seus resultados.  
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A quarta geração, momento da atualidade, é marcada pela influência da Sociologia 

como campo de análise de estudo, pelas distintas análises e produções acerca da 

implementação de políticas públicas e pelos novos modelos de governança que deixaram mais 

complexas as formas de gerir o Estado. (LOTTA, 2019) 

A criação de políticas públicas com enfoque racial no Brasil tem similaridade com as 

justificativas de implementação nos Estados Unidos da América, uma vez que ambos os países 

utilizaram trabalho escravo com mão-de-obra vinda do continente africano, evidenciando uma 

dívida histórica com aquela população trazida à força para as Américas. Nisso, a experiência 

norte-americana serviu de referência para serem adotadas e implementadas políticas públicas 

brasileiras com enfoque racial. (FERES JÚNIOR, 2006) 

A implementação de políticas públicas de cotas raciais, no Brasil, é recente. O 

pioneirismo é representado pelo caso do Estado do Rio de Janeiro no início dos anos 2000, com 

a publicação da Lei nº 3524, de 28 de dezembro de 2000, que concedeu uma cota de 50% das 

vagas em cursos de graduação, por meio do processo seletivo, para estudantes de escolas 

públicas, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). À época, a referida legislação foi 

inovadora na aplicação de uma política pública de cota para aquela população menos 

favorecida. (RIO DE JANEIRO, 2000) 

Em se tratando da análise normativa no âmbito nacional, ganha destaque a Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 2012, também comentada, que busca diminuir a desigualdade social 

com foco no sistema educacional federal, orientando o ingresso nas universidades federais e 

nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, reservando percentual de vagas para 

as cotas determinada na Lei. 

Na esfera federal, ultrapassando o campo educacional, o processo de implementação 

de cotas foi inserido no contexto do serviço público em 2014, com a publicação da Lei 12.990, 

de 9 de junho de 2014, que entrou em vigor na data de sua publicação e com vigência pelo 

prazo de dez anos. Referida lei instituiu a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para 

candidatos autodeclarados negros. A implementação dessa política traz mudanças na 

sociedade e também nas instituições que, em razão dela, precisam ajustar suas dinâmicas para 

a efetivação da política de cotas no serviço público. 

Os estudos sobre o processo de implementação em políticas públicas estão inseridos em 

uma dinâmica que acompanha os movimentos regidos pela sociedade. Assim, criam-se 
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oportunidades para que as instituições observem suas rotinas frente às decisões tomadas nas 

implementações de políticas públicas. 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COTAS RACIAIS NO SERVIÇO PUBLICO 

 

Este estudo consistiu na caracterização e na categorização de oito trabalhos 

(dissertações e tese) sobre a implementação da Política Pública de Ação Afirmativa, a Lei 

12.990/2014 – Lei de Cotas, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades 

de economia mista controladas pela União.  

Quanto aos anos de publicação, foi observado que nos anos de 2015, 2016 e 2017 a 

quantidade de publicações foi a mesma, sendo apresentados dois trabalhos em cada ano, 

correspondendo, assim, a 75% dos estudos publicados. Já em 2018 e 2019, conforme o 

levantamento realizado, houve apenas uma publicação em cada ano sobre a temática 

investigada, correspondendo a 25% do total da amostra. 

Quanto à modalidade de delineamento dos estudos inseridos na investigação, 

percebeu-se que os trabalhos de reflexão – quatro (50%) - e de ação – quatro (50%) - 

apresentaram exatamente o mesmo quantitativo, representando, assim, um equilíbrio entre 

as produções que trazem uma discussão teórica sobre a política pública de ação afirmativa e as 

que se dedicam à observação de sua implantação. Com esses dados, é possível propiciar 

estímulo ao debate, a fim de suscitar um maior aprofundamento e conhecimento da literatura 

quanto à temática investigada. 

Em relação aos programas de pós-graduação aos quais os trabalhos são vinculados, 

temos que os programas de mestrados profissionais representaram 37,5% (3) dos estudos, os 

de mestrados acadêmicos foram representados pelo percentual de 50% (4) dos trabalhos e o 

programa de doutorado, também acadêmico, apresentou 12,5% (1) do levantamento realizado. 

Os programas de mestrados profissionais estão ligados às áreas de Administração Pública, 

Gestão Pública e Gestão de Organizações e Sistemas Públicos, vinculados às Instituições: 

Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal de São Carlos, 

respectivamente. Os programas de mestrado acadêmico estão ligados às áreas do Direito - 
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vinculados à Pontifícia Universidade Católica de Goiás, à Universidade de Brasília e à 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - e da Ciência Política - 

vinculado ao Centro Universitário Unieuro. O programa de doutorado, acadêmico, é da área de 

Educação e está vinculado à Universidade Federal da Grande Dourados. 

Visto isso, percebeu-se que todos os trabalhos de dissertação produzidos em programas 

de mestrado profissional estão relacionados à temática deste estudo, qual seja a 

implementação de política pública de cotas raciais no serviço público federal. 

No que concerne ao enfoque das publicações a respeito da implementação da Política 

Pública de Ação Afirmativa – Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas) emergiu dois eixos temáticos, 

conforme mostram os Quadros 1 e 2. 

O Eixo Temático I foi constituído por quatro dissertações, que abordam a questão da 

implementação da política pública de ação afirmativa relacionada à cota racial (Lei 

12.990/2014), com ênfase em sua trajetória e nos processos envolvidos em sua justificativa 

para implementação.  

 
Quadro 1 – Distribuição dos estudos do Eixo Temático I, segundo título, ano, modalidade, área de atuação e 

objetivos dos estudos selecionados. 

Eixo Temático I - Implementação da Política Pública de Ação Afirmativa - Cota Racial: o debate 
para diminuir as desigualdades 

Título A
n
o 

Moda
li-

dade 

Área de 

Atuação 

Objetivos 

Sistema de cotas 
como instrumento de 
ação afirmativa: 
estudo sobre o 
ingresso de negros no 
funcionalismo público 
brasileiro 

20
15 

Reflex
ão 

Direito Elucidar as políticas públicas de caráter 
afirmativo que utilizam o caráter étnico 
para garantir o acesso de negros na 
fruição de direitos fundamentais 

Políticas de ação 
afirmativa em 
concursos públicos 
federais: um estudo 
sobre a lei nº 
12.990/2014 

20
15 

Reflex
ão 

Administraç
ão Pública 

Avaliar os desdobramentos do sistema 
de cotas implementado pela lei 
12.990/2014, que utiliza 
exclusivamente critério de natureza 
racial e verificar se tal mecanismo é 
capaz de tornar menos excludente o 
acesso ao serviço público federal, de 
forma a contribuir para o debate a 
respeito das ações afirmativas. 
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Sub-representação 
legal: a Lei de Cotas 
nos concursos 
públicos 

20
16 

Reflex
ão 

Direito Contribuir para a discussão sobre as 
políticas de ação afirmativa de recorte 
racial, no Brasil, como as cotas raciais 
em concursos públicos. 

Ações Afirmativas, 
Inclusão e Visibilidade 
Negra: A Legitimidade 
de Cotas Raciais em 
Processos Seletivos 
para Ingresso no 
Ensino Superior e no 
Serviço Público 
Federal 

20
17 

Reflex
ão 

Direito Compreender as justificativas e os 
argumentos que sustentam a 
implementação das ações afirmativas 
de recorte racial no ordenamento 
jurídico brasileiro, especialmente 
quanto às Leis nº 12.711/2012 e 
12.990/14 

Fonte: elaborado pelos autores (2021) 
 

Na configuração posta pelo Quadro 1, percebeu-se que a temática da política pública 

gerou, nos trabalhos analisados, a discussão sobre a gênese e as justificativas da implementação 

da Lei de Cotas. A Lei surge como ação afirmativa, a fim de combater a desigualdade social em 

relação ao contexto racial, assim como legitimar a presença dos beneficiários da política pública 

de cotas raciais no serviço público. Em outras palavras, as discussões estão voltadas aos 

aspectos teóricos que tomaram por base a política pública, relacionadas ao elemento de 

concretização da igualdade material frente à reserva de vagas para negros em concursos 

públicos e enfatizando a implementação da política de cotas necessária em comparação aos 

abismos de desigualdades sociais existentes no país. Percebe-se que essa política é sugerida no 

Estatuto da Igualdade Racial em seu Art. 39, o qual determina que o poder público 

 

promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de 

trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas 

visando à promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à 

adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. (BRASIL, 2010). 

 

O Quadro 1 também mostra, com base na análise dos objetivos postos, a verificação da 

política pública no que concerne a sua adequação ou limites à fundamentação teórica, 

buscando elucidar, avaliar, contribuir e compreender o contexto teórico que a implementação 

da política pública de cotas no serviço público proporcionou ao estimular reflexões e possibilitar 

discussões no sentido de seu aprimoramento. É interessante destacar que ela tem privilegiado 

o apoio institucional como um instrumento relevante na tarefa de promover o exercício político 

público no âmbito o poder executivo federal. 
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O Eixo Temático II foi constituído também por quatro dissertações, nas quais abordam 

a implementação da política pública de ação afirmativa relacionada à cota racial (Lei 

12.990/2014) na sua prática dentro das Instituições. 

 

Quadro 2 – Distribuição dos estudos da Categoria II, segundo título, ano, modalidade, área de atuação e 
objetivos das publicações selecionadas para o estudo. 

Eixo Temático II - Implementação de Políticas Públicas: Fragilidades e Proposições de 
Melhorias 

Título An
o 

Moda
li-

dade 

Área de Atuação Objetivos 

EQUIDADE E 
MERITOCRACIA: um 
estudo de caso da 
política de cotas 
raciais para 
afrodescendentes no 
serviço público 
federal, na 
perspectiva dos 
direitos humanos. 

20
16 
 

Ação Direitos 
Humanos, 

Cidadania e 
Violência 

Investigar o sistema de cotas raciais 
para afrodescendentes no serviço 
público federal frente a concepção 
de meritocracia, à luz da equidade. 

Políticas Públicas no 
Combate à 
Desigualdade Racial: 
Uma Análise da 
Implementação da 
Lei Nº 12.990/2014 
em uma Instituição 
Federal de Ensino 
Superior 

20
17 

Ação Gestão de 
Organizações e 

Sistemas 
Públicos 

Analisar a implementação dessa 
política pública em uma Instituição 
Federal de Ensino Superior (IFES), 
localizada no Estado de São Paulo, 
identificando as fragilidades e 
propondo melhorias nessa etapa do 
processo. 

Representações das 
Desigualdades Sociais 
e Raciais nas Políticas 
de Ingresso e 
Manutenção de 
Docentes Cotistas no 
IFMA. 

20
18 

Ação Gestão Pública Investigar os instrumentos de 
representações das desigualdades 
sociais e raciais na política de 
ingresso e manutenção dos 
docentes do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do 
Maranhão – IFMA. 

Educação, 
Democracia e 
Inclusão Racial: 
Análise da 
Efetividade da Lei de 
Cotas para Negros 
em Concursos 
Docentes de 
Universidades 
Federais 

20
19 

Ação Educação Analisar especificamente as cotas 
para negros em concursos públicos 
para os cargos de docentes nas 
universidades federais brasileiras; 
avaliar e decompor a Lei de Cotas 
para sondar a situação de 
insuficiência de regulamentação; 
identificar os principais fatores que 
limitam sua efetividade em 
concursos públicos federais para 
docentes de universidades federais; 
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dimensionar a ocupação de vagas 
por cotas quanto aos mecanismos 
de oferta, seleção, provimento nos 
cargos públicos para docentes. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021) 

 
O Quadro II traz estudos que observaram a implementação da Lei de Cotas no serviço 

público federal, nos quais se percebeu que as Instituições possuem certa discricionariedade 

sobre a implementação dessa política pública. Assim, à luz da Lei 12.990/2014 e de suas normas 

complementares, é realizada a efetivação da política. 

As nuances de investigação e análise dos estudos proporcionaram uma reflexão sobre a 

implementação da política pública, pois foram encontrados nos estudos posicionamentos 

ressaltando a sua fragilidade e a falta de orientações mais explícitas capazes de convergir para 

a melhor implementação dessa Lei.  

Os estudos analisados evidenciaram dificuldades na implementação da Lei de Cotas, 

como: a possibilidade de fraude no preenchimento da autodeclaração de negro e a verificação 

dessa autodeclaração; a dificuldade em apurar a efetividade da lei em concursos públicos para 

docentes no ensino superior federal; a fragilidade na regulamentação e na fiscalização das 

Comissões de Heteroidentificação; a falta do recorte socioeconômico de candidatos que 

poderiam competir na ampla concorrência, mesmo sendo negros, sem precisar utilizar a cota; 

e, por fim, a discriminação aos cotistas e a necessidade da manutenção desses cotistas no 

contexto da Instituição. 

Observa-se que a ação da gestão/implementadores da política pública é crucial para que 

a política seja de fato implementada e atinja o objetivo criado na sua formulação. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise dos estudos selecionados, pode-se afirmar que, no Brasil, as 

políticas públicas de ação afirmativa (quesito racial) encontraram um caminho no compromisso 

do poder público em relação à elaboração de políticas voltadas à diminuição das desigualdades 

raciais que se encontram, segundo Almeida (2018), em uma estrutura de naturalização, pois 

estão enraizadas nas bases sociais. 

Em atenção à política pública denominada Lei de Cotas no serviço público federal, a Lei 

nº 12.990, de 9 de junho de 2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas 
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oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, objeto central deste 

estudo, os estudos selecionados foram divididos em dois eixos temáticos. 

O primeiro eixo temático identificado enfatizou o debate da Política Pública de Ação 

Afirmativa, a Lei nº 12.990/2014, sua trajetória e os processos envolvidos para sua 

implementação. O segundo eixo abordou a implementação dessa Política, ou seja, o 

levantamento dos estudos que observaram a efetivação concreta da Lei nº 12.990/2014. 

A temática em torno da implementação da referida Lei requer grandes debates, pois 

observou-se uma fragilidade em sua execução por não abranger, na legislação, orientações 

específicas para a aplicação dessa política pública de ação afirmativa. Visto isso, é mister, 

portanto, realizar mais investigações capazes de promover um amplo fortalecimento nas 

opiniões e nas críticas sobre o tema em questão. 

Partindo das análises realizadas das dissertações e da tese encontradas no Catálogo de 

Teses e Dissertações da CAPES, observa-se que há escassez na pesquisa em relação a estudos 

que contemplem a implementação da política pública, a Lei 12.990/2014. 

Ante o exposto, espera-se que este estudo sirva para subsidiar novas discussões acerca 

das políticas públicas de ação afirmativa em relação ao contexto racial, multiplicando reflexões 

relacionadas à maneira como essas políticas vêm sendo recebidas pela sociedade, bem como 

atos concretos que permeiam os moldes de suas implementações reais e eficazes na forma 

primorosa como foram concebidas. 
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