
Nos Estados Unidos, a coisa começou
com o presidente John Kennedy, que
cunhou a expressão "ação afirmativa",
Kennedy não era fã do movimento dos
negros por direitos CMS, Temia perder o
eleitorado branco do Sul, que tradicional-
mente votava no seu partido, o Democrata.
Quando lançou a frase, ela era apenas uma
figura de retórica, numa ordem executiva
que não teve maiores efeitos.

Foi em 1965, já com os guetos negros
fervendo, que o sulista Lyndon Johnson
colocou as palavras em prática: ordenou
que o governo federal e as empresas de-
pendentes dele aumentassem o número
de empregados negros. Era tarde para
esvaziar o movimento negro, que se tor-
nou cada vez mais radical, Mas a ação
afirmativa virou dogma, criou tentáculos,

se espalhou pelos estados, pelas univer-
sidades, pelas escolas públicas.

Chegou ao nos anos 70 e 8o.
Mas desde que a Suprema Corte decidiu
a favor de um estudante de medicina
branco, Allan Bakke, que se considerou
preterido por candidatos negros a uma
vaga na Universidade da Califórnia, o
programa de preferências raciais começou
a perder fôlego,

Hoje, artigos sobre o assunto trazem
títulos como "Ação afirmativa virou
palavrão" ou "A morte das preferências
raciais", A Suprema Corte vai decidir este
ano dois processos movidos por pais de
alunos contra escolas de dois estados.
É possível que o tribunal máximo do
país, tomado mais conservador pelo
presidente George W. Bush, dê o golpe

de misericórdia na ação afirmativa. Será
o fim de uma experiência que divide as
opiniões: a maioria dos negros aplaude,
enquanto os brancos são indiferentes ou
francamente contrários.

O inimigo número um das preferên-
cias raciais é negro. Ward Connerly é
um bem-sucedido empresário califor-
niano que foi regente da Universidade
da Califórnia e conseguiu acabar com
a ação afirmativa no maior estado
americano. Ele comanda uma nova
cruzada, agora no estado de Michigan.
Em novembro, os eleitores do estado
vão decidir se seguem o exemplo da
Califórnia e do estado de Washington
e acabam com os programas de favo-
recimento das minorias. As pesquisas
no momento dão empate. Connerly
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tem o establishment contra ele: os
políticos dos partidos Democrata e
Republicano no estado, os sindicatos,
as universidades e as grandes corpo-
rações, à frente a General Motors e a
Ford, sediadas em Detroit, a maior
cidade de Michigan.

"A elite é contra, mas o povo, especial-
mente os jovens, quer acabar com essa
discriminação às avessas, que só bene-
ficia a alta classe média negra e distorce
o ensino e o emprego", acredita,

Minorias somam 60%
Connerly admite um problema: os

vários programas de ação afirmativa têm
por alvo não só minorias como negros,
hispânicos, índios americanos e até esqui-
mós, mas também um grupo majoritário,

as mulheres, "Se somarmos todos esses
grupos, eles são 60% da população. E não
querem abrir mão dos privilégios. Mas
assim mesmo vencemos na Califórnia
e em Washington e vamos vencer em
Michigan", assegura.

Connerly é o negro mais odiado
dos Estados Unidos - pelos próprios
negros. Líderes como Jesse Jackson
e Al Sharpton comparam-no a Hitler.
Tudo porque ele convenceu 1/4 dos
negros da Califórnia a votar pelo fim da
ação afirmativa no estado. Somados aos
brancos e a uma boa fatia de hispânicos,
foi o bastante para derrubar o sistema
de preferências para minorias.

Os adversários de Connerly apon-
tam a queda vertiginosa da presença
de alunos negros nas melhores uni-

versidades do estado, como Berkeley
e a Universidade da Califórnia em
Los Angeles (UCLA), como efeito da
medida, adotada por votação popular
em 1996 (ver gráficos no box Escassez.
de Calouros Negros). Os negros são
quase 10% da população americana,
mas a porcentagem deles nas univer-
sidades caiu a menos da metade, para
cerca de 2%, desde que acabaram as
preferências raciais. Curiosamente,
não caiu o número de hispânicos,
que também eram protegidos por
quotas. E disparou o de asiáticos,
que nunca foram beneficiados pela
ação afirmativa.

Os seguidores de Connerly reclamam
que as quotas para negros tiram vagas
de brancos mais qualificados. Mas o que
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aconteceu com o fim das preferências foi
uma forte queda também no número de
alunos brancos. Agora só vale a qualificação
intelectual, e nisso os asiáticos levam a
melhor. Eles são 2% da população, mas
ocupam em tomo de 40% das vagas nas
melhores universidades da Califórnia.

Os defensores da ação afirmativa
alegam que a discriminação racial relega
os jovens negros a escolas secundárias
muito inferiores, o que é verdade. Por
isso eles precisam de ajuda para entrar
nas universidades.

Negros em desvantagem
Nos Estados Unidos, não há exame

vestibular. As universidades escolhem
entre os alunos que se candidatam, e um
dos fatores, mas não o único, é a nota no
SAT (sigla de Scholastic Aptitude Test, ou
Teste de Aptidão Escolástica), um exame
padrão que é feito pelos secundaristas e
tem nota máxima de 1.600 pontos. No
sistema de preferências radas, candidatos
negros e hispânicos com 950 pontos têm
tanta chance de serem aceitos quanto
brancos e asiáticos com 1,200. "É um

absurdo", protesta Connerly. "O resul-
tado é que os estudantes universitários
das minorias, menos preparados, não
conseguem competir com os brancos, e
muito menos com os asiáticos. Por isso,
menos de 40% deles se formam. A maioria
larga o curso no meio. As universidades
se vangloriam de sua 'diversidade racial',
mas isso é um engodo. É um sistema
perverso", afirma.

Na Califórnia, isso acabou. Mas o
resultado, o próprio Connerly admite, é
preocupante. Nos campi, as caras escuras
estão sumindo. Como remediar isso sem
as preferências raciais? Ele lamenta que
a ênfase nas universidades tenha deixado
em sepndo plano a verdadeira causa do
problema: o abandono do ensino público
nas escolas secundárias. "É aí que o
governo e as empresas têm de investir,
para que os jovens das minorias raciais
possam se preparar para competir."

O governo Bush está tentando ata-
car o problema com um projeto muito
criticado, chamado Nenhuma Criança
Deixada Para Trás: as escolas que não
alcançam padrões de ensino fuçados pelo

.overno estão sendo fechadas. Ainda é
muito cedo para saber se isso vai dar
algum resultado positivo.

Por enquanto, estados como o Texas
e a Flórida adotam um outro sistema para
beneficiar não só as minorias, mas os pobres
em geral: são aceitos nas universidades
públicas os melhores alunos de todas as
escolas secundárias. Ou seja, estudantes
pouco qualificados de escolas das áreas
pobres têm o mesmo acesso ao ensino su-
perior que os mais qualificados de regiões
mais ricas. Essa nova experiência também
é muito recente para ser avaliada.

O problema é que as melhores univer-
sidades nos Estados Unidos são centros
de excelência que atraem cada vez mais
estudantes de alto nível do mundo inteiro
- especialmente da Ásia. E é pouco pro-
vável que os alunos pobres e das minorias
americanas, mal preparados, possam
competir com eles.

Outro inimigo da ação afirmativa, o
economista Thomas Sowell, da Universi-
dade de Stanford, também da Califórnia
(mas privada), é um dos mais prestigiados
intelectuais negros dos Estados Unidos e
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escreveu o livro Ação Afirmativa ao Redor
do Mundo, um Estudo Empírico, publicado
em 2004 em que critica a ideologia na qual
se fundamentam os sistemas de preferências
para minorias. Como muitos intelectuais
negros conservadores, ele é desconfiado,
Nenhum visitante pode entrar em seu es-
critório. Conversou com a Update numa
sala de conferências.

Quotas geraram violência
O conceito das quotas raciais foi

introduzido como política de governo
na criação da índia independente, em
1947. Segundo o estudo de Sowell, foi
um desastre, mas o sistema continua em
vigor até hoje. Inicialmente criado para
resgatar a casta dos intocáveis, acabou
sendo estendido a muitas outras minorias,
incitando rivalidades e aumentando a
violência racial. Recentemente, estudan-
tes de medicina e médicos se insurgiram
contra a decisão do governo indiano de
aumentar o acesso dos intocáveis às
escolas médicas.

No Sri Lanka e na Malásia, também
estudados por Sowell, as preferências

raciais teriam levado à violência em
grande escala - no caso do Sri Lanka, a
uma guerra civil que dura até hoje. "Em
nenhum país - e são muitos - onde as
preferências ou quotas raciais foram
introduzidas a idéia deu certo", afirma.
"E não poderia ser de outro modo. Em
nenhuma sociedade multirracial as vá-
rias etnias são representadas na política,
no emprego e nas escolas segundo suas
porcentagens na população. Essa de-
mocracia racial perfeita não existe nem
nunca vai existir. Tentar forçar isso por
meio de quotas é um erro."

Mas nenhum dos argumentos dos
críticos convence os líderes negros. Um
dos mais destacados defensores da ação
afirmativa é o homem negro que chegou
mais alto no governo americano; o gene-
ral Colin Powell, secretário de Estado no
primeiro mandato do presidente Busfa,
Powell desafiou o partido dele e do pre-
sidente, o Republicano, que tem como
plataforma o fim dos programas de ação
afirmativa, ao defender publicamente o
direito da Universidade de Michigan de
usar a raça como critério de admissão,
no que foi apoiado por sua sucessora,
Condoleezza Rice, também negra. Am-
bos reconhecem que se beneficiaram das
preferências raciais, ele no Exército, ela ea
Universidade de Stanford. São os melhores
garotos-propaganda dessa política.

Mas o governo Bush se colocou contra
a ação afirmativa nessa ação. A Suprema
Corte decidiu que os critérios de admis-
são de novos alunos nas universidades
podem incluir a raça, mas proibiu o uso
de quotas raciais. Foi um alívio para
os defensores da ação afirmativa, mas
isso pode durar pouco. O voto decisivo
foi o da juíza Sandra 0'Comior, que se
aposentou. O substituto dela, Samuel
Alito, e o novo presidente do tribunal,
John Roberts, são inimigos declarados
das preferências raciais.

O tema hoje já não desperta tanto
interesse quanto nos anos 70 e 8o. O
pais mudou. Os negros deixaram de ser
"a maior minoria", suplantados pelos

hispânicos. Os asiáticos, sem proteção
do governo, estão desbancando a própria
maioria branca, que em breve se tornará
minoria num país multirracial.

Os programas de ação afirmativa não
tiveram o efeito pretendido inicialmente,
de beneficiar todos os negros. Só ajudou
a classe média negra, que surgiu nos
anos 40 e 50. Mesmo assim, eles con-
tinuam pouco presentes nas profissões
mais cobiçadas (ver o quadro Quase
Invisíveis), E grande parte dos negros
americanos vive abaixo da linha de
pobreza - apenas 2% deles têm renda
anual acima de US$ 50 mil, enquanto
entre brancos e asiáticos mais de 60%
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estão nessa faixa. As quotas e preferên-
cias não foram suficientes para mudar
os efeitos do sistema escravocrata e da
segregação racial que imperou no país
até o fim dos anos 50.

Nação branca X Nação negra
Um dos maiores especialistas na

questão racial nos Estados Unidos é o
cientista político Andrew Hacker, que
é branco. Mora em Nova York num
apartamento amplo e quase sem mó-
veis, com paredes cobertas de estantes e
livros e vista para o Lincoln Center, onde
conversou com a Update. Aos 77 anos,
continua construindo uma obra que vai
de estudos do racismo à divisão de classes
e à discriminação das mulheres: é um
observador arguto da sociedade ameri-
cana e um demolidor de mitos.

Na sua opinião, os programas de
ação afirmativa devem ser mantidos,
embora não tenham tido grande efeito.
Para ele, o problema é outro: uma divi-
são social e cultural profunda, que faz
de negros e brancos duas nações sepa-
radas e hostis. Catedrático de ciências
políticas da Universidade de Queens,
Hacker conta com ironia um teste que
aplica aos alunos brancos:

"Imagine que o governo ganhe o po-
der de mudar a cor da sua pele e um dia
você acorda negro. Mas você tem direito
a uma indenização, pelos próximos 50
anos. Quanto seria?"

Ele me mostra vídeos de jovens brancos
embatucados com a questão. A maioria
acaba pedindo US$ 50 milhões,
US$ l milhão por ano.

"Isso mostra a percepção que
os brancos têm da desvantagem
enorme que é ser negro nos Es-
tados Unidos. Oferecer quotas
raciais é muito pouco. Mas elas
existem porque os brancos querem
aplacar sua consciência culpada. O
movimento dos direitos civis nunca
pediu quotas raciais. Ao contrário,
Martin Luther King queria uma
verdadeira igualdade. Agora os

negros não querem perder a ação afir-
mativa, que é tudo o que ganharam dos
brancos", diz.

Os inimigos das preferências raciais,
os negros Connerly e Sowell, sabem que
vai ser muito difícil acabar com elas.
"Em todos os países onde programas
para favorecer minorias foram adotados
pelos governos e pelas empresas eles se
perpetuam e em torno deles cresce uma
burocracia poderosa", afirma Sowell.
"Nenhum país até hoje conseguiu se
livrar dessa praga."

Connerly tem outro motivo de
desânimo. "As grandes empresas são
todas a favor da ação afirmativa, porque
assim se protegem contra processos
por discriminação. Como cumprem
os programas de preferências raciais
do governo, podem usar isso como
defesa nos tribunais. Por isso é tão
difícil ganhar um processo por dis-
criminação racial. A ação afirmativa é
um escudo atrás do qual as empresas
se protegem", analisa.

Os defensores da proteção das mi-
norias - e das mulheres - discordam.
Alegam que a diversidade introduzida
pelos programas de ação afirmativa
beneficiou as empresas, trazendo
mais criatividade e tornando a força
de trabalho um espelho da sociedade.
Seja lá quem tem razão, o fato é que
esses programas estão se tornando
coisa do passado nos Estados Unidos.
Exatamente porque as minorias foram
incorporadas pelo sistema, agora novas
metas e novas lutas tomam o lugar da
questão racial.

Os negros hoje dominam a cultura
popular americana. Começou timida-
mente, nos filmes de Hollywood, com
atores negros em discretos papéis de
segundo plano. Hoje, atores como
Will Smith, Denzel Washington e Hale
Berry, atletas como Muhammad Ali,
Tiger Woods, Michael Jordan e Serena
Williams, músicos de hip hop como 50
Cent e Sean Combs e personalidades da
TV como Oprah Winfrey e Bill Cosby

estão entre as celebridades mais
bem pagas e mais populares do
país e servem de modelo para os
jovens - negros ou brancos.

Mesmo que na base da pirâmide
social persista a divisão descrita
pelo professor Hacker, tantos ne-
gros bem-sucedidos mostram que
muita coisa mudou nos Estados
Unidos desde o fim da segregação
racial. Seja ou não por efeito das
preferências raciais, as portas se
abriram para o talento negro. •
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