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Alguns grupos pressionam pelo fim da preferência racial de estudantes  
Shecoyacq White, estudante negra que se formou na Universidade Tuskegee, no Alabama, este 
ano com um diploma em veterinária, está fazendo um curso de verão na Universidade Estadual de 
Iowa, num estágio reservado para minorias.  
 
O programa dá a White uma chance de fazer pesquisa, encontrar um mentor e talvez arranjar 
uma bolsa para futuros estudos de pós-graduação. Em troca, a universidade consegue um pouco 
mais de diversidade no campus, que é predominantemente branco. As pessoas "de fato olham 
muito para mim", diz, e alguns dizem que ela é "a primeira pessoa negra com quem eles 
conversaram".  
Ambos os lados devem se beneficiar. Mas está cada vez menos claro se esse estágio — e milhares 
de outros como ele — é legal.  
 
A Suprema Corte dos Estados Unidos pode ainda hoje, segunda-feira, tomar decisões sobre dois 
questionamentos às políticas de admissão da Universidade de Michigan, que admitiu dar 
preferência a estudantes de minorias.  
 
A decisão do tribunal certamente afetará as práticas de admissão de faculdades em todos os EUA 
— e vem sendo observada com atenção pelas universidades brasileiras que adotaram ou planejam 
adotar políticas semelhantes de preferência racial para estimular a diversidade no campus, como 
a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília . E também pode afetar 
milhares de bolsas, estágios, residências e programas afins de faculdades americanas reservados 
para negros, hispânicos e índios americanos.  
 
Algumas universidades, entre elas a de Princeton, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a 
Universidade Estadual de Iowa já decidiram eliminar as exclusões raciais em alguns programas ou 
abandoná-los completamente, após concluir que eles não mais se encaixam na legislação federal.  
 
O número de programas exclusivos para minorias não é claro, nem a quantos estudantes eles 
servem. Muitas universidades dizem que não conseguem manter controle, devido à maneira 
descentralizada com que esses programas são custeados e geridos. Mas só a Alianças Louis 
Stokes pela Participação de Minorias, um dos inúmeros programas universitários financiados pela 
Fundação Nacional de Ciência americana, ajuda 200.000 estudantes em 400 faculdades este ano, 
diz A. James Hicks, seu diretor.  
 
Muitas universidades também operam seus próprios programas especificamente para minorias. A 
Universidade Purdue, de Indiana, tem programas de veterinária e administração de empresas, e 
um para alunos do ensino médio interessados em engenharia. Entre os "indivíduos qualificados" 
para o estágio em veterinária, diz o website da universidade, estão estudantes "afro-americanos, 
indígenas americanos, nativos do Alasca, hispânicos e nativos das ilhas do Pacífico (polinésios e 
micronésios)". O site da Universidade Estadual de Ohio diz que seu Programa Fundação do 
Calouro "atende a" minorias, entre as quais estudantes indígenas apalachianos de Ohio.  
 
Roger Clegg, diretor jurídico do Centro pela Oportunidade Igualitária, de Washington, um dos 
grupos conservadores que estão questionando os programas exclusivos para minorias, os 
considera discriminatórios. "Esses programas dizem que você não pode participar, ponto, se tiver 
a cor errada de pele ou se seus ancestrais tiverem vindo do lugar errado", diz.  
O advogado da Universidade de Michigan, Marvin Krislov, diz que a universidade acredita que os 
programas limitados a grupos de minorias são legais porque são "claramente consistentes com a 
noção de promover diversidade", que decisões anteriores da Suprema Corte promoveram. 
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