Objetivos e Estratégias da Ação Afirmativa: uma Bibliografia

Mareia Contins

É vasta a literatura sobre ação afirmati
va, a ponto de dificilmente um levantamen
to bibliográfico, por mais extenso que seja,
poder ser classificado como exaustivo. Nos li
mites deste ensaio, vamos nos limitar a foca
lizar temas que, de certo modo, têm balizado
alguns dos principais debates em torno dos
objetivos e das estratégias da ação afirmativa.
Antes de nos determos nos debates e
nos estudos recentemente realizados no Bra
sil, apresentaremos uma definição sucinta da
categoria “ação afirmativa”, recorrendo aos
anais do International Perspectives on Affirmative Action, resultado de um encontro de
pesquisadores ocorrido em agosto de 1982
no Centro de Estudos e Conferências de
Bellagio, na Itália. Nessa ocasião chegou-se a
um acordo sobre uma definição operacional
para o conceito: “[...] uma preferência espe
cial em relação a membros de um grupo de
finido por raça, cor, religião, língua ou sexo,
com o propósito de assegurar acesso a poder,
prestígio e riqueza [...]” (The Rockefeller
Foundation, 1982, p.vii).
Essa primeira definição, delineada por
Jack Greenberg, ganha traços mais nítidos se
acrescentamos a caracterização proposta por
William L. Taylor, outro participante daque
le seminário, que salienta que a “ação afirma
tiva” tem como função específica a promoção
de oportunidades iguais para pessoas vitima
das por discriminação. Seu objetivo é o de fa
zer com que os beneficiados possam vir a

competir efetivamente por serviços educacio
nais e por posições no mercado de trabalho
(.Idem , p. 269). Taylor esforça-se também em
diferenciar a “ação afirmativa” de outros con
ceitos, tais como “reparação” e “redistribuição”. O primeiro, necessariamente, inclui
como beneficiários de seus programas todos
os membros do grupo prejudicado. O segun
do, por sua vez, pressupõe como critério sufi
ciente (ou mesmo exclusivo) “a carência eco
nômica ou socioeconômica dos membros do
grupo em questão, independentemente dos
motivos dessa carência” {Idem, p. 270). A
“ação afirmativa” diferenciar-se-ia, no primei
ro caso, porque
[...] em programas de ação afirmativa, o pertencimento a um determinado grupo não é su
ficiente para que alguém seja beneficiado; ou
tros critérios iniciais de mérito devem ser
satisfeitos para que alguém seja qualificado
para empregos ou posições [...]

{Idem, ibidem).

Já em relação à “redistribuição”, ela dis
tingue-se por configurar-se em medida de
justiça (implicando “in a remedial purpose'),
a qual se constitui em argumento legal para
o seu pleito, tal como a jurisprudência nor
te-americana a consagrou.1
Como havíamos afirmado em um outro
artigo (Contins e Sant’Ana, 1996) o termo
“ação afirmativa” tem a sua origem no Estados
Unidos (cf. também Gomes, 2001), e é lá
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onde se constata um importante arcabouço
jurídico de sistematização dessa noção. Qual
quer discussão sobre o tema remete necessa
riamente à sua gestação e desenvolvimento
naquele país.2 Seu aparecimento nos Estados
Unidos está intimamente associado à luta pela
dessegregação racial e pela reivindicação da ex
tensão dos direitos civis aos negros. Conforme
John H. Franklin e Moss Jr. (1989, p. 456), o
cenário para o “início das mudanças mais pro
fundas e mais revolucionárias nas condições
dos negros norte-americanos [...] desde a
emancipação” (1863) já estava configurado
no começo dos anos de 1960
O caminho para a revolução havia sido aber
to por migrações significativas da população
negra das áreas rurais para as cidades e do sul
para o norte e o oeste; por decisões da Corte
Suprema sobre a segregação no voto e na es
cola [...]; pelo boicote aos ônibus de M ontgomery [Alabama] [...1; pelo surgimento de
Martin Luther King; pela aprovação da lei
dos Direitos Civis de 19 5 7 e pelo nascimen
to de Estados Nacionais independentes, na
África (Franklin e Moss, 1989, p. 456).

Nas administrações JFK (1961-1963) e
Lyndon Johnson (1963-1968), chega-se efe
tivamente à primeira definição de uma polí
tica de “ação afirmativa”. O termo foi empre
gado, pela primeira vez, pelo então
presidente John Kennedy, numa ordem exe
cutiva de 1961 (The Rockefeller Founda
tion, 1982, p. v). A principal peça legal cons
truída pelo movimento por direitos civis
constitui-se, indubitavelmente, na lei de
1964. Bem mais contundente que a de 1957,
ela eliminava, em termos jurídicos, a discri
minação racial nos Estados Unidos. Abria, si
multaneamente, o caminho para políticas de
“ação afirmativa” ao estabelecer, também
pela primeira vez,
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[...] uma obrigação por parte de [...] empre
gadores e sindicatos no sentido de assegurar
tratamento igual para trabalhadores no que
se refere a contratação, treinamento, prom o
ções e condições de trabalho[...] (The Roc
kefeller Foundation, 19 82, p. 253).

A luta pela extensão dos direitos civis
aos negros, nos Estados Unidos, também
pode ser narrada pelo acompanhamento de
uma série de instrumentos legais (cf. Mene
zes, 2000). Esses dispositivos jurídicos dividem-se entre ordens presidenciais, legislação
ordinária e pronunciamentos da Suprema
Corte (cf. Franklin e Moss Jr., 1989, para
história do movimento negro norte-ameri
cano). Na prática, a política de “ação afirma
tiva” assumiu, entre outras formas, a de sele
ção de contratação de serviços (por parte do
Estado) entre empresas que adotassem me
didas visando à promoção da igualdade de
condições; a de reserva de parte do orçamen
to federal para ser alocada em pagamento de
serviços a empresas dirigidas por grupos mi
noritários;3 a de destinação para os mesmos
fins (desde o Public Works Employment Act,
de 1977) de 10% das verbas federais repas
sadas aos estados; a de uma política de igual
e proporcional tratamento na contratação
direta de servidores públicos; a de subsídios
as escolas que promovessem planos de “ação
afirmativa”. As áreas mais afetadas pelas po
líticas de “ação afirmativa” nos Estados Uni
dos foram basicamente as relacionadas à
educação de um modo geral, a educação
universitária propriamente dita, assim como
os processos de contratação de minorias em
várias áreas de empregos (cf. Moses, 2003).
De modo geral, admite-se a insuficiên
cia dos benefícios sociais gerados por essa
política (cf. The Rockefeller Foundation,
1982, pp. 266-269; Walters, 1995, pp. 132,
136-137). Tal diagnóstico acaba fornecendo
argumento para posições favoráveis e con

trárias à mesma (Se não mudou muita coisa,
para que mantê-la?; ou, se mudou pouco, é
necessário fortalecê-la, para obtermos me
lhor retorno?). A discussão sobre a necessi
dade, a justiça e a validade da continuidade
de políticas de “discriminação positiva” ad
quire, nos Estados Unidos, uma dimensão
mais ampla e extremamente contemporâ
nea. Trata-se, em última análise, da redefini
ção do papel do Estado diante das diferentes
camadas da população afetadas distintamen
te, conforme a diretriz para previdência,
programas de “ação afirmativa” e tributação,
áreas sob pressão “conservadora” desde o iní
cio da década de 1980.’ A Suprema Corte, a
partir de 1988, tomou uma “série de deci
sões contrárias à ação afirmativa”.5 O contra
ponto a esses reveses se deu já em 1991, com
mais uma Lei de Direitos Civis votada pelo
Congresso. Em síntese, essa nova lei, que so
freu oposição por parte do então presidente
Bush, pretendia rever os efeitos contrários à
política de “ação afirmativa” decorrentes das
últimas decisões negativas da Suprema C or
te6. Sua aprovação, conclui Walters, “consti
tui forte evidência de que, embora o consen
so original sobre a ação afirmativa esteja
fragilizado, ainda existe um consenso subs
tancial em torno dela”.7
Em um artigo bastante recente publica
do em Anthropology News, Roberto A. Ibarra
(2003) descreve a situação atual das políticas
de ação afirmativa nas universidades norteamericanas, uma vez que uma série de ações
judiciais realizadas por algumas delas elimi
nou a política de “consciência racial e étnica”
na admissão aos seus cursos. Em 1998, a Su
prema Corte norte-americana considerou o
sistema de cotas discriminatório e inconsti
tucional. Porém, segundo Ibarra, as políticas
de ação afirmativa ainda estão vivas nos pro
cessos de admissão aos cursos universitários,
já que a Suprema Corte norte-americana ga
rantiu recentemente a suspensão de alguns

ganhos de ações judiciais contra essas políti
cas, sobretudo no caso da Universidade de
Michigan. A ação afirmativa continuará a
existir ainda por algum tempo nos Estados
Unidos se fatores raciais e étnicos, entre ou
tros, estiverem sendo considerados para a ad
missão em universidades e enquanto esses
programas enfatizarem os benefícios obtidos
a partir desse corpo tão diverso de estudan
tes. No entanto, a Suprema Corte norteamericana já afirmou que não mais debaterá
as implicações sociais e culturais das políticas
de ação afirmativa, nem mesmo irão prevenir
as facções contrárias a essas políticas de obte
rem êxito na justiça. Assim, os debates a esse
respeito nos Estados Unidos continuam
eclodindo no âmbito da opinião pública,
mas se encontram arrefecidos nas cortes fe
derais. As discussões suscitam tanto opiniões
contra como a favor da ação afirmativa e, na
esfera nacional, não é possível afirmar se há
recuo no uso desse tipo de mecanismo.
A discussão sobre a validade de políticas
de ação afirmativa no Brasil, em especial as
voltadas para os grupos raciais discrimina
dos (cf. Guimarães, 1999), vem ocupando,
desde meados da década de 1980, um lugar
cada vez mais central no debate sobre os ca
minhos de um projeto modernizador e de
mocrático para o Brasil. Passeatas, debates,
palestras e outras formas de manifestação fi
zeram parte desse processo de “conscientiza
ção” da sociedade para este problema e da
busca de um maior espaço do negro na so
ciedade brasileira (cf. Hasenbalg, Silva e
Lima, 1999, para cor e estratificação racial).
Aproximadamente com trinta anos de
diferença em relação às primeiras iniciativas
de ação afirmativa nos Estados Unidos, esta
discussão pode ser vista em parte como um
dos resultados do chamado “ressurgimento
do movimento negro no Brasil”, que se veri
fica a partir da década de 1970 (cf. Hanchard, 2001, para movimentos negros no Rio
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de Janeiro e em São Paulo). As organizações
que discutem a questão racial desenvolveram
um trabalho significativo que pôs em perspec
tiva as desigualdades existentes entre brancos e
negros (cf. Telles, 2003, para relações raciais).
Apesar das diversas tentativas de conscientiza
ção da sociedade para esse problema, propos
tas que atendessem à população negra se mos
traram pouco eficazes. Assim, o movimento
negro chegou à década de 1990 buscando re
formular suas iniciativas (cf. Contins, 1997,
2003), também no que se refere à relação en
tre militância e academia (cf. Bacelar e Cardo
so, 1999).
Setores desses movimentos acreditam
que é necessário garantir a realização de po
líticas públicas, governamentais ou não, que
atendam à população negra. Posições contra
e a favor da ação afirmativa, em suas diver
sas modalidades — política de cotas, ação
compensatória e outras estratégias no senti
do de favorecer um maior acesso dos grupos
discriminados à educação e ao mercado de
trabalho - integram a discussão atual, revita
lizada no centro dos movimentos negros.
Esses debates levam em conta a conjuntura
nacional e internacional, a situação da po
pulação negra brasileira, os mecanismos de
discriminação e a política da “democracia
racial” para avaliar a eficácia da ação afirma
tiva como instrumento de debate à discrimi
nação (cf. D Adesky, 2002, para o debate so
bre anti-racismo e movimento negro).
Projetos de lei de explícita inspiração antidiscriminatória surgiram ainda na década de
1980. Nos volumes intitulados de “Combate
ao Racismo” , de 1983/1984, coletânea orga
nizada pelo então deputado federal Abdias do
Nascimento, existem, além de inúmeros pro
jetos referentes à punição da discriminação ra
cial e à alteração de currículos, várias formula
ções jurídicas explicitamente ligadas à “ação
afirmativa” (cf. também Borges, Medeiros e
D Adesky, 2002). Entre estas, podemos citar a
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proposição de reserva do mercado de trabalho
(40% do total) para negros; a oferta de bolsas
de estudos universitários para negros; a insti
tuição de meios concretos que garantam o in
gresso de negros no Instituto Rio Branco e ou
tros. Cabe ainda a referência à discussão acerca
de um projeto de lei, na órbita da Assembléia
Legislativa do estado do Rio de Janeiro, assina
do por Carlos Mine (1993). Esse pré-projeto
dispunha sobre a instituição de quota mínima
(primeiro de 10%, depois de 20%) para seto
res “etno-raciais socialmente discriminados em
instituições de ensino superior” , para “negros e
índios” (cf. C. Santos, 1998; Silva e Silvério,
2004, para ação afirmativa e ensino superior).
Surgiram também, na década seguinte
no Brasil, iniciativas não-governamentais que
reivindicavam o caráter de “ação afirmativa”
para seus projetos. Assim, paralelamente às
iniciativas experimentais, temos no Rio de Ja
neiro, em primeiro lugar, os cursos de prévestibular oferecidos a “negros e carentes” (cf.
Maggie, 2001; Fry e Maggie, 2002; Contins,
2003). Esta constitui, provavelmente, a ação
que atinge imediatamente um maior número
de não-brancos (cf. também Programa A Cor
da Baliia, 2000). Há, atualmente, várias uni
dades de ensino no estado do Rio de Janeiro,
além de outras unidades da federação, nas
quais o pré-vestibular é mantido. Em São
João de Meriti, Baixada Fluminense (RJ), o
curso foi iniciado em 1993 (em 1994, o cur
so já contava com 718 alunos inscritos) e, as
sim como em outros núcleos, a responsabili
dade da iniciativa foi das comunidades locais
e respectivas “pastorais do negro”. As aulas
aconteciam aos sábados, durante todo o dia,
e a participação dos professores era voluntá
ria, sem remuneração. Um dos principais
mentores e executores desse projeto, Frei David, considera o seu trabalho uma expressão
de “ação afirmativa”.
Em 1996, o governo federal tornou pú
blica a sua intenção de implementar políti

cas efetivas de ação afirmativa por meio do
Programa Nacional de Direitos Humanos,
tendo, inclusive, convidado alguns cientistas
sociais para participar da discussão do proje
to (cf. I. A. dos Santos, 1999, a respeito de
direitos humanos e discriminação). N a III
Conferência Mundial das Nações Unidas de
Com bate ao Racismo, Xenofobia, e Intole
rância Correlata, em Durban, na Africa do
Sul, em 2001 (cf. Heringer, 2002; Teodoro,
2001), a delegação brasileira encaminhou
uma proposta de ações afirmativas em favor
da população afro-descendente. Entre elas, o
reconhecimento oficial da legitimidade de
reparações para com a escravidão e cotas
para negros nas universidades públicas no
Brasil. Em dezembro de 2001, a Assembléia
dos deputados do Rio de Janeiro aprovou
uma lei que institui cota de 40% para negros
e pardos no acesso à Universidade do Estado
do Rio de Janeiro e à Universidade do Nor
te Fluminense. Em seguida, outras universi
dades públicas, como a Universidade Fede
ral do Rio de Janeiro, começaram também a
pensar na possibilidade de cotas para negros.
Hoje já se discute muito mais sobre essas co
tas em quase todo o território nacional.
Desde 1994, e antes mesmo da possibi
lidade de cotas nas universidades públicas
para candidatos negros e alunos oriundos de
escolas públicas, muitos desses estudantes fo
ram para universidades particulares, como a
Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC), com bolsa de estudo integral em di
ferentes cursos (serviço social, sociologia,
economia, direito, engenharia etc.). Em
2001, o governo do Rio de Janeiro adotou
uma política de cotas para “negros e caren
tes” que foi votada e aprovada na Assembléia
Legislativa do estado e que institui cota de
até 40% para as populações negra e parda no
acesso às suas instituições de ensino superior.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro
e a Universidade do Norte Fluminense desde

2002 têm seguido esta lei, a qual foi revista
principalmente no que se refere à definição
percentual das cotas. Ademais, outras políti
cas de cotas estão sendo consideradas para
todas as universidades federais do país (cf.
Pacheco, 2003, para a discussão sobre negros
na universidade). Nos Estados Unidos discutem-se atualmente soluções para lidar com a
diversidade do campus universitário. As solu
ções baseiam-se em três fatores essenciais:
acesso, retenção e aumento da massa crítica
da população historicamente não representa
da. As formas tradicionais de acesso às uni
versidades, por intermédio de uma linha
educacional exclusiva, estão sendo repensa
das. Segundo Roberto Ibarra (2000, 2003),
poucos programas estão aptos a lidar com
problemas atuais que dizem respeito à educa
ção, mas que não são específicos aos estudan
tes, como, por exemplo, a atmosfera do cam
pus universitário e a cultura acadêmica. No
entanto, são necessárias pequenas mudanças
nos processos de ensino, pesquisa e aprendi
zagem, isto é, mudanças institucionais na
sala de aula e na cultura do campus que pos
sam ir além dos cursos multiculturais adicio
nados tradicionalmente aos currículos das
universidades norte-americanas.
Para alguns líderes e participantes de
movimentos negros no Rio de Janeiro, ainda
na década de 1990 (cf. Contins, 2003), as
propostas e as práticas de “ação afirmativa” e
de “sistema de quotas” eram tidas como po
lêmicas. O debate estava centrado naquele
momento histórico, o que se expressa na afir
mativa de que esses sistemas antidiscriminatórios apenas criariam uma “elite de negros”
e não resolveriam o problema do racismo de
uma maneira eficaz. As cotas (cf. V. de Sou
za, 2002) eram o ponto mais criticado dessas
políticas, pois, segundo essa visão, a maioria
da população negra não seria atingida por es
sas medidas, “já que elas não acaba[ria]m
com o racismo”. Além disso, poucos negros
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teriam possibilidade de atingir cargos de po
der, e a visão dos negros com relação aos
brancos permaneceria a mesma, isto é, a
idéia de que o branco detém todo o poder na
sociedade. Desse ponto de vista, a “ação
compensatória” visa à discriminação histori
camente sofrida pelos negros no Brasil, ou
melhor, serve apenas para compensar a dis
criminação do passado (cf. Contins, 2003).
Vale dizer que atualmente essa mesma dis
cussão ocorre nos Estados Unidos, o que
mostra que, depois de tanto tempo e esforço
empreendidos pelos programas de ação afir
mativa, diversos segmentos da população
ainda não têm representantes nos programas
mais avançados de ciência, matemática e en
genharia (cf. Ibarra, 2003). Segundo Ibarra,
as políticas de ação afirmativa, instauradas
ainda na década de 1960 nos Estados Uni
dos, não conseguem mais acompanhar as
mudanças culturais e os desenvolvimentos
que ocorreram recentemente na educação
superior e na sociedade em geral. De acordo
com Sheryll Cashin, da Universidade de
Georgetown, em Washington, por exemplo,
a ação afirmativa apenas provoca tensão na
sociedade quando é baseada num sistema rí
gido de cotas, uma vez que os preteridos rea
gem e protestam (Folha de S. Paião, 2003).
Essa controvérsia, por outro lado, apon
ta para a necessidade de se discutir o próprio
conteúdo da noção de ação afirmativa e o
fato de que só se pode entendê-la de forma
contextualizada. Se o enfoque sobre a discri
minação parece ser uma unanimidade e as
estratégias para erradicá-la são objeto de dis
córdia, é porque uma política de ação afir
mativa, segundo o critério de raça, no Brasil,
exige reflexão séria e franca sobre as classifi
cações de cor em nosso país (cf. Hasenbalg,
Silva e Lima, 1999) e todas as implicações
que disso decorrem para a sociedade como
um todo e, sobretudo, para os grupos discri
minados (cf. Vogel, 2001). A pergunta sobre
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quais estratégias seriam mais ou menos efi
cazes não pode obter respostas senão a partir
de análises localizadas que levem em conta
as relações sociais e os valores culturais de
cada sociedade e cada grupo num determi
nado momento histórico.
Thomas Sowell, pesquisador do Institu
to Hudson e crítico das políticas de ação afir
mativa, em entrevista à Folha de S. Paulo
(2004), fala do estudo que realizou sobre
ação afirmativa em três contextos nacionais.8
Em seu livro, Affirmative action around the
world, an empirical study, Sowell discute os
casos dos Estados Unidos, índia, Nigéria, Sri
Lanka e Malásia. Em cada um desses contex
tos, as políticas de ação afirmativa desenvolveram-se de maneiras diferentes, mas ao des
crever o objetivo da ação afirmativa e as
conquistas nesse sentido nos países em ques
tão, o autor observa que os resultados foram
quase todos negativos. A “ação afirmativa
provocou em muitos desses casos uma pola
rização e desembocou em violência” , afirmou
Sowell (Folha de S. Paulo, 2004). De qual
quer forma, a preocupação de realizar estu
dos de casos específicos sobre essas políticas é
sempre positiva (cf. Munanga, 1996).
De uma perspectiva mais positiva a esse
respeito, Cashin analisa esse tipo de política
nos Estados Unidos: “a ação afirmativa aju
dou a criar uma classe média negra que inexistia nos anos de 1950. N a época era raro
encontrar um negro em escritórios de advo
cacia, em empresas de consultoria” (Folha de
S. Paulo, 2004). De um ponto de vista simi
lar, um dos líderes do movimento negro no
Rio de Janeiro comenta que
[...] o “sistema de quota”

é importante por

que ele possibilita, por exemplo, que o negro
ocupe espaço, seja no serviço público, seja
na empresa privada e, mais ainda, que não
fique restrito somente ao trabalho desclassi
ficado e mal pago, mas também que assuma

cargos considerados superiores e mais bem
pagos (Contins e SantA na, 1996, p. 208).

Outro líder sugere que somente a partir da
criação de leis é possível mudar “a realidade do
povo negro” (Idem, 209). Essas posições são
favoráveis às “ações afirmativas”, na medida
em que é a partir delas que se vai atingir o
conjunto da sociedade brasileira. Nesse senti
do, existem inúmeros debates atualmente no
Brasil sobre políticas públicas e cidadania, po
líticas públicas e gênero etc. (cf. Cadernos Te
máticos, 2000; Castro, 1999; Araújo, 2001).
No caso dos Estados Unidos, as lutas sociais
pela cidadania (cf. West, 1994) resultaram em
leis de igualdade, as ações antidiscriminatórias
transformaram-se em leis que, de alguma for
ma, foram eficazes. Já no Brasil, as políticas
são recentes e seus efeitos ainda estão para ser
conhecidos (cf. Heringer, 1999; J. Souza,
1997; Bento, 1999; H. Silva Jr., 1999; Strozenberg, 1996). Indagando-se sobre quais
ações seriam mais eficazes num determinado
contexto, poderemos saber em que medida es
sas políticas possibilitam melhores condições
de acesso à cidadania, aos recursos econômi
cos, políticos, sociais e culturais. Como ponto
de partida sobre a viabilidade ou não da “ação
afirmativa” e sobre o “sistema de cota” para a

população de negros no Brasil, podemos suge
rir, a partir desses debates, que essas ações não
sejam tratadas como algo que suscite apenas
posições rígidas de se mostrar a favor ou con
tra. Deve-se, antes, tentar perceber quais os
seus efeitos e, principalmente, quais seriam os
resultados se não tivessem sido implementa
das. Se as ações antidiscriminatórias fracassa
rem, existe sempre a possibilidade de discutir
os motivos, mas o inverso não é possível; o ris
co então seria muito maior.
Ao se colocar em foco as propostas de
“ação afirmativa” e de “leis antidiscriminató
rias” no Brasil em contraponto com os Estados
Unidos, foi nosso objetivo suscitar o debate en
tre as várias correntes que se posicionam em re
lação a esse tema. A falta de comunicação entre
os diversos pontos de vista pode ter o resultado
perverso de excluir a população negra dos efei
tos positivos da “ação afirmativa” ou do “siste
ma de quota”, uma vez que se ideologizam as
posições, que vêm a ser apresentadas nos ter
mos da alternativa simplista entre “a favor” e
“contra”. Um número bastante expressivo de
publicações —livros, dissertações de mestrado,
teses de doutorado etc. - sobre as políticas de
ação afirmativas e assuntos correlatos no Brasil
é um fato significativo que aponta seguramen
te para a relevância e complexidade desse tema.

Notas

1.

“Absent the remedial goal, none would provide a sufficient basis under the American le
gal system for government to mandate the race-conscious policies o f Affirmative Action”
(The Rockefeller Foundation, 1982, p. 270).

2.

O debate acerca da “ação afirmativa” no Brasil sofre influências dos Estados Unidos que,
juntamente com a Africa, se constitui na principal fonte internacional de referência para
o movimento negro brasileiro desde, pelo menos, a sua reaparição no cenário político-cultural na década de 1970 (cf. Monteiro, 1991; Nascimento, 1989).

3.

Em 1994, apesar da “crise de consenso” em tom o da “ação afirmativa”, essa diretriz ga
rantiu que U S$14,4 bilhões (8,3% do total de serviços contratados pela União) fossem
pagos a empresas controladas por minorias. Jornal do Brasil, 18 de junho de 1995.
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4.

Ver também matérias do Jornal do Brasil de 16 de abril de 1995 (sobre a nova fase da “Re
volução Republicana”) e de 18 de junho do mesmo ano, “Ação afirmativa sofre duro re
vés nos EUA ” . Nos últimos anos a era Reagan/Bush (1981/1992) marcou uma guinada
contrária à política de ação afirmativa, a qual continua na berlinda do cenário político (cf.
Franldin e Moss, 1989, cap. 24; Sellers et al„ caps. 31 e 32).

5.

Ver Walters (1995, pp. 134-135), sobre relação de decisões de 1988 e 1989, além da re
ferência à nova composição do Supremo a partir das indicações de Reagan.

6.

Idem, p. 135.

7.

Idem, p. 136.

8.

O trabalho de Sowell faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre os efeitos das diferen
ças étnicas e culturais.
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Resumo

Objetivos e Estratégias da Ação Afirmativa: uma Bibliogmfia
Neste ensaio focalizamos temas que têm balizado os debates sobre objetivos e estratégias da
ação afirmativa. Nos Estados Unidos, entre as áreas mais afetadas pelas políticas de ação afir
mativa estão a educação universitária e a contratação de membros de minorias em diversos se
tores de emprego. No Brasil, as posições contra ou a favor da ação afirmativa, seja a política
de cotas, a ação compensatória, seja outras estratégias que favoreçam o acesso de grupos dis
criminados à educação e ao mercado de trabalho, compõem uma discussão no âmbito dos
movimentos negros e em vários setores da sociedade. A pergunta sobre quais estratégias po
dem se mostrar mais ou menos eficazes não se responde senão a partir de análises localizadas
que focalizem as relações sociais e os valores culturais de cada sociedade e de cada grupo num
determinado momento de sua história.
Palavras-chave: Ação afirmativa; Relações raciais; Etnicidade; Ação compensatória e política
de cotas

Abstract

Affirmative Action Objectives and Strategies: a Bibliography
This essay focuses on topics that have generated debates on affirmative action objectives and
strategies. In the US, education and hiring by different economic sectors are among the main
areas under the effect o f affirmative action policies. In Brazil, positions for and against affirma
tive action, quota policies, compensatory actions, or any other strategy to improve the access o f
discriminated groups to education and labor market have stimulated debates among movements
involving black people and many other social segments. Questions on which strategies can be
more or less successful cannot be answered unless empirical analyses focus on social relations and
cultural values partaken by specific groups and societies in a specific moment o f their history.
Keywords: Affirmative action; Racial relations; Ethnicity; Compensatory actions and Quota
policies.
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Résumé

Objectifs et Stratégies d A
’ ction Affirmative: une Bibliographie
Cet essai aborde des thèmes qui encadrent les discussions à propos des objectifs et des straté
gies d’action affirmative. Aux Etats-Unis, les politiques d’action affirmative ont pour but l’en
seignement universitaire et l’embauche de membres des minorités dans les divers secteurs de
l’emploi. Au Brésil, les positions en faveur et contre l’action affirmative —en ce qui concerne
la politique des quotas ou, encore, l’action compensatrice ainsi que les stratégies en vue de fa
ciliter l’accès des groupes marginalisés à l'éducation et au marché du travail - forment un dé
bat au centre des mouvements sociaux des noirs et dans divers autres secteurs de la société. Par
rapport à la question de savoir quelles stratégies sont plus ou moins efficaces, la réponse ne
peut être conçue qu’à partir des analyses concrètes qui concentrent les relations sociales et les
valeurs culturelles de chaque société et de chaque groupe dans un moment particulier de son
histoire.
Mots-clés: Action affirmative; Relations raciales; Ethnies; Action compensatrice et politique
de quotas.
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