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LUIZ GARCIA

A incontestável vitória eleito-
ral de George W. Bush pode
parecer a muita gente prova
de que não pode estar erra-

do quem merece tal voto de confian-
ça. Mas outros talvez pensem diferen-
te: a Casa Branca estaria vendo nas
urnas a confirmação de que nenhum
erro grave cometeu, do 11 de setem-
bro até hoje.

Para não cansar a paciência do lei-
tor, falemos apenas da guerra ao ter-
rorismo nas fronteiras domésticas. A
chamada Lei Patriótica, concebida
quando ainda havia fumaça nas ruí-
nas do World Trade Center, sem dú-
vida reduziu o índice de liberdade individual no país. Era es-
perado, até certo ponto necessário — mas tem tido um preço,
pelo visto, maior do que o rigorosamente necessário. As me-
didas contra um possível novo ataque aguçaram o sentimento
isolacionista — algo do gênero de “nós contra quase todo o
mundo” — que não é novo no país. Ele quase impediu a par-
ticipação americana na Primeira Guerra Mundial, foi fortíssi-
mo na década de 20, e Roosevelt só conseguiu levar os ame-
ricanos a enfrentarem o Eixo depois de Pearl Harbor.

A reação ao atentado teve, entre outras, a conseqüência de
desmoralizar, aos olhos da Casa Branca, as Nações Unidas e
diversos aliados estrategicamente importantes, como França e
Alemanha. Para muitos emigrantes, principalmente do Oriente
Médio — com a suspeita exceção da Arábia Saudita (valiosa
parceira comercial e, contraditoriamente, forte reduto do an-
tiamericanismo na região) — a vida não tem sido fácil.

Claro, tudo pode mudar se o Iraque for finalmente pacifi-

cado, a ferro e fogo (não se fazem
omeletes sem bombardear os ovos,
diz a sabedoria popular), e se alguma
solução for finalmente dada ao per-
sistente problema do Afeganistão.

Por enquanto, as mudanças na
equipe de Bush não sugerem uma ad-
ministração com muitas caras novas.
Há uma dança de cadeiras, mas o cli-
ma é nitidamente de vamos em fren-
te que está bom demais.

Um microepisódio ajuda a enten-
der o clima. É a história dos jovens
surfistas brasileiros presos em Mia-
mi. São dois, digamos generosamen-
te, cidadãos imaturos. Acharam de

uma comicidade irresistível anunciar aos fiscais do aeroporto
que tinham uma bomba na bagagem (tinham mesmo, mas era
de sucção, usadas para fazer sei lá o quê nas pranchas). A
brincadeira foi do tipo que merece adjetivos que evitaremos
por puro patriotismo.

Os rapazes mereciam um par de cascudos — e que não se
perdesse muito tempo com eles. Mas irem para a cadeia como
criminosos é punição paranóica: desmoraliza a própria legis-
lação antiterror: é assim que terroristas de verdade são des-
cobertos? Autoridades que perdem tempo com óbvias brin-
cadeiras de mau gosto estão com sérios problemas de foco.

Enfim, uma historinha sem grandes conseqüências em si
pelo visto denuncia a persistência de perigoso fenômeno: a
segurança pública governada pela paranóia.

Agora, é torcer para que esse pequeno episódio e outros do
gênero não sirvam como teste de eficiência para o sistema
doméstico de defesa dos EUA, nos quatro anos que vêm aí.

Interesses
mesquinhos 

Aos congressistas, uma carta sobre cotas

SEBASTIÃO MADEIRA

A
s recorrentes revelações de
má gestão no Bolsa Família
desnudam o vezo clientelis-
ta que, desde o início, a

atual administração federal imprimiu
a suas políticas sociais. Não se trata
de algo surpreendente. Desde que
lançou o hoje agonizante e desacre-
ditado Fome Zero, o governo de Lula
demonstrou desdém por medidas sa-
neadoras vinculadas a programas de
transferência de renda. Digo isso
com tranqüilidade, na condição de
quem foi, na Câmara dos Deputados,
relator da medida provisória que
criou o programa.

No texto que elaborei estava previs-
ta a criação de conselhos gestores que
participariam, em âmbito municipal,
da seleção das famílias a serem bene-
ficiadas pelas bolsas. O que nos movia
era a percepção de que à sociedade ci-
vil, e não unicamente aos prefeitos,
cairia melhor a tarefa de zelar pelo
bom funcionamento do Fome Zero, as-
sim como de seu sucedâneo, o Bolsa

Família. Os episódios recentes in-
dicam o acerto da nossa concepção.

Entretanto, numa atitude revelado-
ra, ainda em meados de 2003 o presi-
dente Lula vetou tal dispositivo. Es-
cancarou, desta maneira, as portas
do clientelismo político que, vemos
agora, moveu o governo e o PT na dis-
puta municipal deste ano. As reporta-
gens exibidas recentemente pela TV
Globo apenas constatam o que já se
temia: a ajuda financeira mensal
transferida pela administração fede-
ral chega a quem não precisa e esque-
ce quem dela depende. Sequer seu ca-
ráter educador — traduzido nas con-
trapartidas de freqüência às escolas e
de cuidados com saúde — foi preser-
vado, abandonado por força de deter-
minações expressas do Ministério do
Desenvolvimento Social.

A perseverança nos equívocos do
Bolsa Família parece indicar algo de-
plorável: a instrumentalização da po-
breza em favor de interesses mera-
mente eleitoreiros. Agindo assim, o
governo Lula corre o risco de jogar
no descrédito as bem-sucedidas po-
líticas de transferência de renda her-
dadas do governo passado.

Não é pouca coisa. A forma como
foi articulada a rede de proteção so-
cial na gestão Fernando Henrique re-
presentou significativo ataque à po-
breza crônica no país. Foi assim que
quase todas as crianças de 7 a 14
anos foram postas dentro das salas
de aula e mais de 800 mil delas dei-
xaram trabalhos penosos para se de-
dicar aos estudos. Foi assim também
que melhoraram as condições de vi-
da de recém-nascidos, declinaram as
taxas de mortalidade infantil e de
analfabetismo.

É cedo para dizer que tais avanços
estão ameaçados. Mesmo porque,
quando podem, as próprias famílias
se esforçam para manter-se dentro
dos parâmetros que vigoraram no
passado, uma vez que isso representa
mais cidadania e melhores condições
de vida para os seus. É preocupante,
porém, constatar que as falhas nas
políticas sociais de Lula estão longe
de ser exceção, tamanho o número de
novas denúncias de desvios.

Aperfeiçoar o cadastro de benefi-
ciários dos programas sociais é tare-
fa premente. Aliás, é preciso lembrar
que tal recomendação constava da
agenda de medidas imediatas sugeri-
das pela administração anterior à
equipe de Lula, ainda à época da
transição de governo.

O governo do PT, convenientemen-
te, preferiu ignorá-la — já que as im-
perfeições poderiam servir no futuro
de cortina de fumaça para encobrir
desvios e como justificativa para ex-
piações de praxe. Não sem antes tor-
rar, num projeto de cooperação téc-
nica com a Unesco, R$ 26 milhões cu-
ja finalidade era justamente capaci-
tar os gestores do Fome Zero e do
Bolsa-Família, mas cujos pífios resul-
tados ora vão sendo conhecidos.

Ainda é possível salvar as boas in-
tenções do Bolsa Família, extirpar os
desvãos que o apequenaram e o
transformaram em mera moeda elei-
toral. Basta, para tanto, devolver aos
conselhos municipais, tal como pre-
visto no texto vetado da MP, o con-
trole da concessão de benefícios às
famílias carentes.

O país avançou muito para cair, em
pleno século XXI, novamente nas gar-
ras do clientelismo mais espúrio. Os
brasileiros pobres não querem ver
ressuscitados programas equivoca-
dos, que mais parecem inspirados
nos tíquetes-leite de triste memória.
O que exigem, e merecem, é trata-
mento digno, não a subordinação a
interesses mesquinhos.

SEBASTIÃO MADEIRA é deputado federal
(PSDB-MA)

Bombardear os ovos

ALI KAMEL

O
ministro da Educação, Tar-
so Genro, pediu pressa aos
congressistas para que vo-
tem logo o projeto de lei

que institui a adoção de cotas raciais
e sociais nas universidades federais
brasileiras. Eu peço o contrário: cal-
ma e cautela. Os cotistas se baseiam
na premissa de que os negros vivem
pior do que os brancos por racismo.
Com apoio em números do IBGE, que-
rem demonstrar que o nosso ideal de
nação não passa de ficção: em vez de
sermos um país que se orgulha de sua
miscigenação, seríamos uma nação
bicolor, em que os brancos oprimem
os negros. Tenho escrito que os nú-
meros não mentem, mas enganam
quem não os sabe ler. O que os cotis-
tas têm feito é comparar alhos com
bugalhos. Mas, para que os números
digam a verdade, é preciso comparar
alhos com alhos e bugalhos com bu-
galhos. É o que pretendo fazer aqui.

Se alguém pegar a massa de núme-
ros relativos a todos os brancos do
país e comparar com a massa de nú-
meros relativos a todos os negros do
país, como fazem os cotistas, não es-
tará chegando a lugar algum. Porque
a média de todos os brancos soma-
dos — os paupérrimos, os pobres, os
de classe média, os ricos, os milioná-
rios — são uma ficção, o branco mé-
dio só existe nas estatísticas. Assim
como o negro médio também não
existe na vida real. De pouco nos ser-
ve, portanto, saber que um branco
em relação a um negro, em média, é
tantas vezes menos analfabeto, tem
tantos anos a mais de escolaridade ou
recebe um salário tantas vezes maior.
É preciso comparar bran-
cos e negros de mesma ca-
racterística. Se houver dife-
renças, aí, então, talvez, se
possa buscar, entre as ra-
zões, o racismo.

O máximo que os pes-
quisadores fazem é pegar
grandes grupos e compa-
rá-los. Por exemplo: os
25% mais pobres entre os
negros e os 25% mais po-
bres entre os brancos.
Mas estes dois grupos não
são iguais: neles estão ne-
gros e brancos residentes em áreas
urbanas e rurais, com nenhum, um,
dois, três ou quatro filhos, com ren-
das que variam de zero até o limite
máximo escolhido. Com tantas va-
riáveis, os dois grupos não são com-
paráveis. E as diferenças encontra-
das entre eles podem ter muitos mo-
tivos: racismo, número de filhos,
área de domicílio (rural ou urbana),
re n d a .

Nem mesmo o critério de renda,
isoladamente, resolve o problema.
Suponhamos que se comparem bran-
cos e negros que tenham R$ 100 de

renda per capita. Mesmo assim, os
dois grupos não são iguais. Um casal
negro com quatro filhos, morador da
Zona Rural, mesmo tendo uma renda
per capita de R$ 100, tem uma vida
completamente diferente de um ca-
sal branco, morador de Zona Urbana,
com renda per capita de R$ 100, mas
sem filhos. O primeiro, apesar de ter
renda familiar total de R$ 600 (o ca-
sal, mais quatro filhos) talvez viva
pior do que o segundo, com renda to-
tal de R$ 200. Porque criar, em sen-
tindo amplo (educar, divertir, vestir,
tratar da saúde) quatro crianças é ex-

tremamente dispendioso.
A meu pedido, o estatís-

tico Elmo Iorio pegou os
dados brutos da Pesquisa
Nacional de Amostra Do-
miciliar do IBGE de 2003,
acessíveis num CD-ROM a
todos os brasileiros, e fez
as tabulações relativas a
brancos e negros, resi-
dentes em áreas urbanas,
com um filho e rendimen-
to familiar total de até
dois salários (pobres,
portanto). São grupos

comparáveis, porque, ao menos em
tese, têm as mesmas condições de vi-
da, as mesmas possibilidades. É com-
parar alhos com alhos. Eu poderia
ter escolhido brancos e negros da
área rural, com dois filhos e renda de
três salários-mínimos, ou brancos e
negros com quaisquer outras carac-
terísticas, não importa: o importante
é que os grupos fossem comparáveis.
Se um grupo estiver numa condição
social melhor do que a do outro, a ra-
zão pode ser de fato o racismo.

Feita a comparação entre os dois
grupos que escolhi, o resultado foi o

que eu esperava: brancos e negros
pobres têm as mesmas dificuldades,
o mesmo perfil. Onde está o racismo?
Nas contas de quem confunde alhos
com bugalhos.

A pesquisa de Iorio mostra que a
semelhança entre os dois grupos é
constante e que as diferenças numé-
ricas são estatisticamente desprezí-
veis. 72% dos brancos, 73% dos pre-
tos e 69% dos pardos sabem ler e es-
crever. A média de anos de estudo,
para os brancos, pretos e pardos é de
5 anos. 28% dos brancos, 28% dos
pretos e 29% dos pardos têm entre
quatro e sete anos de estudo. 9% dos
brancos, 9% dos negros e 7% dos par-
dos estudaram entre 11 e 14 anos.
Praticamente nenhum branco, preto
ou pardo estudou mais de 15 anos. O
ensino fundamental foi o curso mais
elevado que 55% dos brancos, 56%
dos pretos e 62% dos pardos freqüen-
taram. Já para 22% dos brancos, 22%
dos pretos e 19% dos pardos, o curso
mais elevado que já freqüentaram foi
o ensino médio. O número de bran-
cos, pretos e pardos que concluíram
o ensino superior é desprezível.

A vida é difícil tanto para brancos,
pretos e pardos: 43% dos brancos,
44% dos negros e 45% dos pardos co-
meçaram a trabalhar entre os dez e
os 14 anos de idade; 25% dos bran-
cos, 26% dos pretos e 24% dos par-
dos começaram a trabalhar um pou-
co mais tarde, entre os 15 e os 17
anos de idade. A maior parte dos
brancos, pretos e pardos ou não tem
carteira assinada ou trabalha por
conta própria: 23% dos brancos, 24%
dos pretos e 25% dos pardos não têm
carteira assinada; e 24% dos brancos,
23% dos pretos e 27% dos pardos tra-
balham por conta própria. Há muitos

outros dados, mas estes são os es-
senciais.

Esta pesquisa não deixa dúvidas
de que não é a cor da pele que im-
pede as pessoas de chegar à univer-
sidade, mas a péssima qualidade das
escolas que os pobres brasileiros, se-
jam brancos, pretos ou pardos, po-
dem freqüentar. Se o impedimento
não é a cor da pele, cotas raciais não
fazem sentido. Mas tampouco fazem
sentido cotas sociais, porque não é a
condição de pobre que impede os ci-
dadãos de entrar na universidade,
mas o péssimo ensino público brasi-
leiro. A única solução é o investimen-
to maciço em educação, e jamais so-
luções mágicas como cotas.

Onde quer que sejam adotadas, as
cotas não beneficiam os mais neces-
sitados, mas apenas os mais afortu-
nados entre os necessitados. Elas
agravam os conflitos onde eles exis-
tem, em vez de atenuá-los, e fazem
surgir disputas mortais entre os po-
tencialmente favorecidos e os não-fa-
vorecidos, grupos que antes convi-
viam harmoniosamente. Tudo isto
está provado em “Ações afirmativas
ao redor do mundo, um estudo em-
pírico”, livro de Thomas Sowell, pes-
quisador da Stanford University, que
estudou o efeito das cotas nos EUA,
Índia, Malásia, Sri Lanka e Nigéria. O
livro, com prefácio esclarecedor do
historiador José Roberto Pinto de
Góes, está sendo lançado no Brasil
até o fim do mês pela editora Univer-
Cidade. Ninguém devia deixar de lê-
lo, especialmente os congressistas
que estão prestes a apreciar uma ma-
téria — a adoção de cotas — que po-
de mudar o país. Para pior.

ALI KAMEL é jornalista.
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