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Diversidade e excelência
Ao defender seus processos seletivos, universidades de elite dos EUA dizem, com
base em evidências, que a diversidade beneficia todos

Na semana passada, Harvard, a mais prestigiosa universidade do mundo, anunciou que pela primeira vez
em seus 380 anos de história receberá uma geração de calouros em que os estudantes brancos não serão
maioria. Latinos, negros, asiáticos e representantes de outras minorias que ingressam agora no ano letivo da
instituição representam 51% do total. A novidade coincidiu com a divulgação, dias antes, de uma reportagem
no “New York Times” que revelava, com base num documento obtido pelo jornal, que o Departamento de
Justiça americano estaria se preparando para processar universidades que adotassem critérios de ação
afirmativa supostamente discriminatórios contra candidatos brancos. O governo desmentiu haver essa
intenção, mas o fato foi suficiente para que Harvard e outras instituições saíssem em defesa de seus processos
seletivos.

As universidades americanas não adotam cotas (a Suprema Corte daquele país julgou esse mecanismo
inconstitucional), mas a declaração de raça pode ser levada em conta como um dos elementos do processo
seletivo. Vale lembrar que lá, diferentemente do que ocorre no Brasil, a nota dos alunos em testes não é o
único critério utilizado na hora de avaliar candidatos.

Ainda que políticas de ações afirmativas tenham também o objetivo de corrigir injustiças históricas, o
principal argumento de Harvard para defender seu modelo foi que a diversidade era um valor essencial na
formação de todos os seus alunos. “Para tornarem-se líderes em nossa sociedade diversa, estudantes precisam
ter a habilidade de trabalhar com diferentes pessoas, de diferentes origens, experiências de vida e
perspectivas”, afirmou a porta-voz da instituição, Rachael Dane, ao jornal “Boston Globe”. Outra instituição de
excelência, o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets) usou o mesmo argumento: “Um corpo estudantil
diversificado é crucial para a missão educacional do MIT”, disse o também porta-voz Kimberly Allen.

Para críticos das ações afirmativas, essas declarações podem parecer apenas uma tentativa dessas
instituições de elite de parecerem politicamente corretas. Porém, no mesmo dia em que o “New York Times”
publicou sua reportagem, a Associação Americana de Pesquisas Educacionais divulgou uma nota destacando
que “era importante reafirmar o que um conjunto esmagador de evidências científicas apontam sobre o valor
da diversidade estudantil”. Segundo a associação, que é responsável pela publicação de sete revistas científicas
com revisão entre pares (ou seja, artigos só são publicados após análise de especialistas no assunto), “a
evidência empírica demonstra fortemente que políticas raciais neutras são insuficientes para promover a
diversidade e que um corpo de estudantes diversificado leva a importantes benefícios educacionais, que
permanecem mesmo depois que o aluno se forma e ingressa no mercado de trabalho.”

Para sustentar esses argumentos, a associação listou referências de dezenas de estudos acadêmicos que
refutam a existência de efeitos colaterais das ações afirmativas (como a criação de um estigma entre seus
beneficiados) e comprovam alguns de seus benefícios. Além de contribuir para uma sociedade mais tolerante e
menos desigual, “um corpo estudantil diversificado promove melhorias em habilidades cognitivas dos alunos,
como o pensamento crítico e a resolução de problemas, porque estudantes expostos a indivíduos com
trajetórias distintas (e portanto com ideias diferentes) são mais desafiados em seus raciocínios, levando a um
maior desenvolvimento cognitivo”.

Para quem quiser checar as referências citadas, no blog da coluna há um link para a nota da Aera, com
todos os estudos listados.
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