O que acontece quando um cavalo de cor diferente entra na corrida?*
0 painel das estratégias eleitorais dos políticos afro-americanos
nas eleições municipais nos Estados Unidos

Cloves Luiz Pereira Oliveira

The keyfor us was to take thefear ofthe unk
nown out of the equation. I want to give people a
reason to votefor me, not against someone else.
[Apud Colburn, 2001, p. 40]

Introdução

Em 1996, ao ganhar as eleições para pre
feito de São Paulo, o economista Celso Pitta
(PPB) materializou “o choque politico do ano”
(Barros e Morris, 1996). A relevância desse
episódio, difundido e construído nas manche
tes de jornais, revistas e telejornais, deve-se, so
bretudo, ao fato de este carioca de 50 anos ter
se tornado o primeiro negro eleito para admi
nistrar a maior cidade brasileira. Considerando-se a importância do cargo e o ineditismo da
vitória, uma vez que o acesso aos cargos políti
cos no Brasil tem sido marcado pelo quase mo

nopólio de homens brancos oriundos das eli
tes, com raros casos de políticos negros que
conquistaram as cadeiras de prefeitos de gran
des cidades, é compreensível que a eleição de
Celso Pitta para a prefeitura de São Paulo te
nha se tornado um importante fato jornalísti
co e político1 (Felinto, 1997; Kachani, 1996).
Nesse cenário político brasileiro, recentemente
dominado pela “videopolítica”, no qual tecno
logias de marketing político e narrativas jorna
lísticas desempenham papel significativo na
construção e na desconstrução da imagem de
candidatos, políticos, partidos e plataformas
eleitorais, considero que uma questão relevan
te é saber o que acontece quando “um cavalo
de cor diferente entra na corrida”. Qual é, pre
cisamente, a influência que o fenótipo negro
e/ou a identidade racial dos candidatos exerce
na definição das estratégias discursivas dos po
líticos negros e dos seus adversários nas campa-
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nhas? Qual é a dinâmica dos debates entre os
candidatos e entre estes e a opinião pública du
rante as campanhas eleitorais que envolvem
candidatos negros? Quais são as estratégias
eleitorais empregadas pelos políticos negros
para adequar suas candidaturas às aspirações
do eleitorado, em um cenário onde a imagem
dos negros é marcada por estereótipos que os
desqualificam para o exercício do poder, como
no Brasil ou nos Estados Unidos?
Infelizmente, poucos pesquisadores bus
caram compreender a influência da raça na
participação político-eleitoral dos candidatos
negros no Brasil (Oliveira, 2000). Diante da
constatação dessa lacuna na literatura socioló
gica sobre a relação entre raça e política entre
nós, como também da observação da emer
gência de candidatos negros com potencial
para conquistar grandes pleitos locais e esta
duais, da participação de consultores norteamericanos na assessoria de campanhas brasi
leiras e da habilidade de nossos “marketeiros”
para “reciclar” peças de campanha geradas em
outros contextos eleitorais, este trabalho en
foca os Estados Unidos, buscando compreen
der os aspectos que marcaram a experiência
dos políticos afro-americanos que conquista
ram as prefeituras das principais cidades nor
te-americanas nos últimos trinta anos. O
olhar atento sobre a experiência norte-ameri
cana justifica-se, sobretudo, porque pode nos
ajudar a compreender a amplitude do fenô
meno de reconfiguração do poder político
que aconteceu nas cidades norte-americanas.
Quando lembramos que até o início dos
anos de 1960 muitas cidades norte-america
nas esposavam práticas segregacionistas, as
quais configuravam quase dois mundos dis
tintos, “separados e desiguais”, é instigante
observar que, em meados dos anos de 1990,
mais de trezentas cidades estadunidenses ha
viam sido comandadas por prefeitos negros,
incluindo nesse conjunto metrópoles nacio
nais como Nova York e Los Angeles (Col-
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bum e Adler, 2001, p. 1). Segundo Colburn
e Adler, virtualmente quase todas as grandes
cidades norte-americanas haviam elegido um
prefeito negro entre 1968 e 1996. Em algu
mas delas, como Atlanta, Detroit, Los Ange
les e Washington, D .C ., o cargo de prefeito
tem sido ocupado por políticos negros há
pelo menos quatro mandatos ininterruptos.
Com base numa revisão da literatura re
cente sobre raça e política nos Estados Uni
dos, este artigo aponta os principais aspectos
que contribuíram para o sucesso das candida
turas negras nos pleitos nas grandes cidades, o
quadro dos obstáculos que esses políticos en
frentaram para conquistar o poder e as estra
tégias discursivas empregadas pelos políticos
afro-americanos e pelos seus adversários nas
disputas eleitorais para prefeito após os anos
de 1960. Convém destacar que a expectativa
deste trabalho não é forçar comparações entre
a situação norte-americana e a brasileira, mas
desenhar um breve painel da emergência das
candidaturas negras nos Estados Unidos.
Contudo, como já observou Morrison e Oli
veira (2002), acreditamos que o empreendi
mento de estudos comparativos sobre raça e
política nesses dois países pode contribuir
para identificar as similaridades e as diferenças
que marcam as duas experiências de participa
ção política de negros.

A Emergência do Poder
Político-Eleitoral dos Afro-Americanos

As ciências sociais norte-americanas já
acumularam muitas evidências sobre a in
fluência da raça no comportamento político e
eleitoral nos Estados Unidos. Extensa literatu
ra tem mostrado a existência de distintos pa
drões de voto segundo raça, diferenças no tra
tamento aos candidatos brancos e negros na
cobertura jornalística, assim como diferenças
na maneira como os principais partidos políti-

cos norte-americanos —Democrata e Republi
cano —se posicionam diante da questão racial
(Broh, 1987; Colburn e Adler, 2001; Liu,
2001; Perry e Parent, 1995a, 1995b; Streb,
2000). Analisando a política local nos anos de
1960, pesquisadores observaram que a hostili
dade dos eleitores brancos aos políticos negros
aumentava à medida que a proporção de ne
gros alcançava cerca de 30% da população to
tal (Liu, 2001). Se existe esta relação estreita
entre composição demográfica, relações interraciais e dinâmica eleitoral, como compreen
der o sucesso dos candidatos negros a prefeito?
Qual foi a estratégia eleitoral adotada por eles
para vencer estas eleições? Como mostram os
historiadores Colburn e Adler (2001), na cole
tânea African-American Mayor: race, politics
and the American City, que reúne nove ensaios
que analisam a experiência de emergência dos
prefeitos negros entre 1967 e 1996, a eleição
de Cari B. Stokes e Richard G. Hatcher para
prefeituras das cidades de Cleveland —Ohio e
Gary - Indiana, respectivamente, em 1967,
intensificou ainda mais as reflexões sobre o
enigma racial, pois marcou a eleição dos pri
meiros negros para governar cidades norteamericanas e a emergência de um poder político-eleitoral negro.2
Para Adler (2001), quatro fatores favore
ceram o sucesso eleitoral dos candidatos ne
gros nos pleitos municipais: 1) o movimento
dos direitos civis; 2) a mudança na composi
ção étnica e racial das populações das cidades
norte-americanas, as quais passaram a ser,
majoritariamente, negras e latinas, devido ao
fato de os brancos terem ido viver nas regiões
de subúrbios das cidades; 3) a pressão negra
sobre a máquina política local; e 4) as alian
ças políticas dos negros com outros grupos ét
nicos, como latinos e judeus.
Segundo Adler, há consenso entre os pes
quisadores de que os movimentos dos direitos
civis dos anos de 1950 e 1960 alicerçaram a
emergência dos políticos negros nos Estados

Unidos. Esses movimentos produziram di
versos impactos na vida política norte-ameri
cana e foram importantes não só para “refranquear” o direito de voto aos negros, mas
também para a formação política de lideran
ças negras. Ademais, exerceram um influência
decisiva em campanhas para a supressão de
diversos mecanismos subjetivos de avaliação
para concessão de direito de voto (criteria for
citizenship elegibility), como, por exemplo, os
testes de analfabetismo, que impediam que
expressivo contingente de negros ingressasse
no eleitorado norte-americano. O autor enfa
tiza que, apesar da ausência de leis que proi
bissem os negros de votar e serem votados, na
prática, como grupo, eles eram alijados dos
processos eleitorais. Segundo Perry e Parent
(1995b), só para se ter uma idéia do impacto
desses movimentos, as campanhas de cadastramento de eleitores no sul dos Estados Uni
dos foram responsáveis pela entrada de apro
ximadamente 4 milhões de novos eleitores
negros na arena política entre 1965 e 1975.
Além disso, a participação nos movimentos
contribuiu para que alguns ativistas ingressas
sem na arena política profissional, como tam
bém para a inserção na agenda política e elei
toral de questões voltadas para atender os
direitos civis dos negros e de outras minorias
nos Estados Unidos (Pinderhughes, 1995).
Depois das campanhas de registro eleito
ral dos movimentos dos direitos civis, o au
mento do contingente de negros e latinos na
população das cidades foi o principal fator
que contribuiu para impulsionar a conquista
do poder político local pelos negros (Adler,
2001; Grofman et al., 1992). A mudança na
composição das populações das cidades, in
tensificada na década de 1960, na esteira de
políticas governamentais que subsidiaram a
ocupação residencial das regiões suburbanas,
provocou uma verdadeira onda migratória,
que levou milhares de pessoas da classe média
e da elite branca a fugir das cidades para mo-

105

rar nos subúrbios. O impacto desse fenômeno
pode ser verificado pelos dados de 1990,
quando 41% dos afro-americanos viviam nas
cidades centrais das regiões metropolitanas
com mais de um milhão de habitantes, contra
apenas 15% dos brancos (Adler, 2001). Esse
fenômeno demográfico não apenas levou ao
esvaziamento das cidades, como também
transformou o cenário econômico e político.
De um lado, o empobrecimento das cidades,
com a redução de arrecadações, serviços e ne
gócios, deprimiu a economia local.
Por outro lado, o êxodo da população
branca e o aumento da concentração de negros
nas cidades produziram uma hipersegregação e
mudanças na composição do eleitorado dessas
regiões. Esse cenário de hipersegregação, hosti
lidade racial e aumento do eleitorado negro
criou a base para que políticos negros se tor
nassem atores importantes no jogo de poder
local. Muitos autores acreditam que as mu
danças na composição do eleitorado sejam
responsáveis, historicamente, por alterações
expressivas tanto na composição da máquina
política, como nas bases de estruturação das
alianças, e, em última instância, também na
redistribuição do poder local (Adler, 2001). O
apelo à solidariedade racial e étnica —retóricas
anti-semitas, anticatólicas, racismo, que há
muito têm influenciado as disputas políticas
norte-americanas - ressurge, nesse contexto
como a principal arma para subverter fidelidades partidárias já enraizadas. Como exemplo,
Adler (2001, p. 1) conta que nas eleições para
prefeito de 1967, na cidade de Gary, o coor
denador do comitê central do Partido Demo
crata no condado de Lake declarou que iria
apoiar o candidato republicano a prefeito,
porque “ [seu candidato] [...] não era o tipo
certo de Negro [...] para votar” ; enquanto na
cidade de Cleveland, o candidato republicano
conquistou 127.328 mil votos num colégio
eleitoral onde seu partido só tinha 39 mil elei
tores registrados.
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Nesse contexto, sem a prevalência de al
gum grupo racial no eleitorado, o sucesso elei
toral passou a depender, cada vez mais, tanto
da ajuda de seu próprio grupo, como do apoio
de seus aliados. A nova distribuição étnico-racial do eleitorado proporcionou aos negros
mais força para negociar os termos das suas
alianças e o apoio nas disputas políticas locais
com os caciques partidários, as elites políticas
e os empresários. Os políticos brancos, que es
tavam acostumados a obter os votos negros
em troca de ações paternalistas, tiveram que
ceder às demandas deste grupo por mais po
der e espaço na arena política, uma vez que os
votos negros nas cidades podiam “desalinhar”
a máquina partidária. Como fizeram os irlan
deses, italianos e judeus em eleições passadas,
em cidades como Chicago e New Orleans, os
políticos negros também passaram a usar sua
capacidade de mobilizar o apoio de seus “ir
mãos e irmãs” como arma eleitoral (Carton,
1984; Cavanagh, 1983; Hirsch, 2001).
Essa nova configuração das posições e
dos recursos dos atores nas disputas eleitorais
terminou por influenciar a definição das es
tratégias das campanhas e as plataformas po
líticas dos candidatos negros e brancos. O
grande desafio dos políticos era transpor as
clivagens raciais num cenário onde o sucesso
dependia, significativamente, da capacidade
de construir apelos eleitorais transétnicos.
Nesse empreendimento, os políticos negros
encontraram nos latinos, judeus e liberais
brancos grandes aliados em várias cidades. As
alianças com os latinos articulavam-se por
que ambos viviam problemas que os condu
ziam à defesa de plataformas comuns, como
dificuldade de acesso à moradia, educação e
saúde, discriminação no emprego e brutali
dade policial; a parceria com judeus e libe
rais, por sua vez, baseava-se na expectativa
destes de que os políticos negros pudessem
manter os afro-descendentes sob controle,
isto é, sem ameaças de saques, quebra-quebras e conflitos raciais3 (Adler, 2001).

Contudo, para a maioria dos analistas, a
chave do sucesso eleitoral dos políticos negros
nos pleitos municipais foi a sua capacidade de
mobilizar a solidariedade racial (Gillette Jr.,
2001; Liu, 2001; Moore, 2001). Segundo es
ses autores, a maioria dos prefeitos negros foi
eleita em cidades onde os afro-americanos
eram maioria do eleitorado ou, então, soma
vam entre 35% a 45% da população. Outros
pesquisadores, no entanto, redimensionam o
peso da solidariedade racial nesta equação,
destacando a influência das mudanças na es
trutura econômica e política nas cidades
(Adler, 2001). Problemas como a desindustrialização e o aumento do desemprego torna
ram as cidades mais pobres e excluíram os tra
balhadores negros e latinos da dinâmica
econômica, enquanto o “novo federalismo”
restringiu o apoio financeiro federal às cidades
e delegou aos gestores municipais as responsa
bilidades de resolver seus problemas sociais.
Na visão de Adler, esse corte de transferência
de recursos federais para as cidades contribuiu
para que a crise econômica (prefeituras defici
tárias, desemprego e déficit habitacional) pas
sasse a encabeçar as agendas das campanhas
para prefeito, diminuindo, de certa maneira, a
idéia de que os conflitos raciais seriam o prin
cipal problema da vida nas cidades. Sua análi
se caracteriza-se por ressaltar que, nessas cir
cunstâncias, ser eleito prefeito não significava
conquistar um prêmio tão valioso, mas um
grande desafio de governabilidade. Portanto, a
emergência dos prefeitos negros é atribuída à
eclosão de fatores conjunturais e estruturais,
principalmente a confluência de políticas antiracistas, a redistribuição do poder local e a
construção de alianças estratégicas.

Sobre o Perfil dos Prefeitos Negros

Discutir o perfil dos prefeitos negros é
fundamental para compreendermos a inser

ção desses políticos no poder, sobretudo no
ambiente político norte-americano, marcado
pelo uso maciço da mídia na construção da
imagem dos candidatos (Jamieson, 1992).
Segundo Colburn (2001), a avaliação da for
mação do candidato negro mostrou-se cru
cial para conquistar o apoio dos eleitores.
Este autor conta que questões relativas à edu
cação formal dos candidatos negros a prefei
to eram objeto de preocupação dos eleitores
brancos, e aí se estruturavam as críticas sobre
a qualificação desses políticos para governar
cidades grandes e complexas. Até mesmo o
eleitorado negro parecia preferir os políticos
negros com maior instrução e eloqüência.
Analisando o perfil de 67 negros eleitos
prefeitos de cidades com população maior
que 50 mil habitantes e tendo como referên
cia os dez anos que separaram a eleição dos
primeiros prefeitos negros em 1967, C ol
burn identificou duas gerações de políticos
no período de 1967 a 1996: a primeira, co
nhecida como o período das “primeiras lide
ranças negras” (1967-1976), caracterizou-se
por balizar a transição do ativismo dos direi
tos civis para as disputas eleitorais;4 a segun
da (1977-1996), pela entrada desses políti
cos na vida pública, marcada pelos reflexos
tanto das mudanças estruturais que aconte
ceram nas cidades norte-americanas como
dos “sucessos e fracassos” decorrentes de po
líticas de ação afirmativa, sobretudo a am 
pliação das oportunidades de inserção de ne
gros em carreiras profissionais de nível
superior.5 Apesar dos traços particulares que
acentuavam o perfil de cada geração de prefei
tos negros, havia, sem dúvida, um conjunto
de características comuns.
Destacam-se nesse perfil a predominân
cia de homens e a presença de indivíduos
com formação escolar superior, não somente
acima da média da população, como tam
bém dos candidatos a prefeito em geral. De
acordo com Colburn (2001), os prefeitos ne-
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gros eram majoricariamente homens (94%),
com nível superior de educação, muitos por
tadores de diplomas de doutorado (18%) e
mestrado (35%), observa-se, ainda, uma pre
dominância de advogados (50%). A sub-representação das mulheres negras é atribuída
tanto à predominância de homens nos movi
mentos dos direitos civis dos anos de 1960 —
os quais constituíram a base da emergência
político-eleitoral dos negros —como aos obs
táculos do sexismo presente na sociedade
norte-americana como um todo.
Sobre a experiência política dos prefei
tos negros antes de conquistar o poder, Colburn destaca que alguns autores defendem a
tese de que a primeira geração de prefeitos
negros ascendeu dos movimentos dos direi
tos civis para entrar na política profissional.
Entretanto, o levantamento de dados de sua
própria pesquisa contradiz essa tese, mos
trando que dos dezoito políticos negros elei
tos na primeira safra, apenas dois eram pro
venientes dos movimentos dos direitos civis;
a maioria dos prefeitos negros tinha ocupa
do alguns cargos legislativos ou executivos
nas esferas municipais, estaduais ou federais
antes de chegar à chefia do município. Em
síntese, antes de se tornarem prefeitos, a maio
ria havia sido vereadores, deputados estaduais
ou secretários de governo.
Um dado bastante significativo do per
fil desses políticos é a filiação partidária. Os
prefeitos negros chegaram ao poder, predomi
nantemente, sob a bandeira do Partido De
mocrata; poucos deles tiveram o apoio dos
republicanos para se eleger. Entre aqueles
que conquistaram as prefeituras de grandes
metrópoles, nenhum pertencia ao Partido
Republicano. Alguns autores (Perry e Parent,
1995b; Streb, 2000) sugerem que a relação de
fidelidade entre os negros e o Partido D e
mocrata tenha se iniciado durante o período
do New Deal, nos anos de 1930, como fru
to do reconhecimento desse grupo ao apoio
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que os democratas deram a projetos voltados
para a promoção do bem-estar social dos
norte-americanos, mas se fortaleceu com o
envolvimento desse partido nos movimen
tos dos direitos civis dos anos de 1960 e dos
programas de ação afirmativa das duas déca
das subseqüentes. Para Streb (2000), a alian
ça entre os negros e o Partido Democrata
consolidou-se com o progressivo sucesso al
cançado pelos candidatos negros que defen
deram a legenda do partido.
Por fim, vale dizer que esses políticos têm
conquistado eleitorados com características sociodemográficas bem diversificadas, em muitas
cidades, em quase todas as regiões dos Estados
Unidos. Além disso, é importante destacar
que os prefeitos negros foram eleitos tanto
em cidades com maioria negra, como naque
las onde a população negra é minoria, tais
como Adanta e Seattle. Analisando seu perfil
socioeconômico, percebe-se que para viabilizar
suas candidaturas e atrair apoio dos eleitores,
os políticos negros tiveram que, freqüente
mente, ostentar qualidades educacionais e socioprofissionais muito acima média. Colburn
(2001) observa, no entanto, que, apesar da re
sistência, a sociedade norte-americana tem,
gradualmente, aceitado a participação de ne
gros na arena política e à frente de importantes
agências do estado.

Pretos e Brancos em Disputa

Segundo Adler (2001), nos últimos trin
ta anos, os eleitores brancos raramente cruza
ram a linha racial para votar em candidatos a
prefeitos negros. Isso significa que, tradicio
nalmente, os candidatos brancos tenderam a
conquistar, quase unanimemente, o apoio dos
brancos. Mas é importante assinalar que tal
clivagem política é observada em ambos os la
dos (Adler, 2001; Liu, 2001). Com efeito, a
típica proporção de votos recebida pelos

prefeitos negros traz entre 90% a 98% de
votos negros e entre 10% a 25% de votos
brancos. Segundo Adler, a proporção de
25% de votos inter-raciais, como os obtidos
por David Dinkins, em 1989, pára se tornar
o primeiro negro eleito prefeito de Nova
York, representa, exatamente, o máximo que
um político negro já obteve de apoio do elei
torado branco para ter êxito nos pleitos mu
nicipais norte-americanos. A fim de suplan
tar essa barreira racial, a estratégia dos
políticos negros estruturava-se em duas fren
tes de ação. Primeiro, conquistar a maioria
absoluta dos votos negros, o que significava
capturar nunca menos que 90% dos votos
dos negros. Segundo, construir alianças interétnicas para enfrentar a resistência dos
eleitores e, assim, obter os votos necessários
para vencer.
Tendo que conseguir pelo menos 10%
de seus votos entre os brancos, a estratégia
era, como informa Colburn (2001), construir
coalizões que ultrapassassem as fronteiras ra
ciais, cujo formato mais comum consistia em
candidatos negros, apoiados por liberais
brancos do segmento da classe média e da eli
te branca. O eleitorado negro e os liberais
brancos tinham em comum o interesse no
crescimento econômico e no controle da cri
minalidade nas cidades. Um traço curioso foi
a estratégia de neutralizar as rejeições às suas
candidaturas entre os eleitores não-negros an
tes mesmo de apresentar argumentos para
convencer o eleitorado a votar neles. Dessa
forma, as campanhas tinham que ter necessa
riamente um apelo e uma simbologia bi-racial, com visitas a comícios, casas, organiza
ções e autoridades brancas.
Segundo Colburn (2001), na maioria
das campanhas eleitorais em que os negros ti
veram sucesso, o fator racial sempre foi cru
cial. Entre 1965 e 1980, nas metrópoles mais
tradicionais, a estratégia consistiu em mobili
zar de maneira maciça os eleitores negros, os

brancos liberais e as minorias, usando nas
campanhas uma retórica de apelo à solidarie
dade e aos princípios dos movimentos dos di
reitos civis, isto é, um apelo eleitoral total
mente racial-oriented. Nas cidades mais novas
da região do sul e do oeste norte-americano,
onde as condições econômicas pareciam ser
melhores, os discursos e as plataformas ti
nham pouco apelo racial, concentrando-se
em questões que envolvessem mais ampla
mente os interesses da comunidade.
A estratégia dos políticos negros consis
tia em mobilizar os eleitores negros, fazer
alianças com organizações civis brancas,
atrair a atenção da mídia e conquistar o
apoio da máquina do partido. Regularmen
te, as igrejas negras configuravam-se quase
como comitês de campanha dos políticos
afro-americanos. Além das igrejas, um am
plo leque de organizações negras militava
nas campanhas, como fraternidades, jornais,
rádios, sindicatos e grupos de direitos civis.
Segundo Colburn (2001), as estratégias dos
negros seguiram um padrão típico ao de ou
tras minorias étnicas que tentaram competir
na política norte-americana. Com o traços
fundamentais, observam-se, de um lado, a
pesada dependência em relação ao apoio das
organizações de caráter étnico e, de outro, a
dificuldade para conseguir apoio das insti
tuições de caráter mais amplo.
Outra estratégia era desenvolver duas
frentes de ataque, com apelos específicos aos
negros e aos brancos, como se os candidatos
negros estivessem disputando duas campa
nhas distintas. Com o exemplo, Colburn lem
bra que:
In New York D avid D inks conducted a
campaign at two leveis. One was citywide
and directed to liberal whites and latinos;
the other was localized in the black community. H is message differed, and he and his aides were careful to prevent his message to
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black residents from becoming publicized
citywide and perhaps alienating supporters
in the liberal white and latino communities
(

Idem, pp. 40-41).

Colburn explica que
[...] a eleição de um prefeito negro geralmen
te ocorreu depois de uma eleição ou séries de
eleições em que uma coalizão “negra-branca”
ajudou a eleger um candidato branco e na
qual um prefeito branco facilitou a transição
para um a liderança municipal negra, indi
cando cerro número de afro-americanos para
cargos importantes no governo municipal

{Idem, p. 39, trad. minha).

E justamente com a proeminência que al
guns políticos negros passaram a ganhar em
cargos importantes da administração munici
pal, com a cooperação entre lideranças negras
e brancas, que se amenizaram as preocupações
da população branca sobre a competência dos
negros para administrar a cidade, assim como
os temores sobre a possibilidade de se defla
grar um golpe de Estado negro na política lo
cal. Para Colburn, as alianças prévias foram
fundamentais no sentido de socializar os elei
tores, empresários e profissionais liberais, acer
ca dos impactos de uma liderança negra no
comando da prefeitura. Segundo o historia
dor, à medida que o medo dos brancos dimi
nuiu, o foco da campanha começou a se afas
tar da discussão sobre raça em direção à
análise da biografia dos candidatos negros e da
agenda política municipal.
Também contribui para o sucesso das
campanhas dos políticos negros, o ineditismo
dessas candidaturas, pleiteando o cargo máxi
mo do poder municipal. Segundo Colburn,
por serem neófitos nas disputas eleitorais, os
candidatos negros conseguiram chamar a
atenção do público e atrair grande cobertura
da mídia. Tal visibilidade teve seus aspectos
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positivos e negativos. De um lado propiciou
aos candidatos um espaço de propaganda gra
tuita para projetar rapidamente suas campa
nhas na corrida eleitoral, ajudando, assim, a
queimar etapas no processo de divulgação e
construção das imagens. Em contrapartida,
muita visibilidade também contribuía para
gerar hostilidade e medo entre os eleitores
brancos quanto aos avanços e às conseqüên
cias da eleição de um prefeito negro. As cober
turas jornalísticas que ressaltavam a raça dos
candidatos e as questões raciais tendiam a adi
cionar dificuldades extras aos candidatos ne
gros em cenários racialmente polarizados
(Reeves, 1997). Título, chamadas e enquadra
mentos de notícia com significado étnico e ra
cial - como, por exemplo, “candidato Harvey,
que está tentando se tornar o primeiro prefeito
negro da cidade”, “Lee, que é defensor da ação
afirmativa” e “ candidatos discordam sobre a
ação afirmativa” —, contribuíam para “racializar” as eleições (Reeves, 1997, grifos do autor)
Em seu estudo para compreender os fa
tores que têm levado os brancos a votar em
candidatos negros, Liu (2001) notou que o
endossamento do jornal à candidatura negra
tem estimulado os eleitores brancos a cruzar
a fronteira racial. Se um determinado candi
dato ostentar, ainda, o status de mandatário
disputando a reeleição, suas chances de con
seguir o apoio de outros grupos raciais au
mentam sobremaneira. Contudo, Colburn
(2001) questiona o grau de influência que a
condição de mandatário teria nesses casos,
argumentando que até mesmo os mandatários
negros —que na condição de incumbents po
deriam gozar das vantagens simbólicas e logís
ticas que os candidatos à reeleição possuem
nos pleitos norte-americanos - têm tido pou
co sucesso para vencer as barreiras do voto ra
cialmente orientado. Ele sustenta que, seja na
condição de mandatário, seja na condição de
desafiante, os políticos negros têm atraído
apenas uma fração pequena dos eleitores

brancos, geralmente aqueles de tendência
política mais liberal. Afirma, ainda, que a ha
bilidade dos políticos negros para criar recep
tividade entre os brancos à sua candidatura
determinou, quase sempre, os resultados das
eleições. A simples disposição de se apresen
tar para debates com oponentes brancos já
indicava, positivamente, aos eleitores bran
cos o caráter moderador do candidato neero,
'
O
assim como a habilidade dele para governar
a cidade.
Um segundo aliado, freqüente, dos polí
ticos negros nas disputas eleitorais têm sido os
latinos. Algumas das mais destacadas alianças
entre negros e latinos foram arquitetadas em
eleições nas cidades de Nova York, Chicago e
Los Angeles. Tom Bradley, por exemplo, extenente de polícia e vereador, que permaneceu
vinte anos governando Los Angeles, precisou
construir alianças com a comunidade latina
para sedimentar suas campanhas vitoriosas
nas eleições municipais da maior metrópole
da costa oeste norte-americana nos anos de
1970 e 1980. Vale dizer que as alianças foram
uma resposta dos negros ao aumento da diver
sidade étnica nas cidades norte-americanas; si
tuação que, também, os colocava como uma
minoria eleitoral (Parker, 2001; Pettigrew e
Alston, 1988).

Estratégias Retóricas: “Racializar” ou
“Desracializar”?

Segundo Colburn (2001), apesar de o
eleitorado norte-americano ter sempre se re
velado racialmente dividido, a questão racial
só esporadicamente configurou-se como o
principal tema nas corridas eleitorais para
prefeito nos Estados Unidos. A interpreta
ção mais aceita é de que a condenação públi
ca de discursos racistas, juntamente com as
leis de direitos civis, tem desencorajado os
apelos eleitorais racistas, sobretudo nas gran

des cidades. Contudo, o paradoxal desse ce
nário é o fato de ter havido campanhas não
“racializadas”, em que os apelos raciais con
tinuavam presentes na retórica dos diversos
atores. Alguns autores consideram que o
apelo racial é utilizado quando um candida
to chama a atenção para a raça do seu opo
nente ou dos que o apóiam, ou quando a
mídia dedica a isso uma atenção despropor
cional (Reeves, 1997). E importante salien
tar que nas eleições municipais norte-americanas os apelos raciais se apresentaram como
uma arma estratégica usada tanto por candi
datos negros, como por candidatos brancos.
A estratégia dos candidatos brancos era
estimular ansiedade e medo no eleitorado
branco, compondo um quadro de desordem
e criminalidade, caso um político negro se
tornasse prefeito (Bayor, 2001; Lane, 2001).
“Seria o levante dos negros!” . Os ataques a
candidatos negros questionavam sua compe
tência, acusando-os de serem inexperientes
e despreparados para governar uma cidade.
Outro ataque comum era estimular o medo
entre os brancos de recrudescimento da po
larização racial na cidade. O discurso dos
candidatos brancos enfatizava que seus go
vernos seriam conduzidos em favor de todos,
enquanto os candidatos negros trabalhariam
apenas em prol dos interesses dos negros
(Hirsh, 2001).
Na medida em que as candidaturas negras
ficaram mais comuns, os apelos raciais passa
ram a ser codificados (Colburn, 2001; Streb,
2000). A estratégia dos políticos brancos era
enfraquecer os adversários negros propondo
uma agenda com itens racialmente correlatos,
discutindo questões que, comumente, afligiam
mais os negros, como, por exemplo, crime,
drogas, “sem-teto” e violência urbana. A idéia
que se queria sugerir era de que os políticos: te
riam isenção para resolver tais problemas, ou,
então, que dedicariam atenção excessiva para
resolvê-los.
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Os candidatos negros também usavam
apelos raciais como estratégia eleitoral. Fre
qüentemente, baseavam-se no pragmatismo,
bem ao estilo do marketing político, rechaçan
do ideologias de protesto racial, separatismo e
black nacionalism (Cavanagh, 1983; Colburn,
2001). Sua estratégia principal era “desracializar” as campanhas, especialmente quando es
tavam discursando para o eleitorado branco
ou concorrendo em uma cidade majoritariamente branca.6 Segundo Parker (2001), um
caso exemplar de uso desse tipo de estratégia
durante a campanha aconteceu nas eleições
para prefeito de Los Angeles, em 1973, quan
do Tom Bradley, do Partido Democrata, tor
nou-se o primeiro prefeito negro da segunda
maior cidade dos Estados Unidos.7
Parker analisa que a eleição de Bradley
foi marcante porque Los Angeles possuía
uma população muito heterogênea, e os ne
gros constituíam menos de 18% do contin
gente populacional, diferentemente de outras
grandes cidades que elegeram os primeiros
negros como prefeito. Para se eleger, Bradley
precisou atrair, além de votos dos negros,
uma grande proporção de eleitores em outros
grupos étnicos. Nesse contexto, sua estratégia
de campanha foi encampar um discurso mo
derado, palatável aos interesses de todos os
segmentos da sociedade. Bradley não teve su
cesso em sua primeira campanha em 1969,
quando enfrentou o candidato republicano
Sam Yorty. Os ataques feitos a Tom Bradley,
no calor das mobilizações dos direitos civis,
ameaçavam a população de Los Angeles, ao
afirmar que “os militantes viriam e intimida
riam os vereadores [...] e depois o que pode
ria a polícia fazer? Como é que eles iriam li
dar com os [militantes negros] amigos do
prefeito que [estaria] lá para apoiá-los” (Par
ker, 2001, p. 158, trad. minha).
Segundo Parker, quando venceu em
1973, Bradley neutralizou os ataques racistas
do seu oponente, distanciando-se das ques
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tões relacionadas com raça e apresentando-se
como um candidato em favor de toda a cida
de. Sua retórica tentava aproximá-lo de íco
nes da política norte-americana, particular
mente John Kennedv, argumentando que,
apesar de católico, o ex-presidente tinha go
vernado em nome de toda a nação. Ele, en
tão, que por acaso era negro, também iria fazer
um governo contemplando a cidade como
um todo. Além de tentar vencer as rejeições
de base racial, Bradley teve também que lutar
no campo político-ideológico para vencer as
clivagens partidárias. Para agradar aos libe
rais, seu discurso defendia a luta contra a in
justiça e a pobreza; quando se dirigia aos con
servadores, destacava seus planos de combate
à criminalidade. Tratava-se, portanto, de uma
estratégia de apelo cross-racial e cross-sectional.
Por fim, Bradley recusou-se a ser porta-voz
dos interesses dos negros, postando-se como
um político em favor dos interesses comuns à
toda comunidade, disposto a exercer uma
prática política color blind e distante das lide
ranças da comunidade negra. Segundo Par
ker, o ex-prefeito de Los Angeles era signatá
rio da ideologia de que o “sonho americano
estava ao alcance de todos, bastando para tan
to determinação pessoal”. Em seus pronun
ciamentos de campanha e como prefeito, ele
dizia: “Jovens de todas raças, credos e cores Eu quero que eles saibam que se eles trabalha
rem duro, eles podem vencer. Eles podem
olhar para [mim] e dizer, ‘Se ele pode, eu
também posso’” (Parker, 2001, p. 154, trad.
minha). Proclamando essa retórica, Bradley
manteve-se no cargo por cinco mandatos se
guidos, chegando a disputar, na década de
1980, o governo do estado da Califórnia por
duas vezes (Pettigrew e Alston, 1988).
Ao mesmo tempo em que pronuncia
vam um discurso “desracializado” para a so
ciedade mais ampla, os políticos negros con
gregavam em torno de suas candidaturas a

solidariedade étnica, mesmo entre segmentos
muitas vezes antagônicos em termos políti
cos e ideológicos. Eles criavam barreiras sim
bólicas nas comunidades negras (especial
mente nas igrejas), preservando-as como um
reduto cativo somente a eles. Suas propagan
das apelavam aos negros e latinos, como fez
David Dinkins em Nova York, explorando
temas e imagens que preocupavam suas co
munidades, discutindo violência policial e
violência contra os negros.
Todavia, em situações de disputa acirra
das, alguns candidatos negros tentaram usar
apelos raciais para mobilizar o eleitorado
afro-americano, como narra Colburn:
By the 1990s some black candidates in tight
races attempted to use race overtly to m obi
lize black voters against their opponents. In
Cleveland, George Forbes, who had almost
no support am ong whites in the city, sought
to use race to undermine the campaign o f
his black opponent, Michael White, who
had considerable support in the white com
munity, by referring to him derisively as
“Whites M ike” and slumlord. Elihu Harris,
the African-American mayor who faced stiff
challenge from a Chinese-American oppo
nent his 1994 reelection campaign in O a
kland, California, told an audience o f black
voters, “When I see black folks tell me
they’re going to vote for Chinese man, it
makes me angry” . Black must vote for their
own people, he insisted (2001, p. 45).

Nas campanhas bi-raciais, as retóricas
centradas no confronto de alteridade —isto é,
oposição entre “nós” e “eles” —são freqüente
mente utilizadas nos debates por diversos ato
res. Um exemplo significativa desse tipo de
discurso é o episódio em que o então presi
dente Bill Clinton defendeu, de maneira con
tundente, durante um comício, a reeleição do
prefeito de Nova York, David Dinkins, seu

correligionário no Partido Democrata. Clinton enfatizava que a batalha de Dinkins era
mais difícil porque “muitos de nós estão ain
da sem muita disposição de votar em pessoas
diferentes de nós” (Biles, 2001, p. 147). O
texto de Biles (2001), sobre a experiência do
advogado David Dinkins para tornar-se o
primeiro negro a governar Nova York, apon
ta um outro exemplo de disputa eleitoral na
qual a retórica de apelo étnico e racial se apre
sentou como arma decisiva.David Dinkins
foi eleito em 1989, com o apoio de uma coa
lizão interétnica composta por negros, latinos
e judeus. Muitos analistas acreditam que a
imagem de uma cidade aflita com tensões e
conflitos raciais estimulou os eleitores a esco
lherem Dinkins (à época, Nova York ostenta
va uma população de aproximadamente 7
milhões e 300 mil habitantes, sendo 42%
brancos; 25,2 negros; 24,3% latinos, 6,7%
asiáticos, 0,6% de outros grupos). Surpreen
dendo os especialistas, Dinkins - que era um
bem-sucedido advogado de 62 anos, forma
do na mais tradicional universidade negra
norte-americana (Howard University, em
Washington, D C ), com passagens como de
putado estadual e como coordenador de ad
ministração regional do município de Nova
York —venceu as eleições formando uma coa
lizão capaz de derrotar, nas primárias demo
cratas, o prefeito Ed Kock, que tentava sua
quarta reeleição (1978 a 1990). Depois, com
a mesma estratégia, ele derrotou, nas eleições
gerais, o promotor republicano Rudoulf Giuliani, com 51% contra 48% dos votos, numa
das mais acirradas disputas a que Nova York
já assistiu.8
Segundo Biles, “numa cidade assustada
pela polarização racial, Dinkins clamava que
era capaz de dispersar essa tensão, apelando
para eleitores de todas as cores” (Idem, p.
138). Estrategicamente, Dinkins apresenta
va-se como um candidato “arco-íris”, não
como um político negro, mas como um po
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lítico da coalizão. Apesar desse discurso, en
tre os negros nova-iorquinos, a eleição de
Dinkins era vista como uma vitória particu
lar, pois teriam um negro governando a
maior metrópole do país. Em sua campanha,
Dinkins exaltava a irmandade e a cooperação
para resolver os problemas da cidade, que in
cluíam dívidas, questões fiscais, excesso de
funcionários na máquina municipal, con
fronto com diversos fornecedores de serviços
da prefeitura, déficits habitacionais e preca
riedade dos serviços de educação e saúde.
Como tem ocorrido em campanhas pola
rizadas envolvendo negros, os ataques a Din
kins criticavam sua falta de experiência admi
nistrativa. Os ataques raciais desferidos na
campanha tentavam ligar a imagem dos candi
datos a personagens notadamente envolvidos
em práticas racistas. Dessa forma, Dinkins as
sociou a imagem de Rudoulf Giuliani ao líder
da seita racista Ku Klux Klan, enquanto Giu
liani tentou vincular a imagem de seu opositor
ao Líder da Nação do Islã, famoso por seus dis
cursos anti-semitas. Biles (2001) observa que
os debates raciais nas campanhassão usual
mente iniciados (ou melhor, precipitados) por
declarações de políticos ou celebridades com
capacidade de atrair a atenção da mídia. SupÕe-se que isto ocorra porque os candidatos
têm receio de encampar tal discussão, pois sa
bem que ela sempre se revela muito explosiva
e imprevisível quanto às reações do eleitorado.
Assim, vê-se que a mídia norte-americana tem
tomado a iniciativa de agendar as discussões
sobre questões raciais nas campanhas.
Dinkins foi vencido na eleição seguinte
por Giuliani, por 50,7% a 48,3% dos votos,
tornando-se o primeiro prefeito negro de
uma grande cidade a perder a reeleição no
primeiro mandato. A principal arma de seu
adversário republicano durante a campanha
foi o apelo à “defesa da lei e da ordem” . G iu
liani tornou-se mais tarde famoso interna
cionalmente por implantar em Nova York
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uma política de segurança pública de “tole
rância zero ao crime” .
Em resumo, tendo em vista o quadro aci
ma descrito é que alguns autores entendem
que a questão racial se apresenta sempre como
um tema de campanha quando concorre um
candidato negro nas eleições norte-americanas
(Pettigrew e Alston, 1988). O caso das eleições
de Thomas Bradley, em Los Angeles, e David
Dinkins, em Nova York, mostra, em primeiro
lugar, que a presença desse tema se torna agu
da justamente pela sua ausência, isto é, há uma
forte resistência por parte dos candidatos de
incluí-lo no debate eleitoral. Em segundo, re
vela a maneira subliminar com que a questão
racial é inserida no discurso dos candidatos,
por meio de palavras racialmente codificadas e
slogans que sugerem idéias de pertencimento a
grupos, situações de descontrole e prenúncio
de caos. Expõe, ainda, que os candidatos ne
gros são identificados com figuras de extrema
esquerda ou “extremistas”, que amedrontam
os eleitores brancos. Por fim, mostra que há
um estímulo a reflexões sobre os limites entre
a lealdade partidária e lealdade racial.
Embora componham seu modelo com
base nas análises de eleições estaduais, existem
autores que defendem a tese de que o uso dos
apelos raciais nas campanhas depende da por
centagem de negros e de brancos da classe tra
balhadora na população (Streb, 2000). Tratase da Teoria da Ameaça, que tem por base a
idéia de que quanto mais negros existem na
população, mais ameaçados os brancos se sen
tem, gerando tensões que desencadeiam hos
tilidades raciais nas campanhas eleitorais.
Quando a população negra é menor, os dois
partidos cortejam seus eleitores e, conseqüen
temente, as tensões raciais tendem a ser meno
res. Streb desenha um modelo que aponta
mudanças de estratégias de apelo racial segun
do a proporção de negros na população, divi
dindo-a em pequena (até 10% de negros),

média (10 a 25% de negros) e grande presen
ça (acima de 25%). Segundo ele, quando a
classe trabalhadora branca é pequena e os ne
gros constituem um grupo grande da popula
ção, maiores são as possibilidade dos republi
canos fazerem apelos negativos baseados na
raça. Nos estados com menor população ne
gra, os apelos negativos nunca foram feitos
e os candidatos republicanos e democratas
cortejaram os eleitores negros com propostas
“não-racializadas” .

Plataforma Política

O sucesso das campanhas dos prefeitos
negros em certa medida é creditado às carac
terísticas de sua plataforma. N a visão dos ana
listas, os candidatos negros vitoriosos foram,
freqüentemente, aqueles que construíram pla
taformas com propostas atrativas aos eleitores
negros e brancos (Colburn, 2001). Contudo,
Colburn destaca que esta não é uma tarefa fá
cil, pois, no caso norte-americano, questões
aparentemente universais podem ser vistas de
maneira diferente pelos diversos grupos raciais
e étnicos, levando, por conseguinte, também a
demandas distintas de cada grupo. Por exem
plo, observava-se que os negros tendiam a
simpatizar mais com propostas de construção
de moradias, enquanto os brancos se mostra
vam mais atraídos pelas propostas de redução
de impostos. Nessas circunstâncias, a estraté
gia dos prefeitos negros foi construir uma pla
taforma com propostas centradas em questões
econômicas, que transcendiam as candidatu
ras individuais.
Tratava-se, portanto, de uma agenda polí
tica que tinha como preocupação central resol
ver problemas de desenvolvimento econômico
e combate ao crime nas cidades. Propostas de
criação de programas de desenvolvimento eco
nômico (revitalização econômica, atração de
empresas, criação de pólos de desenvolvimen

to, geração de emprego e combate ao desem
prego) situavam-se em primeiro lugar na agen
da dos candidatos. Em segundo, figurava o
combate ao crime e às drogas. O pacote de
propostas era preenchido, ainda, com promes
sas de investimento nas escolas públicas, revi
talização urbana, moradia e transporte. Notase que o objetivo da plataforma era apelar
quase que universalmente ao eleitorado da ci
dade, pois compreendia temas de interesse de
vários segmentos, independentemente da raça,
do gênero ou da classe social.
Para Colburn, como a crise socioeconômica das cidades médias e grandes norte-ame
ricanas entre os anos de 1970 e 1980 revelava
um quadro de imensa depressão, mesmo seg
mentos da elite branca acreditavam que um
prefeito negro pudesse ao menos resolver os
problemas de criminalidade e drogas que as
cidades enfrentavam. Confiava-se que os líde
res negros pudessem melhor negociar com os
negros e com a underclass urbana em geral,
controlando, assim, os protestos raciais e a cri
minalidade. Tal quadro tem levado alguns
analistas a defender que o sucesso das campa
nhas dos políticos negros foi fruto, de um
lado, do apoio do eleitorado negro, de outro,
da resignação do eleitorado branco, que se
sentia amedrontado diante do caos que assola
va as cidades. Contudo, Colburn questiona a
acuidade dessa interpretação, argumentando
que os políticos negros também conseguiram
se eleger em cidades prósperas, onde as pro
postas políticas prometiam gerar mais desen
volvimento e diversidade econômica.

Considerações Finais

Entre tantos fatores que podem influen
ciar os resultados de eleições, três fatores prin
cipais parecem ter contribuído para o sucesso
dos candidatos negros a prefeito nos Estados
Unidos: as atitudes raciais, a situação política
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e a escolha de uma estratégia da campanha
apropriada. O painel descrito pelos autores
analisados neste artigo revela que os políticos
negros norte-americanos foram, constante
mente, desafiados a suprir as expectativas dos
eleitores negros e a vencer desconfianças e re
jeições dos eleitores brancos. As evidências le
vantadas mostram que a solidariedade racial
está na base do sucesso dessas candidaturas.
Nesse sentido, há uma relação positiva entre
a proporção maior de negros na população e
o sucesso eleitoral dos políticos negros. Con
tudo, dada a diversidade étnica presente na
maioria das cidades norte-americanas, tal êxi
to também dependeu, substancialmente, da
capacidade dos líderes negros de construírem
alianças interétnicas.
Os obstáculos enfrentados desde às pri
meiras campanhas incluíram a resistência dos
partidos (democratas e republicanos) em
apoiar um candidato negro, a hostilidade dos
empresários para financiar as campanhas, as
pressões das comunidades negras no sentido
de incluir suas demandas na plataforma dos
candidatos e o racismo. Os analistas destacam,
ainda, a influência da cultura política de cada
local como elemento definidor do acesso dos
negros aos cargos executivos municipais nos
Estados Unidos. Um ponto comumente en
frentado pelos políticos negros certamente foi
a resistência e a oposição das elites políticas e
as clivagens raciais.
A experiência norte-americana revela
que raça é sempre um tema de campanha
quando concorre um candidato negro, sobre
tudo em cidades marcadas por um histórico
de relações raciais tensas e desiguais (Petti
grew e Alston, 1988). Vimos que o apelo ra
cial tendeu a se configurar como uma arma
estratégica usada tanto por candidatos negros
como por seus adversários, quando se tratava
de eleições bi-raciais.
Freqüentemente, a estratégia de luta dos
desafiantes brancos tem sido provocar a emer
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gência de estereótipos raciais arraigados na so
ciedade como parâmetros para o julgamento
da qualidade dos candidatos. Devido à etique
ta social de fraternidade e valores democráti
cos, os ataques raciais diretos têm se revelado
inapropriados para conquistar o eleitorado.
Assim, a desqualificação da competência polí
tica e técnica dos candidatos negros caracteri
za-se como o principal ataque. A segunda
ofensiva consiste em forçar uma agenda eleito
ral de temas “racializados”, cujos problemas e
soluções envolvam a comunidade negra, tais
como criminalidade, seguridade social, dro
gas, política de habitação, ação afirmativa etc.
Nesse sentido, a ênfase em discutir questões de
“lei e ordem” é, sem dúvida, o principal tema
das campanhas dos políticos brancos para mo
bilizar o apoio dos eleitores brancos, como
ilustra o confronto entre Rudoulf Giuliani e
David Dinkins nas disputas pela prefeitura da
cidade de Nova York, em 1989 e 1993.
Ironicamente, a estratégia de “desracializar” as campanhas bi-raciais termina por lançar
mais luz sobre o significado da raça nas eleições
e na avaliação dos candidatos. O ponto central
dessa estratégia é impedir que os eleitores se
jam orientados por estereótipos raciais negati
vos contra os negros no momento de escolher
seus candidatos, como também não provocar
hostilidade racial entre os eleitores. Em síntese,
o pressuposto é de que para se eleger é preciso
não enfatizar questões raciais (durante a cam
panha). Em outras palavras, no jogo das elei
ções, é fundamental que o apelo racial seja
uma carta jogada com bastante cuidado.
Como toda estratégia de planejamento
de ação, esta também envolve dilemas sobre
quando e como usá-la. Alguns analistas acre
ditam que nem sempre a “desracialização” é a
melhor maneira de conduzir uma campanha
bi-racial, pois se os apelos raciais (identidades
e propostas políticas voltadas aos interesses do
grupo) podem provocar reações negativas en

tre os eleitores mais racistas, também podem
motivar o apoio dos eleitores simpáticos às
causas dos negros. Além disso, para as pessoas
que não possuem um envolvimento direto
com essa questão, a raça do candidato tem
pouca importância na sua avaliação. Os efei
tos dessa estratégia dependem, portanto, de
como se articulam os diferentes comporta
mentos raciais no eleitorado. Em colégios elei
torais plenos de valores democráticos, onde se
critica de forma contundente as desigualdades
raciais e os negros são minoria, o apelo a polí
ticas públicas orientadas pela discussão de
questões raciais, para, justamente, corrigir es
sas desigualdades, podem ser eficientes.
Sobre a relação entre a comunicação e a
política nesse tipo de disputa, observa-se que a
quantidade (e qualidade) de informação lança
da no ambiente eleitoral sobre questões raciais
assume um importante papel. O volume de
debate sobre questões raciais pode influenciar
a maneira como os candidatos negros são ava
liados pelos eleitores brancos. Nesse contexto,
a mídia tem sido o principal agente a chamar
atenção sobre a questão racial nos pleitos, carac
terizando-se, inclusive, por destacar em suas
matérias a origem racial dos candidatos, sobre
tudo quando eles são negros (Streb, 2000). Des
sa forma, a natureza do tratamento que a mí
dia dedica aos candidatos negros tem sido, em
certa medida, o fiel da balança em muitos plei
tos, pois tanto pode estimular as clivagens ra
ciais como endossar as candidaturas negras (Ja
mieson, 1992; Streb, 2000).
Atualmente, as posições divergem quan
do procuram teorizar sobre as relações entre
raça e política nos Estados Unidos. De um
lado, alguns estudiosos afirmam que o padrão
de votação continua a ser fortemente influen
ciado pelo fator racial. De outro, outros pes
quisadores assinalam que o peso da variável
racial tem diminuído no jogo eleitoral e que
fatores mais intrínsecos à política, como iden

tidade partidária, qualidade dos candidatos e
natureza das propostas, têm tido papel mais
central. Contudo, poucos analistas negam que
os apelos raciais continuam sendo uma arma
poderosa nas campanhas, especialmente nas
grandes cidades. Observa-se, inclusive, que o
padrão de votação dos candidatos negros ten
de a variar segundo o tamanho da cidade. C i
dades de porte médio e/ou localizadas na re
gião sul do país não vivenciam uma
polarização racial aguda, ao passo que nas
grandes cidades isso se revela de forma ainda
acirrada (Colburn, 2001).
Para compreendermos melhor os fatores
que contribuíram para o sucesso das candida
turas municipais de negros nos Estados Uni
dos, faz-se necessário, portanto, observar um
conjunto amplo de variáveis, muitas delas co
muns a qualquer corrida eleitoral, outras ex
clusivas às eleições que envolvem políticos ne
gros (cargo em disputa, partido político pelo
qual concorreu, cultura política local, con
juntura política, extensão das alianças políti
cas e partidárias, recursos econômicos para a
campanha, recursos de comunicação e propa
ganda disponíveis, estratégias de campanha,
tratamento dado pela mídia à questão racial e
ao candidato, natureza da participação das
organizações negras na sociedade e na campa
nha, e, finalmente, padrão cultural de rela
ções inter-raciais na sociedade local e nacio
nal). Talvez por envolver tantas variáveis, tem
sido difícil, seja nos Estados Unidos, seja no
Brasil, prever o que pode acontecer quando
este cavalo negro entra na corrida eleitoral.
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Notas

1.

Oliveira (2000) afirma que, desde a redemocratização na década de 1980, temos assisti
do à emergência de candidaturas negras em eleições para prefeito e governador. Alceu
Collares (PD T) elegeu-se prefeito de Porto Alegre, em 1985, e governador do Rio Gran
de do Sul, em 1990; Albuino Azeredo (PD T) conquistou o governo no Espírito Santo
em 1990.

2.

O livro African-American Mayor: race, politics and the American City é a principal referên
cia para a composição deste artigo, pois reúne um elenco de trabalhos embasados em ex
tensa referência bibliográfica e material empírico sobre o processo de ascensão ao poder
dos políticos negros na esfera municipal nos Estados Unidos.

3.

Durante os anos de 1960, os Estados Unidos assustaram-se com a deflagração de revoltas
urbanas de negros, com saques e “quebra-quebras” nas cidades. Em 1992, a mídia mos
trou os conflitos que eclodiram em Los Angeles e se estenderam até Washington, D. C.,
após a notícia da absolvição de quatro policiais brancos que foram haviam sido filmados
espancando o motorista negro Rodney King nos arredores de Los Angeles (Chang e DiasVeizades, 1999).

4.

Segundo Colburn (2001), até os anos de 1980, para as lideranças negras, a conquista do
poder político aparecia como uma estratégia para conseguir igualdade nos Estados Uni
dos. O slogan black poiver cristalizava o impulso de integração, ainda que para isso fosse
necessário o confronto com as instituições políticas norte-americanas. Apelos ao “orgulho
negro”, ao “nacionalismo negro” , à “ideologia de autodeterminação do povo negro” eram
algumas das ideologias que estavam na base da mobilização político-eleitoral da primeira
geração de políticos negros que se aventuraram na competição para prefeito.

5.

Segundo Colburn (2001), o trabalho e a experiência política dos prefeitos negros variou
ao longo do tempo, refletindo as mudanças no ambiente racial dos Estados Unidos e as
aspirações desses indivíduos. A primeira geração de prefeitos era composta por advogados
(39%), militares (28% ), professores (22%) e funcionários públicos municipais ou esta
duais (11%). A segunda, configurada depois de 1977, era oriunda de um leque mais di
versificado de profissões, entre outros, juizes, professores universitários e funcionários pú
blicos federais.

6.

Segundo Morrison e Oliveira (2002), os primeiros trabalhos que apontaram a emergên
cia do modelo das campanhas “desracializadas” nos Estados Unidos estão presentes na co
letânea Protest is not enough, organizada por Rufus Browning et al. (Berkeley, University
o f Califórnia, 1984). Depois dessa publicação, uma série de estudos sobre estratégias elei
torais passou a operacionalizar o conceito de “desracialização” para analisar os pleitos norte-americanos.

7.

Sem fugir ao padrão do perfil dos prefeitos negros, Thom as Bradley tinha formação em
direito e advogou durante um período até entrar para a Câm ara Municipal de Los An
geles, em 1967. Ele se tornou vereador pelo Partido Democrata, depois de ser o primei
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ro negro a alcançar altas posições no Departamento de Polícia de Los Angeles (Parker,
2001, p. 155).
8.

Para alguns analistas, a eleição de Dinkins foi um marco na história norte-americana. Pri
meiro, porque ele conseguiu compor uma retórica eficiente para uma coalizão onde os
negros constituíam apenas 25% da população. Segundo, porque sua experiência também
revelou que o problema do político negro não se restringe à dificuldade de acesso aos car
gos executivos, mas compreende os obstáculos ao exercício de sua administração (Biles,
2001). Roger Biles sublinha que, além dos obstáculos para dominar estruturas burocráti
cas vivas e erráticas - máquinas político-partidárias combativas, lobbies agressivos e gru
pos de pressão mais vigilantes - , os prefeitos negros, ironicamente, têm sua administraçãomais vulnerável, quando os incidentes raciais exigem uma resposta deles perante a
opinião pública.
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Resumo

O que Acontece Quando um Cavalo de Cor Diferente Entra na Corrida? O painel das Estratégias
Eleitorais dos Políticos Afro-americanos nas Eleições Municipais nos Estados Unidos
A emergência de políticos negros que venceram corridas eleitorais para prefeituras de gran
des cidades norte-americanas é um marco na história política dos Estados Unidos. Em 1990,
mais de trezentas cidades eram governadas por prefeitos negros, incluindo neste conjunto
metrópoles como Nova York e Los Angeles. Com base numa revisão da literatura recente so
bre raça e política nos Estados Unidos, este artigo aponta os principais aspectos que contri
buíram para o sucesso das candidaturas negras nos pleitos municipais norte-americanos, as
sim como o quadro dos obstáculos que os esses políticos enfrentaram para conquistar o
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poder. Tendo em visra a escassez de literatura sobre a relação entre raça e política no Brasil,
o artigo propõe um olhar atento sobre a experiência norte-americana —sem que haja preo
cupação em forçar comparações entre as situações desses dois países —, buscando compreen
der os fatores que contribuíram para o fenômeno de reconfiguração do poder político ocor
rida nos Estados Unidos.
Palavras-chave: Marketing político; Estratégias eleitorais; Raça e política; Políticos negros;
Prefeitos negros; Estratégias retóricas.

Abstract

What Does Happen When a Horse o f Different color enters in the Race? The Panel o f the AfroAmerican Politicians' Electoral Strategies in the M unicipal Elections in the United States
The emergence o f black politicians winning electoral races for city halls o f great American ci
ties is a turning point in the political history o f the United States. In 1990, more than 300
cities were governed by black mayors, including in this group metropolises such as: New York
and Los Angeles. Based on a review o f the recent literature on race and politics in the United
States, this article points out the main aspects that have contributed to the electoral success
o f black candidates in the American local politics, as well as portrays the obstacles that these
politicians have faced to be in the power. Due to the scarcity o f literature on the relation bet
ween race and politics in Brazil, the article proposes a careful examination on the American
experience. It does not try to force comparisons between the situations in these two countries.
It aims at understanding the factors that have contributed to that reconfiguration o f political
power taken place in the United States.
Keywords: Political marketing; Electoral strategies; Race and politics; Black politicians; Black
mayors; Rhetorical strategies.

Résumé

Qu’est-ce qui se Passe Quand un Cheval d'une Couleur Différente Entre dans la course? Les Stra
tégies Eectorales des Politiciens Afro-américains dans les Elections Municipales aux Etats-Unis
L’apparition de politiciens noirs, vainqueurs aux élections municipales des grandes villes nordaméricaines, est un point de repère dans l’histoire politique des Etats-Unis. En 1990, plus de
trois cents villes, y inclus des métropoles comme New York et Los Angeles, étaient gouvernées
par des maires noirs. Cet article, écrit à partir de l’étude de la littérature récente à propos de
la race et de la politique aux Etats-Unis, présente les principaux aspects qui ont contribué au
succès des candidatures noires aux élections municipales nord-américaines. Il aborde les obs
tacles que ces politiciens ont dû franchir pour conquérir leur victoire. Etant donné le manque
d’études à propos de la race et de la politique au Brésil, l’article propose un regard attentif sur
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l’expérience nord-américaine er, sans forcer de comparaisons entre les situations de ces deux
pays, cherche à comprendre les facteurs qui ont contribué à la nouvelle configuration du pou
voir politique qui a eu lieu aux Etats-Unis.
Mots-clés: Marketing politique; Stratégies électorales; Race et politique; Politiciens noirs;
Maires noirs; Stratégies rhétoriques.
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