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COLONIZAÇÃO E RACISMO
NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

erra,
87.

JUAREZ JOSÉ RODRIGUES FUÃO'
de

Este breve estudo tem como objetivo principal buscar alguns fatos e lutas
ideológicas incutidas na formação civil de um povo; fatos estes, que possam de
alguma forma levar-nos ao entendimento da atual hierarquização social em que
é submetido o negro norte-americano. Assim, o trabalho visa a inter-relação
cultural da contemporaneidade com a colonização dos Estados Unidos da
América. Sem buscar o passado da formação e exploração sofrida pelo norte
da América, torna-se impossível entender todo o sistema ideológico, baseado
no racismo, em que o negro é submetido, colocando-o com restritas condições
de ascensão social.
PALAVRAS-CHAVE:

Colonização, Racismo, Estados Unidos da América.

1 - HERANÇA COLONIAL
Analisando o período colonial norte-americano, podemos constatar
claramente uma mescla, em diferentes regiões, de nacionalidades européias
oriundas da França, Holanda, Alemanha, Escócia, Irlanda e principalmente
da Inglaterra. Os imigrantes, que buscavam no "Novo Mundo" a terra como
seu meio de subsistência, encontraram um território propício para a prática
da agricultura. Com isso, .criou-se uma situação favorável à sua expansão,
tendo como base a instalação de colonos ingleses, que trouxeram a sua
língua, transformando-a em um fator de identificação do país ainda em
gestação. Sobre isso, vale salientar a adoção sistemática de alemães e
franceses tanto na formação das colônias, quanto na absorção da cultura
saxônica, como cultura e modo de vida dos imigrantes, formando um elo entre
os diferentes povos.
As formas representativas de governo, traço característico da história
norte-americana, foram de fundamental importância para o processo de
construção de um país livre e independente financeiramente da Inglaterra. Por
tradição, as colônias americanas basicamente possuíam um modelo de governo
representativo, em que a coroa ou proprietário escolhia seus governantes, mas
cabia à população colonial eleger os membros da Assembléia, o que
patrocinava um clima constante de embate entre os dois lados .
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Grande parte desse espírito de auto-sustentação governamental
se deve aos próprios colonos ingleses instalados na América, que
traziam consigo o forte sentimento de liberdade individual, encarando
e contrapondo-se
a qualquer obstáculo
que os colocassem
em
risco.
Apesar de as colônias não possuírem a autonomia, a forma
representativa se tornara um importante instrumento capaz de frear o
abuso do poder real e, ao mesmo tempo, defender-se de ataques
próximos, como no caso dos franceses instalados no território canadense.
Com isso, desde os primeiros fundadores de algumas colônias, nota-se
que os colonos buscavam a tomada do governo, através do caráter
legislativo, estabelecendo assembléias a fim de serem responsáveis
pela elaboração de suas próprias taxas e direitos coloniais. O historiador
Vicente Tapajós, em História da América,
observa: "Habituaram-se
as colônias, dessa forma, aos self-government, que não mais admitiam
perder" (1968, p. 159). Essa breve argumentação simplifica bem a luta
da elite dominante americana ante a tentativa de exploração pela
metrópole.
Frente à disputa entre as Assembléias e os governadores, as
colônias de Rhode Island e Connecticut vão mais longe, proclamando
duas
repúblicas
independentes.
Esta última
elaborou
a primeira
constituição escrita feita por uma comunidade de cunho americano,
tornando-se antagônica ao território pertencente
ao Império Inglês.
Cabe aqui ressaltar, entre os colonos americanos, a forte influência
do pensamento liberal de Locke, no qual baseavam-se e encontravam
a legitimação de sua luta contra o poder arbitrário e absolutista da
Inglaterra.
As liberdades
de imprensa,
de expressão
e de reuruao
constituíram-se em outra herança colonial relacionada diretamente com os
direitos civis, em que os colonos ingleses tentavam reproduzir na colônia
aspectos do seu país de origem, abrindo também tolerância entre as
diferentes formas de expressar a religiosidade, buscando uma prática
simultânea e pacífica entre elas. Nesse aspecto vale ressaltar o papel dos
quakers, que influenciaram a formação de comunidades livres das
perseguições
religiosas
e no avanço na distribuição
das terras,
independentemente do credo. Ainda antes dos quakers, ocorreram as levas
de comunidades inteiras compostas de puritanos vindos da Inglaterra, que
na América se estabeleceram visando uma união entre a Igreja e o Estado.
Esse grupo de religiosos almejava um controle centralizado e conservador
dentro da fé humana, em que não havia lugar para a tolerância praticada
pelos quakers.
O "espírito empreendedor" do indivíduo colonizador caracterizou-se
durante toda a história colonial norte-americana. Allan Nevins observa,
ainda que de forma superestimada, esse processo:
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A essa herança deve-se certamente acrescentar o forte espírito de
empreendimento
individual
que se
manifestou
nas
colônias,
um
individualismo notável na própria Inglaterra, mas que se agigantou numa
terra rica, porém selvagem e difícil. Os ingleses nunca permitiram nas
colônias monopólios como os que esmagaram o esforço individual nos
domínios espanhol e francês. As iniciativas irreprimivelmente respondiam
às oportunidades.
Somadas, essas partes da herança colonial eram
um tesouro muito maior que os carregamentos de ouro ou diamantes
(1986, p. 70).

O ideal da democracia também esteve sempre atrelado à colônia.
Sua população entendia que todos os homens deviam ter acesso igual às
oportunidades de melhora em suas condições de vida. Assim, a busca por
um sistema em que todos pudessem ascender socialmente tornou-se
constante, mesmo que para isso tivesse que ocorrer mudanças políticas a
fim de dar mais direito ao povo sobre o governo.
A herança cultural da colônia vale também ser destacada. O sistema
de educação em escolas públicas já conquistava lugar na sociedade, tendo,
muitas vezes, supervisão da própria Igreja. O hábito de leitura foi muito
difundido pelos calvinistas e outras religiões protestantes, desempenhando
papel de destaque na alfabetização dos filhos dos colonos, incentivando
tanto a publicação de livros como de jornais. Isso explica o prematuro
advento da imprensa nos Estados Unidos da América, ainda no século XVII,
e a criação da primeira universidade em 1650.
Outra herança de vital importância para a economia mundial, e
especificamente para o capitalismo, foi a ética calvinista dentro das colônias
do norte. Assunto tratado pelo sociólogo alemão Max Weber, no livro
Etica protestante e o espírito do capitalismo, em que o autor considera os
costumes calvinistas como preponderantes para a acumulação de capital,
através de um sistema rígido e racional no âmbito comercial. Com isso,
Weber analisa o papel dos puritanos em algumas colônias do norte,
destacando Benjamin Franklin, descendente desses, e as diferenças nas
fundações de ambas as colônias:
(...) na terra natal de Benjamin Franklin (Massachusetts), o espírito do
capitalismo estava presente antes do "desenvolvimento capitalista". Já em 1632
havia queixas contra as manifestações específicas de habilidade calculista na
busca do lucro ocorridas na Nova In~laterra, que assim se distinguia das outras
colônias, na América do Norte. E, além disso, indubitável que o capital
permaneceu bem menos desenvolvido em algumas das colônias vizinhas, as
quais mais tarde seriam os estados sulinos da federação americana, apesar de
terem sido fundadas por grandes capitalista e por motivos comerciais, enquanto
as colônias na Nova Inglaterra foram fundadas por pregadores e por
graduados, com auxílio de pequenos-burgueses, artesãos e agricultores, por
motivos religiosos (Weber, p. 188-189).
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2 - AS COLÔNIAS DO SUL E O SISTEMA ESCRAVISTA

o

sistema de colonização exploratório,
implantado
nas colônias
sulinas, assemelha-se em muitos aspectos ao praticado pelos portugueses
e espanhóis na América Latina. A economia centrada no plantation'
difundiu-se
pelas colônias através de um clima favorável
ao seu
desenvolvimento:
verões extremamente
quentes com chuvas regulares.
Esse tipo de agricultura propiciou o surgimento de uma oligarquia forte, com
estreitos laços comerciais e políticos com o exterior, impulsionando a
hierarquização da sociedade:
No Sul, as raízes sociais eram menos profundas
do que no Norte.
A própria distância entre as plantations espalhadas no território dificultava
o convívio social intenso entre os colonos, como o que é visto nas cidades
do Norte. Por isso, predominou
no Sul um sistema de distribuição de
terras administradas
por grandes proprietários,
que não eram portadores
de privilégios especiais que Ihes permitissem
controlar a população nas
suas terras, no estilo de um grande senhor feudal. Mas, mesmo assim, o
conceito de cidadania no Sul se associou ao poder absoluto de um só homem
(Naro, 1994, p. 18).

Desse
modo,
a sociedade
colonial
sulista
hierarquizava-se
sistematicamente, formando como base de sustentação do modo produtivo
a mão-de-obra
escrava. Assim, a grande parte da população do Sul
concentra-se no meio rural. Isso demonstra o ínfimo desenvolvimento das
cidades regionais, que apenas serviam de apêndice ao escoamento da
produção agrícola.
A cultura do fumo rapidamente constitui-se numa alavanca para a
expansão
do território a ser explorado.
Seu cultivo necessitava a
constante troca de terras, pois sua produção caracteriza-se
pelo fácil
esgotamento da fertilidade do solo. Aproveitando-se dessa vasta área ainda
inexplorada, a Virgínia foi impulsionada pela favorável oferta que o produto
adquiria no mercado europeu. Com isso, a Virgínia cresceu rapidamente e,
ao mesmo tempo, sofreu com a falta de mão-de-obra, que se centrava
principalmente
na servidão branca, a qual não foi suficiente
para
acompanhar o seu desenvolvimento,
levando-a ao colapso no sistema
econôm ico-produtivo.
A servidão branca constituía-se no envio de europeus sentenciados,

Uma plantation é uma propriedade agrícola extensiva dirigida por proprietários (organizados
em sociedades mercantis) e operada por uma força de trabalho submetida ao controle
dos primeiros. Contando com o emprego de abundantes capitais, tem como objetivo suprir
um mercado de grande escala. Os fatores de produção são aí dirigidos principalmente
para garantir a acumulação do capital mercantil. A partir de 1630, escravos forarTl
introduzidos
com bastante regularidade
para cumprir as exigências
da produção
mercantil.
1
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que vinham para a colônia para prestar serviços gratuita e temporariamente.
Algumas pessoas tornaram-se
servos devido ao não-pagamento
das
despesas de transporte e alimentação para o comandante do navio que os
trouxera, ficando a disposição do comandante, que os podia vender. Além
dessas, existiam também outras formas de se tornar servo, não menos
coerciva:
Além dos escravos negros havia os brancos sem i-escravizados
(indented
servants),
geralmente
abundantes
nas colônias
norte-americanas
da
Inglaterra, onde seu número, no século XVII, foi superior ao dos negros.
Tratava-se em parte de delinqüentes deportados e em parte de "pobresdiabos" que deste modo pagavam o preço de suas passagens a regiões de
ultramar (Weber, 1974, p. 139).

Esse tipo de servidão ao latifundiário não trazia estabilidade à
mão-de-obra agrária, pois, muitos deles, ao terminar o contrato de serviço,
iam embora, geralmente tornando-se proprietários agrícolas.
Frente a esse problema de escassez, os plantadores de fumo
resolveram aderir à mão-de-obra escrava. A partir de 1700, mesmo já
existindo escravos nas colônias desde o início do século XVII, em
Jamestowm, a América do Norte resolve entrar no grande tráfico de
africanos para as zonas de plantation:
Os escravos negros eram trazidos, principalmente, da costa ocidental da
África, de Senegâmbia, ao norte, até Angola, ao sul. Após o término do
século XVII, quando terminou o monopólio da Royal African Company, o
comércio de escravos passou às mãos de uma ampla variedade de firmas e
indivíduos, americanos e britânicos. Muitas fortunas de Boston, Newport,
Nova York e dos portos do Sul foram feitas pelo tráfico (Commager,
1986, p. 60).

Chegando às colônias do Sul, muitos escravos eram vendidos a
negociantes e intermediários que os barganhavam em troca de fumo, arroz
ou índigo. Viviam em condições precárias, principalmente
os escravos
pertencentes à agricultura; os que serviam a casa recebia tratamento "mais
humano": "Por su condición de esclavos, carecían de derechos civiles y
podían ser comprados, vendidos, hipotecados o trasladados de un lugar a
otro como cualquier otra propriedad personal, pues no otra cosa eran desde
el punto de vista legal" (Adams, 1979, p. 69).
Assim, durante o século XVIII, a população norte-americana sofria um
forte aumento populacional advindo do tráfico negreiro para o cultivo de
algodão, milho e tabaco, sempre nas piores condições de existência. A
Seguinte citação refere-se a uma plantação de algodão no Mississippi, na
década de 50 do mesmo século:
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Dos 135 escravos, quase setenta trabalhavam na plantação, três
eram mecânicos e nove eram escravos de casa ou estábulo. Trabalhavam
do nascer ao pôr-do-sol, com domingos e, às vezes, sábados livres.
No verão, o grupo que ia para a lavoura passava, dessa forma, 16 horas
no trabalho, com um pequeno intervalo para descanso ao meio-dia
(Commager, 1986, p. 225).
Apesar das más condições de sobrevivência dos escravos, as fugas
muitas vezes limitavam-se, devido à forte pressão exercida pelos feitores
sobre a "valiosa" força de trabalho agrícola, aliada também à rude punição
pós-captura dos negros que, mesmo nessas condições repressivas,
tentavam escapar ao trabalho forçado.
Diferentemente dos estados do Norte, nos quais, após a instauração
da República, acontece uma gradual abolição do sistema escravista, o Sul
aparece enraizado por esse modo de produção. A partir de 1790, a
escravidão alcança um estágio mais lucrativo, fazendo o sentimento
abolicionista esvaecer no pensamento do grande proprietário sulista, devido
a alguns fatores: o mais importante foi o surgimento de uma grande
indústria algodoeira; a expansão da cultura de cana-de-açúcar para o
sudeste da Louisiana (terra quente e propícia para o cultivo) e a difusão da
cultura do tabaco para o Oeste norte-americano.
A seguinte tabela mostra a evolução do número de escravos negros
nos Estados Unidos da América, entre 1790-1860:
TABELA

1 - Negros e escravos,

1790-1860

Ano

Total de nearos

Nearos escravos

Nearos livres

% de nearos livres

1760

325.806

-

-

1770

459.822

-

1780

575.420

-

-

1790

757.208

697.681

59.527

7,9

1800

1.002.037

893.602

108.435

10,8

1810

1.377.808

1.191.362

186.446

13,5

-

1820

1771.656

1.538.022

233.634

13,2

1830

2328.642

2.009.043

319.599

13,7

1840

2.873.648

2.487.355

386.293

13,4

1850

3.638.808

3.204.313

434.495

11,9

1860

4.441.830

3.953.760

488.070

11,0

FONTE: United States Bureau 01 the Census, Historical statistic of the United States, colonial
times to 1970, Washington, 1975. In: Adams, 1979, p. 469.

Como podemos constatar na tabela anterior, a abolição do tráfico
negreiro, ocorrida em 1808, não conseguiu cessar a entrada de negros no
país, principalmente no sul, onde havia necessidade de mão-de-obra
escrava. Com isso, a população norte-americana
adquiriu um forte
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percentual de negros no seu quadro geral, alcançando em 1815 o total de
um milhão e meio de negros sobre oito milhões e meio do total de
habitantes. Mais precisamente no Sul, o contingente de escravos chegou ao
índice de um terço do total.
O sistema de grande propriedade
rural, baseado no sistema
escravista, formava, assim, uma aristocracia suficientemente capaz de
controlar, tanto política como economicamente,
o Sul, através de uma
sociedade totalmente antagônica: senhor-escravo.
Para a manutenção do negro sob os seus interesses econômicos, a
classe dirigente também possuía ao seu lado o poder religioso. A Igreja, no
Sul, tentava legitimar através do discurso a prática de dominação e
submissão do escravo, atribuindo à "vontade de Deus" a situação,
contrariando totalmente a idéia de condições igualitárias para todos os
homens. Com isso, tentava-se dominar o negro para melhor servir o seu
senhor, afastando-o de qualquer idéia de rebelião e fuga frente à condição
existente.
Um bispo da Virgínia, chamado Mead, escreveu um livro de sermões
direcionados para escravos, com a ideologia de submissão ao senhor
expressa claramente:
Havendo mostrado quais os principais deveres para com o nosso
grande mestre no céu, agora Ihes exporei quais os deveres para com os
senhores e senhoras que vocês têm na terra. E para isto há uma única
regra geral que devem levar sempre com vocês: e que é servi-Ios em
tudo como se estivessem servindo ao próprio Deus [00'] Os erros que
vocês cometem contra seus patrões e patroas são erros que vocês
cometem contra o próprio Deus, que Ihes envia essas pessoas para
representá-Io [00'] Os patrões e patroas são capatazes de Deus, e, se
vocês cometem faltas contra eles, Deus os punirá severamente no
outro mundo (Adas, 1982, p. 148).
Com isso, a Igreja, sob as normas protestantes, buscava moldar a
sua "massa de trabalho" no caminho da aceitação da condição de ser
~scravo e da submissão ao seu senhor, prática sempre presente na política
Imperial britânica através da expansão religiosa.
Todo esse aparato do sistema escravista, praticado pela classe
dominante das colônias do Sul, formou uma sociedade essencialmente
arraigada ao campo, trazendo conseqüências
diretas para o seu
desenvolvimento econômico e social. A industrialização aconteceu de
forma tardia na região, devido à não acumulação, de forma normal, de
capital imobiliário, pois a classe detentora do poder não "arriscou" a troca
de seus escravos para as áreas industriais, temendo um ganho
extremamente inferior ao da agricultura de exportação, bem como adiou
a própria abolição da escravatura
no sul dos Estados Unidos da
América.
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3 - RACISMO:

UMA HERANÇA CULTURAL

o

racismo constitui-se numa forte herança cultural deixada pelos
colonizadores europeus nos Estados Unidos da América, caracterizando-se
por ser um processo permanente em toda a história norte-americana.
Voltando para o período de exploração da Costa Leste da América do
Norte, deparamo-nos com a busca da expansão inglesa. Apoiados por uma
base religiosa, advinda da Reforma Protestante, responsável por influir
diretamente no conceito de estrutura econômica, através da legitimação do
papel de investimento na sociedade com fins lucrativos, os calvinistas, que
mais tarde iriam em grande número para a região norte-americana,
lançavam a idéia da "eleição" divina, ou seja, cabe a Deus a escolha dos
predestinados
e, conseqüentemente,
negar-Ihes direitos de ascensão à
classe privilegiada. Assim, lançava-se o pilar que aumentaria gradualmente
um fértil terreno para a propagação, através da diferenciação, feita pelos
europeus entre os brancos e os negros.
A visão eurocentrista
da história praticou durante décadas a
perpetuação
da inferioridade
negra frente ao homem branco. Esse
pensamento de superioridade branca penetrou na sociedade, anteriormente,
na época colonial, legitimando todo um sistema exploratório baseado no
modo de produção escravista. A "superioridade" da cultura européia, em
"alto desenvolvimento", suplantava a "fraca" e "subdesenvolvida" cultura dos
povos africanos. Eugene Genovese, no livro A Terra Prometida, dizia que
"sempre que existe subordinação racial, existe também racismo". Esse
racismo, citado pelo autor, fez parte do setor de dominação e submissão do
escravo frente ao seu senhor: ''[...] o povo negro aprendeu a suportar esse
fardo e a carregá-Io do melhor modo possível. O racismo branco fechou ao
negros parte do sistema de valores da cultura dominante; os próprios
negros, por sua vez, também resistiram a esse sistema, tanto pela
sensibilidade
que a história desenvolvera
neles, quanto por simples
necessidade" (Genovese, 1988, p. 450).
O fator de opressão racial suprimiu, de todas as formas, a divulgaçãO
dos valores culturais do escravo enquanto sujeito histórico, capaz de
influenciar toda uma nação em pleno desenvolvimento social e econômico,
no caso a norte-americana:
"A forma como a América branca recebeu OS
negros - trazidos para cá em ferros e criados na escravidão e num regime
de opressão racista - representa, sobretudo, a comprovação de um dos
maiores crimes da história" (Genovese, 1988, p. 12).
Assim, foi incutido no território norte-americano o racismo cultural,
capaz não só de perpassar o tempo, como também inverter e moldar valores,
obtendo uma maior legitimidade da coerção e da submissão do negro
"inferior": "A cultura africana era vista como inferior na medida em que se
desviava das normas inglesas; obtinha um modesto reconhecimento quanto a
realizações que "se aproximavam" dessas mesmas normas. O aspecto
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importante disto é que todos os julgamentos da sociedade africana eram
feitos com relação a normas inglesas e brancas" (Jones, 1973, p. 139).
Para sair de sua submissão ao trabalho forçado e violência do
senhor, o escravo seguiu a luta rumo à abolição, que viria a consolidar-se
apenas no século XIX, após vários conflitos e resistências. Importante
destacar, luta esta, acompanhada sempre por forte racismo e preconceitos
incutidos dentro da sociedade que o cercava.

4 - A LIBERDADE FíSICA
Frente à. difícil situação do negro no sistema produtivo norteamericano, principalmente no sul, o negro projetou a abolição como a sua
oportunidade de ascensão social e econômica. Semelhante ao que ocorreu
no Haiti, o fim da escravidão nos Estados Unidos deu-se através de
guerras, onde os próprios negros puderam desempenhar importante papel.
Após a Guerra Civil norte-americana,
a Reconstrução constituiu-se
num passo importante para o negro, não só pelo fato de sua libertação, mas
também pelo acesso a alguns direitos civis, proporcionado por ela:
[...) os Estados Unidos foram a única sociedade onde os escravos libertados,
dentro de poucos anos após a emancipação, desfrutarão de direitos políticos
integrais e de uma parcela efetiva do poder político. Embora suas realizações
possam parecer limitadas em retrospecto, a Reconstrução
negra foi um
experimento atordoante no mundo do século XIX, sendo a única tentativa
feita por um poder externo, em aliança com os escravos emancipados, de
moldar uma democracia inter-racial a partir das cinzas da escravidão (Foner,
1988, p. 74).

A experiência da abolição da escravatura no Haiti e no Caribe
influenciou diretamente várias discussões sobre o tema. Muitas vezes foram
apontados esses dois exemplos como argumentos para a defesa ideológica
de ambos os lados: a conservação da escravidão ou a abolição.
O Haiti, onde ocorreu uma revolução capaz de não apenas abolir a
escravidão mas também de gerar a própria independência haitiana, levando
o negro liberto diretamente
à propriedade rural, serviu fortemente de
ex~mplo "heróico" de resistência e valorização do negro para alguns países
~atlnos.Ao mesmo tempo em que o Haiti era usado pró-abolição, seu exemplo
Incitava sérias desconfianças
dos grandes proprietários, pois o mesmo
POderia ocorrer na América. Com isso, logo após a Guerra Civil, a elite
governante começou a impedir o recém conquistado voto dos negros, através
dos "códigos negros", que restringiam a liberdade dos ex-escravos sulinos.
Já a experiência caribenha significava o modelo inglês de abolição,
~aseado no respeito à ordem, processos legais e direito de propriedade.
sse processo caracterizou-se
pela manutenção da mesma classe de
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fazendeiros no poder produtivo e político, servindo de formidável exemplo
de inspiração dos abolicionistas americanos. Mesmo assim, para alguns
poucos não-abolicionistas, esse processo mostrava bem a negação ao
trabalho pelo recém-liberto: "Com o fim da escravidão nos Estados Unidos,
a prática de tirar lições da experiência caribenha tornou-se ainda mais
difundida. Para os abolicionistas, as Antilhas revelaram o perigo de confiar a
sorte dos negros emancipados às mãos de seus antigos senhores"
(Foner, 1988, p. 77).
Mesmo sob várias pressões contrárias, após 1870 os estados do Sul
possuíam vários governantes negros, eleitos para ocupar cargos estaduais
e congressistas. Essa ascensão política e econômica não foi bem aceita por
parte da sociedade sulina, entrando, então, em cena a Ku Klux Klan,
sociedade secreta que, através da violência, aterrorizava tentando impedir
os avanços sociais dos negros. Além dessas formas mais organizadas e
violentas de conter o avanço social negro na sociedade, alguns grandes
fazendeiros incentivaram a imigração européia, tudo tendo como meta a
diminuição do poder negro. Essa tentativa não alcançou muitos êxitos, pois
poucos imigrantes escolhiam o sul como instalação, preferindo regiões mais
ao norte do país.
No início da década de 1890, os negros norte-americanos sofreram
um dos maiores impactos provenientes do racismo. Tom Watson e alguns
populistas agrários, ao pedirem os votos dos negros, criaram um grave
conflito que destacou a negrofobia política no cenário americano:
[...]Ios conservadores dirigentes políticos demócrates agitaron Ia envidia y el
resentimiento de los blancos contra los negros y, sin dejar por ello de recurrir
aios habituales métodos de corrupción, derrotaron a los tolerantes populistas
en Ias elecciones. Los populistas, sin motivo alguno, culparon entonces de su
derrota a los negros y Watson, candidato populista a Ias elecciones
presidenciales
de 1904, se presentó en 1906 como uno de los más
destacados explotadores de Ia negrofobia política" (Adams, 1979, p. 226).

Todo esse aparato ideológico causou uma série de linchamentos de
negros no sul dos Estados Unidos, através de uma forte influência da
opinião pública. O quadro abaixo mostra o alto índice de tais ocorrências:
QUADRO

1 - LINCHAMENTOS,

1882-1920
NEGROS

ANO

TOTAL

BRANCOS

1882-1890

1.299

680

619

1891-1900

1.559

427

1.132

1901-1910

846

94

752

1911-1920

606

52

554

1921-1930

275

27

248
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Como podemos ver, em pleno fim do século XIX, o preconceito,
direcionado em forma de violência, ainda permanecia de forma latente
na sociedade
norte-americana.
Sob as mais variadas
formas de
segregação racial como nas escolas, hospitais, parques, transporte
público, teatros, cemitérios e outros. Os ex-escravos continuavam então
em busca do conceito de liberdade na sua totalidade. Se a condição da
liberdade física, de certa forma, já tinham conquistado, caberia, ainda, a
busca da libertação cultural, rumo à indispensável conquista da cidadania
e de igualitários direitos civis.

5 - CONSIDERAÇÕES

FINAIS

A colonização britânica deixou tanto heranças benéficas para os
Estados Unidos da América, quanto legados que, com o tempo, foram
nocivos à sociedade. Sem dúvida, o legado mais importante e talvez o que
trouxe maiores benefícios foi direcionado à parte econômica,
mais
especificamente, trazido pelos colonos protestantes.
Diferentemente do aspecto econômico, o racismo mostrou o lado
negativo da herança, "manchando" toda uma moralidade social que
perpassa durante séculos. Apesar de uma luta intensa dos negros norteamericanos, frente à opressão branca na sociedade, o fim desejado pelos
primeiros ainda permanece inalcançado. Não precisamos voltar muito no
tempo para extrairmos provas substanciais que comprovem de forma
inquestionável a recente violência que ainda permanece sendo aplicada
frente a esses descendentes africanos.
Durante toda a história norte-americana, o negro tornou-se essencial
para a estrutura econômica do país e, mesmo assim, a cultura legada pelos
africanos ficou relegada a segundo plano, não interessando ao homem
branco incorporá-Ia, ou mesmo aceitá-Ia. A importância econômica do negro
pode ser exemplificada pelo atual centro de finanças norte-americanas,
Wall Street, que originariamente servia de mercado de escravos negros,
ainda em 1711.
As idéias que defendem o norte dos Estados Unidos como sendo
uma região mais tolerante racialmente não podem ser comprovadas, pois,
analisando o século XVII, chegamos à conclusão de que o sistema
econômico ali instaurado, devido em grande parte às condições
geográficas, não necessitava da exploração sistemática da mão-de-obra
negra. Além disso, ali os negros também eram vistos como inferiores.
Restava então aos governantes criarem leis para a diferenciação do branco
e do negro.
Portanto, enquanto houver argumentos capazes de diferenciar o
n~gro do branco, certamente o racismo permanecerá por séculos, e talvez
aInda por muito tempo enraizado na cultura social norte-americana.

FONTE: Adams, 1979.
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