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A designação "cidadão de segunda classe" tem sido usada muitas vezes, e com justiça, para descrever o status

do negro na sociedade americana. Como demonstrou com especial clareza o sociólogo britânico T.H. Marshall, a
cidadania é um assunto complicado, que de forma alguma se esgota com os significados mais literais do termo
"direitos civis". Gostaria de começar esta discussão com uma análise do significado do conceito de cidadania,
apoiando-me bastante na obra de Marshall, mas tentando ir além dela em certos aspectos. Tentarei, pois, analisar
algumas das condições que se fizeram necessárias para explicar o progresso até agora feito pelo negro no sentido de
alcançar a cidadania plena - e ao mesmo tempo pela sociedade, no sentido de incluir o negro naquele status - e ainda
outras condições que precisam ser preenchidas para que o processo chegue ao final. Ao realizar essa análise, dedicarei
especial atenção à comparação entre o status do negro e o de outros grupos que, de várias maneiras semelhantes, têm
sofrido discriminação na sociedade americana. Espero que tal análise revele uma combinação de semelhanças e
diferenças que venha trazer luz aos aspectos relevantes do caso do negro. Como os outros grupos têm progredido
muito mais que o negro até agora, no sentido de conseguir uma inclusão total, a experiência desses grupos talvez nos
forneça algumas diretrizes para consideração do caso do negro. Também discutiremos a relação entre a mudança
interna de status do americano negro e o problema da cor nas questões mundiais.
 

O conceito de cidadania, da forma que é aqui usado, refere-se à participação plena naquilo que chamarei de
"comunidade societária". Esse termo se refere àquele aspecto da sociedade total como um sistema, que forma uma
Gemeinschaft, sendo esta o foco de solidariedade ou de lealdade mútua entre seus membros e que constitui a base do
consenso que sustenta a sua integração política. Essa participação como membro é primordial para compreender o que
significa ser definido como "americano" no caso de nossa própria nação e por isso justifica a ordem das palavras do
título do presente número de Daedalus, indicando que se trata do americano negro e não do negro americano. O
escravo negro podia ser chamado, como realmente era, de negro americano: era um residente dos Estados Unidos e
propriedade de cidadãos americanos, mas não fazia parte da comunidade societária no presente sentido.
 

Em termos filosóficos gerais talvez John Rawls tenha definido com mais clareza que qualquer outro a maneira
como a cidadania plena implica uma igualdade fundamental de direitos - não uma igualdade em todos os sentidos, mas
no sentido com que nos referimos aos direitos de participação com status de membro da comunidade societária.
 

Do ponto de vista da unidade, a comunidade societária é uma categoria que supõe o compromisso dos
membros para com a coletividade em que estão associados e de uns para com os outros. É o foco das lealdades que



não precisam, e de fato não podem, ser absolutas, mas que requerem alta prioridade entre as lealdades a que se
obrigam os membros. Para ocupar essa posição, a estrutura associativa deve estar de acordo com os valores comuns à
sociedade: os membros mantêm compromisso com ela porque ela não apenas fortalece os seus valores como também
organiza os seus interesses em relação a outros interesses. Neste último contexto, a base de definição das regras do
jogo de interesses é que torna possível a integração, impedindo que os inevitáveis elementos de conflito conduzam a
círculos viciosos que corroam radicalmente a comunidade. É também a base de referência dos padrões de destinação
de recursos móveis disponíveis nas comunidades complexas.
 

Em todas as sociedades "avançadas" a comunidade societária está ligada à organização política, mas diferencia-
se dela. Embora todas as sociedades avançadas sejam "politicamente organizadas", esse aspecto de sua organização a
que ordinariamente nos referimos como governo, em nível societário, não é idêntico ao aspecto de comunidade no
presente sentido. Precisamente quando esses dois aspectos entram em algum tipo de conflito é que podem surgir
situações revolucionárias.

A nação como comunidade societária
 

Na moderna história ocidental, o foco de diferenciação da comunidade societária situou-se no aparecimento da
nação e, conseqüentemente, do "nacionalismo". Evidentemente, processo semelhante está ocorrendo agora em muitas
partes do mundo com a formação das "novas nações". Há três aspectos do surgimento da nação que eu gostaria de
mencionar e depois passar ao caso americano.
 

O primeiro é o de diferenciação de critérios para pertencer à nação, em contraste com a participação como
membro dos outros agrupamentos mais "primordiais", de cunho consangüíneo-étnico e, muitas vezes, religioso. Nesse
caso a mudança se faz no sentido de estabelecer critérios de associação. No caso de uma sociedade total,
politicamente organizada, é impossível que a participação como membro seja voluntária para todos, mas pode avançar
muito nessa direção, isto é, fugir de uma base puramente atributiva, e isso tem acontecido. Ainda mais importante, o
status de cidadania vem a ser institucionalizado em termos independentes dos critérios de atribuição mencionados, pois
diz respeito, acima de tudo, aos "direitos naturais", tão fundamentais para a tradição americana.
 

Em segundo lugar, a nação se diferencia de seu governo. Isso não significa dizer que os dois são dissociados.
Antes, essa diferenciação implica no desenvolvimento da independência política da comunidade societária, de tal
forma que ela não mais é atribuída a uma liderança governamental qualquer, como a monarquia hereditária, dotada de
total autoridade executiva. O inverno desse desenvolvimento é que o governo se torna estruturalmente independente
por ser livre para mobilizar, dentro da sociedade, aqueles recursos que são relativamente fluidos, estabelecendo, por
exemplo, um sistema de nomeações para o serviço público, isentas de embaraços de natureza mais particularista e livre
para buscar apoio em inúmeros diferentes grupos do eleitorado.
 

Finalmente, a diferenciação da comunidade societária em nação implica uma mudança da integração dos três
elementos - comunidade, base de atribuição e governo - na direção de uma síntese de cidadania e posse de território.
Isso é necessário porque o indivíduo se firma em laços residenciais, embora haja elevada mobilidade residencial, pois o
trabalho, assim como o lugar de residência, é fisicamente localizado e a disponibilidade de recursos é territorialmente
estabelecida.
 

No caso dos Estados Unidos, como de muitos outros países, a consolidação em nação ligou-se diretamente à
luta pela independência política. Pode-se dizer que havia uniformidade étnica e religiosa suficiente para tornar possível
a solidariedade, mas também suficiente diversidade para favorecer uma importante mudança em direção à base de
associação daquela solidariedade, em comparação com casos análogos europeus. O cerne, sem dúvida, era branco,
anglo-saxão e protestante - WASP. Os negros, na maioria escravos, não estavam incluídos, e as minorias constituídas
de católicos, holandeses e judeus eram tão pequenas que podiam ser consideradas estruturalmente desprezíveis.
Contudo, um dos três componentes, o religioso, possuía diversidade interna, pelo fato de haver muitas denominações
protestantes. E, apesar da relevante participação da Igreja Anglicana nas colônias, a maioria não-anglicana mostrava
compreensível relutância em apoiar a instituição anglicana, particularmente devido à óbvia relação entre esta e a
Inglaterra.
 



Sob o ângulo dos valores, dois componentes particularmente importantes foram a influência do Iluminismo, que
realçava a garantia dos direitos do indivíduo independentemente de suas relações de caráter atributivo, e o fato de
participarem os mais importantes grupos religiosos envolvidos na mesma tradição geral que hoje tendemos a
denominar "protestantismo liberal". A Declaração de Direitos é a corporificação institucional central desses
componentes.
 

A nova União Americana, entretanto, era um tipo especial de união federativa. Embora a Constituição
prescrevesse uma forma de governo republicano, assim como outros padrões de cunho universalista, especialmente
através da Declaração de Direitos, os estados podiam servir, e serviam, como fortes protetores de grupos e instituições
de caráter particular em diversos setores, desde a "peculiar instituição" do Sul antes da Proclamação da Emancipação e
da Emenda n° 13, até os interesses do poder local, do poder policial, e a interpretação conservadora da Emenda n° 14.
Hoje sabemos perfeitamente como foi difícil vencer a concepção de que o Estado, de alguma forma, era "soberano", e
de que constituíamos apenas uma confederação de estados e não um Estado Confederado. Em vista das dificuldades
para manter a União, não somente na crise da Guerra Civil mas também anteriormente, é provável que essa
"concessão" de particularismo aos estados fosse necessária a fim de se chegar a constituir uma união - haja visto
quanto tempo demorou para que Rhode Island se decidisse a fazer parte dela.
 

Quanto ao nosso problema, a conseqüência essencial é que essa versão do federalismo limitava drasticamente a
extensão em que os valores de cunho universalista e os princípios normativos, tão claramente expostos na Declaração
de Direitos, podiam ser aplicados à regulamentação de relações internas para uma grande variedade de grupos e
coletividades. A extensão dessa jurisdição constitui um processo longo e ainda está longe de completar-se. O aspecto
mais visível desse processo foi o aspecto legal, baseado acima de tudo nas emendas n° 14 e n° 15, posteriores à Guerra
Civil. O processo legal foi a um tempo causa e efeito de um processo mais amplo de mudança na sociedade; vários
aspectos desse processo serão discutidos a seguir. De grande força nesse processo é uma diferenciação societária mais
profunda em muitos campos, tal como nos direitos de propriedade e no desenvolvimento de novas instituições para
regulamentar o casamento e a educação.
 

Algumas dessas mesmas circunstâncias estabeleceram com bastante firmeza a independência mútua entre
governo e comunidade nacional. Foi essa uma fase que fundamentou outra fonte importante de tensões entre o povo
americano, isto é, a desconfiança existente entre o setor privado e o governo. Isso acarretou a longo prazo uma
influência sobre o problema do negro, reduzindo ao mínimo certos tipos de apoio das empresas particulares à ação
pública em favor daquele. De modo geral, a diferenciação se processou mais rapidamente e com maior profundidade
aqui que na Europa, fato que, em termos de equilíbrio, contribuiu positivamente para a inclusão do negro, bem como
de outros grupos que a princípio estavam excluídos. A razão para esse modo de pensar é que a situação relativamente
aberta e de caráter pluralista, muito embora propiciasse oportunidade para grande obstrução, seriou de base estrutural
para enfrentar e vencer a obstrução. Acima de tudo foram favorecidas as mudanças estruturais, tal como a
industrialização e a urbanização, que afinal minaram os obstáculos.
 

Finalmente, a jovem nação começou com um controle unificado, territorialmente alicerçado, de recursos e de
direitos, fator que no final contribuiu para a integração de sua comunidade societária. A Constituição garantia unidade
econômica, proibindo as tarifas interestaduais e não permitindo limitação ao movimento dos cidadãos. Inerente a essa
garantia notava-se um preconceito generalizado contra a consolidação de particularismos locais e regionais, muito
embora outras forças poderosas agissem a favor dele. Isso teve especial importância por existir na primeira fase de
uma singular oportunidade - a de ocupar um território de amplitude continental. A integração entre padrão de
cidadania e de território em todas as áreas sob controle americano criou um padrão relativamente uniforme de
cidadania. Isso significava não descaso para com os interesses regionais, mas positivo estabelecimento de um padrão
que abrangia todas as regiões. O caso especial do Sul, naturalmente, ocupará grande parte de nossa atenção.
 

Como afirmou Lipset, a origem dos Estados Unidos como "nação nova" é de certa forma mais ou menos
semelhante à origem daquelas que estão surgindo em nossos dias. O país alcançou independência de um status de
colônia. Melhor que nações mais velhas, aproximou-se mais intimamente do padrão de associação de povos que
vinham para aperfeiçoar seus próprios valores e metas, mas possuía suficiente homogeneidade cultural inicial para
alcançar uma integração preliminar, não sem sérias lutas internas, mas assim mesmo com certa eficácia. Essa tradição
"liberal", especialmente da forma como se encontrava expressa na Declaração dos Direitos, forneceu a base para que



outros grupos, cultural e etnicamente mais distanciados dos que predominaram nas gerações de fundadores, fossem
incluídos na comunidade nacional.
 

Decorreu longo tempo até a consolidação dessa comunidade e o avanço do processo de diferenciação da
sociedade, até chegar o ponto em que um governo nacional forte pudesse obter precedência sobre particularismos
locais, estaduais e regionais. Como esclarece Samuel Beer, muito embora a crise mais séria fosse vencida com o
resultado final da Guerra Civil, uma nova fase começou no período do New Deal. Em parte, isso resultou de um mais
amplo senso de responsabilidade nacional face às questões mundiais em seguida a nossa participação na Primeira
Guerra Mundial. Como iremos ver, não foi sem importância o fato de ter o processo de inclusão dos "novos
imigrantes" alcançado seu auge ao mesmo tempo que o Partido Democrático atingia sua nova posição de poder na era
do New Deal. Não foi por acaso que o mesmo período de transição testemunhou a mudança de apoio político dos
negros da maioria predominante dos Republicanos para os Democratas.
 

Não somente como a primeira, mas também como a mais "madura" dentre as nações "jovens", os Estados
Unidos têm, como afirma Lipset, uma oportunidade especial de servir como símbolo do movimento de "libertação"
nacional e de assumir um papel de liderança nesse contexto. Esse papel, por sua vez, está intimamente ligado à
estrutura interna da sociedade, no que diz respeito à liberdade e à igualdade. Dentre esses padrões internos são
particularmente importantes os de cunho étnico e religioso. Infelizmente, o papel americano na liderança internacional
tem sido severamente comprometido nesta última geração, por causa da competição e do conflito com o movimento
comunista. Por sermos hipersensíveis à ameaça de subversão interna, colocamonos em perigo de sermos identificados
internacionalmente com as velhas potências "colonialistas" da Europa e com seu imperialismo. É patente a relação
entre essas questões e os problemas de raça e cor. Neste artigo procuraremos mostrar que o movimento para a inclusão
do negro com cidadania plena na comunidade nacional pode vir a ser um aspecto vital desse complexo conjunto de
processos e apresentar uma grande oportunidade de reclamar um lugar de mais ampla liderança nessa posição. Esse
movimento, como mostram Rupert Emerson e Martin Kilson em seu artigo, tem sido grandemente estimulado pelo
aparecimento de novas nações "de cor", particularmente as da África. Minha tese, entretanto, é de que o ímpeto mais
significativo deu-se internamente, com o desenvolvimento da própria sociedade americana. Se o movimento e as
forças a seu favor na comunidade branca puderem alcançar substancial sucesso, tal fato poderá termagníficas
repercussões internacionais. Voltarei a esse mesmo tema no final do artigo.
 

Vou concluir esta introdução com uma breve discussão teórica. O processo pelo qual grupos anteriormente
excluídos alcançam plena condição de cidadãos ou membros da comunidade societária será denominado, neste artigo,
"inclusão". Como logo veremos, esse é um processo altamente complexo. Argumentar-se-á que, pelo menos sob as
condições que têm prevalecido na sociedade americana, ele está intimamente ligado ao processo de diferenciação que
produziu uma estrutura social de cunho cada vez mais pluralista. Não somente existem muitas subcoletividades dentro
da comunidade societária como também o indivíduo típico participa, como membro, de uma ampla variedade. Se o
interesse se centraliza em grupos étnicos, a participação como membro se faz necessariamente por atribuição
hereditária.(1) Quanto à filiação religiosa, é comum um maior elemento de voluntariedade, mas a maioria das
confissões religiosas, pelo menos de grupos mais numerosos, é de fato hereditária, associando-se intimamente, muitas
vezes, a um elemento étnico.

 
Em uma estrutura social de natureza pluralista a participação como membro de um grupo étnico ou religioso

não determina todo tipo de participação social do indivíduo. Seu trabalho, sua educação, a organização empregadora e
sua filiação política podem ser, em maior ou menor grau, independentes de sua etnia ou religião. De modo geral, a
tendência do desenvolvimento americano tem sido a de ampliar o pluralismo nesse sentido e, conseqüentemente,
aumentar ainda mais a frouxidão nas conexões entre os componentes de status social total.
 

Essa tendência tem uma implicação particularmente importante para nossos propósitos: é essencial para que se
faça uma distinção clara entre inclusão e assimilação. Pode haver pluralismo de grupos religiosos e étnicos entre
cidadãos plenos, pluralismo que entrecorta muitas outras filiações das mesmas pessoas. Protótipo disso foi o pluralismo
religioso inicial dentro do grupo protestante branco, que se introduziu na estrutura constitucional com a separação entre
Igreja e Estado e com a tolerância e a liberdade religiosa. Estendeu-se posteriormente, de modo a incluir judeus e
católicos, através do processo geralmente denominado "ecumênico".
 



Todavia, como os Estados Unidos eram desde o início principalmente uma sociedade branca protestante,
supunha-se muitas vezes que obter inclusão era sinônimo de tornar-se protestante, ou ser tão semelhante quanto
possível à tradição anglo-saxônica. Os fatos esquematizados a seguir deixam bem claro que isso não se deu com os
outros grupos brancos e procurarei mostrar que não precisa acontecer, e provavelmente não acontecerá, com o negro.
A inclusão plena e a participação em papéis múltiplos são compatíveis com a manutenção de identidade distinta,
étnica e/ou religiosa, embora não em um sentido que é o inverso da exclusão, ou seja, o isolamento voluntário, como é
o caso dos judeus ortodoxos extremistas.

Os componentes da cidadania
 

Em sua discussão da evolução da cidadania na Grã-Bretanha, acima citada, T.H. Marshall distinguia três
componentes do status de cidadania: o civil (que com referência à América talvez deva ser chamado legal), o político,
referente às franquias democráticas em particular, e o social, que se situa basicamente no contexto por nós definido
como "bem-estar", ou, segundo os termos de nossa organização federal, saúde, educação e bem-estar.
 

Marshall estabelece um importante padrão de seqüência temporal quanto à institucionalização desses três
componentes como critérios de participação como membro da comunidade nacional inglesa: primeiro veio o civil,
depois o político, e por último o social. Na Inglaterra, o estabelecimento dos direitos civis, nesse sentido relativamente
restrito, iniciou-se na época do juiz Coke, em princípios do século XVII, com a consolidação da independência do
Direito Civil face ao governo, estendendo-se por várias fases do século XVIII. O componente político começou a
surgir com o início do processo de desenvolvimento da luta do Parlamento para conseguir sua independência da Coroa,
durante o século XVII, e chegou ao fim em 1688. Todavia, no que diz respeito ao indivíduo, sua institucionalização
centralizou-se na extensão dos direitos de voto dos séculos XVIII e XIX - desde a Lei da Reforma, de 1832, até a Lei
do Sufrágio Feminino, de 1918. O componente social data dos atos referentes ao trabalho nas fábricas, no século XIX,
mas ganhou impulso com a legislação social do século atual, culminando com a vigência do Plano Beveridge, após a
Segunda Guerra Mundial. Com as devidas adaptações, esse padrão aplicar-se-á tanto à experiência americana em geral
como ao caso do negro.
 

Antes de nos ocuparmos dele, é necessário uma explicação mais aprofundada do significado desses
componentes. O componente civil ou legal diz respeito à aplicação do sistema de valores ao contexto relevante. Isto é
o que se salienta particularmente no contexto do termo direitos. Esse termo indica que os membros da comunidade
societária em sentido normativo "devem" gozar de certas liberdades básicas e garantias nelas contidas. O catálogo,
naturalmente, é bem conhecido. Compreende a garantia de cada indivíduo e de sua propriedade, lberdade de
expressão, religião, reunião e associação e a igualdade individual e processual perante a lei - componentes formulados
em nossa tradição constitucional como "igual proteção perante as leis" e "devido processo pela lei". Esses direitos têm
precedência sobre qualquer status ou interesse político em particular e sobre qualquer componente social, como riqueza
ou pobreza, proeminência ou obscuridade.
 

Da promulgação constitucional e legal desses direitos até sua efetiva vigência há um longo caminho e esse
processo ainda continua em muitos setores da sociedade americana, até mesmo em alguns que não têm grande relação
com o problema racial. Mas a base constitucional desses direitos está firmemente estabelecida e serviu como um dos
mais importantes instrumentos para exercer pressão durante as primeiras etapas do movimento de inclusão do negro.
Explorar esse aspecto da estrutura de nossa cidadania em favor do negro tem sido o papel especial da NAACP
(National Association for the Advancement of Colored People).
 

O componente político diz respeito à participação na busca de metas, em nível societário, nos processos de
governo. A diferenciação entre governo e comunidade societária, como se observou acima, subentende que o cidadão
médio não é um funcionário governamental em qualquer sentido habitual, nem um súdito totalmente controlado do
governo. No entanto, ele realmente possui direitos de participação no processo governamental. Estes se cristalizam em
dois pontos principais na política moderna. Um corresponde aos direitos eleitorais, que são basicamente o direito a voz
ativa na escolha da liderança - sendo esta um foco mais generalizado e praticável que as medidas políticas, decididas
através de referendo. O outro é o direito à tentativa de influenciar as medidas políticas, tentativa que começa com os
direitos de liberdade de expressão e de reunião e que se estende à área muito sensível da política de bastidores. Como
estruturas intermediárias, envolveram-se nesse aspecto o sistema partidário e a institucionalização dos meios de



comunicação de massa. Os cidadãos necessitam de "representantes"; quem pode, eventualmente, exercer influência,
necessita dos meios de comunicação para tornar conhecidas suas aspirações e os benefícios delas decorrentes; e os
líderes necessitam de uma estrutura de canais para exprimir suas opiniões, apelos e propostas.
 

O componente social refere-se não tanto à oportunidade de exprimir e pôr em vigor os direitos derivados dos
valores sociais, mas antes aos recursos e capacidades necessários para essa execução. Nesse aspecto, a comunidade
societária define e apresenta os padrões para a distribuição desses recursos à comunidade como um todo e a seus
diversos sub-setores. O outro lado da questão é a definição dos termos em que podem envolver-se no processo de
inclusão as capacidades, quando comparadas às oportunidades. Esse é um contexto especial do problema da
"qualificação" para a inclusão.
 

Para os nossos propósitos, é necessário distinguir duas categorias de recursos. Em nossa sociedade, orientada
para o sentido das realizações, mal se pode imaginar que pudesse prevalecer a justiça se a numerosas classes de seus
membros, sem que lhes coubesse culpa, fosse negada oportunidade de realizações (inclusive o gozo das recompensas
por elas trazidas), ou caso se vissem seriamente embaraçadas em sua busca de acesso a essas oportunidades. Embora
recebam o status formal de igualdade em direitos civis ou legais e na participação política básica, tais direitos podem
tornar-se "vazios" caso não haja igualdade de oportunidades.
 

É aqui que se torna essencial a distinção entre as duas categorias de recursos. A primeira é, antes de tudo, do
tipo financeiro. Para que um indivíduo possa tirar vantagem das oportunidades que lhe estão abertas, precisa ter não
somente capacidade, mas também os meios financeiros para tanto. Esse aspecto do complexo problema social da
cidadania era da maior relevância nas discussões e medidas de cunho político-social durante a era do New Deal. A
segunda se refere à pressuposta capacidade das unidades, especialmente os indivíduos e suas famílias, de funcionarem
com eficiência no meio em que se situam. No caso do indivíduo isso significa, antes de mais nada, saúde e educação.
Tem havido tanta discussão desses temas que não é necessário, aqui, aprofundarmos-nos mais neles. Basta dizer,
primeiro, que crescente atenção vem sendo dispensada à educação como elo mais decisivo entre os níveis básicos de
capacidade do indivíduo e suas relações com a estrutura de oportunidades. Segundo, o conceito de bem-estar é um
conceito difuso, que se estende desde as mais elementares condições financeiras de subsistência até o problema da
estrutura do meio social em que se situam os grupos em desvantagem. Este último ponto reflete o fato, friamente
estabelecido pelas ciências sociais, de que, na base da escala social (quando julgada pelos costumeiros critérios de
sucesso, prestígio etc.) existe um círculo vicioso de desvantagens acumuladas, quanto mais marcante se torna o "grau
de competição" da sociedade. Essa tendência geral é inseparável do desenvolvimento do individualismo, dos tipos de
direito de cidadania de que temos falado e de questões correlatas. Quase nem é preciso dizer que neste país o negro
está por demais emaranhado nesse círculo e que a categoria de Marshall de cidadania social é de particular
importância nesse contexto.
 

Ao que parece, os três principais componentes do complexo cidadania constituem não apenas uma série
temporal rústica, mas também um tipo de hierarquia. Apesar de todas as diferenças entre a sociedade britânica e a
sociedade americana, elas possuem valores muito semelhantes. Afinal, com um importante influxo do iluminismo
francês e da tradição revolucionária, a origem de nossos próprios valores se situa principalmente em nossa herança
britânica.
 

Podemos então dizer que os direitos civis ou legais é que mais se aproximam da vigência direta dos valores que
Myrdal estabeleceu em seu famoso sumário do "American Creed". Para compreender o que vem acontecendo, é
essencial lembrar que o compromisso social para com esse padrão de valores tem exercido contínua pressão no sentido
de sua efetivação quanto ao comportamento e às instituições, muito embora houvesse reação contrária de várias
espécies. Esses compromissos, ainda que autênticos, não podem por si sós produzir uma reestruturação da sociedade.
As tentativas de efetivá-los chocam-se inevitavelmente com aquilo que Mayhew denominou "discriminação
estrutural", que só pode ser vencida se entrarem em jogo outros fatores além da asserção de compromissos. Sem eles, o
resultado será um impasse, como aconteceu durante tanto tempo nos Estados Unidos, ou uma revolução tradicionalista
que restaure a ascendência da orientação contravalores, sendo o protótipo a sociedade sulista pós-reconstrução.
 

A expansão e consolidação do componente legal por meio do processo judicial, em vez de o ser através da
legislação, é particularmente importante em vista da atual situação na América. É um passo que vai bastante além de



um compromisso moral para com os direitos relevantes, pois situa com presunção o poder do governo atrás de sua
efetivação. No caso de Little Rock, o governador Faubus desafiava não apenas a "opinião da humanidade decente" mas
também a ordem específica de uma corte federal devidamente constituída. Isso vem dramatizar 'o sentido de que a
decisão de 1954 sobre a educação foi um marco decisivo - se bem que, por si mesma, ela tenha produzido apenas débil
e insignificante quebra de resistência, apesar de figurar nos livros por toda uma década. É evidente que era necessário
algo mais, sem com isso pretender diminuir a enorme importância daquele compromisso legal. Essa decisão da Corte
Suprema fazia parte de uma tendência muito mais ampla no processo de desenvolvimento geral da interpretação
judiciária da Constituição, assunto a que voltaremos mais tarde.
 

Os outros dois fatores principais são, de um lado a mobilização das pressões políticas destinadas a assegurar
que o grupo excluído possa gozar tanto dos direitos formais como de real participação no processo político e, de outro,
a mobilização da máquina governamental para que assuma a responsabilidade de efetivação de tais direitos. Desse
ponto de vista foi decisivo, como tantas vezes já se disse, o passo que vai desde a defesa dos direitos do negro pela
Corte Suprema até os Atos de 1964 e 1965 sobre os Direitos Civis. Sem dúvida, ambos trazem obrigação para o
governo. Mas, neste último acaso, a obrigação foi votada por representantes eleitos do povo, coma recomendação de
um presidente também eleito pelo povo. Por isso, não pode mais ser chamado "capricho" de nove homens que a
ninguém "representam" no sentido político, em contraposição ao sentido legal(2). É claro que há ainda muitos passos a
dar até conseguir-se a real efetivação, mas os Atos sobre os Direitos Civis acrescentam, sem dúvida, um importante
conjunto de forças sociais à trajetória da real efetivação.

 
Mesmo que o cumprimento fosse eficaz, ainda assim seria necessário propiciar o conjunto essencial de

condições que dizem respeito às habilitações, para tirar proveito das oportunidades oferecidas. O grupo recém-incluído
precisa ter a capacidade de desempenhar com crédito o seu papel. Dizer apenas que a justiça exige a inclusão não é
suficiente, pois as alegações de injustiça necessariamente envolvem o fator capacidade - isto é, que o gurpo excluído
poderia oferecer valiosas contribuições, mas a ele se nega oportunidade para tanto. A capacidade deve ser confirmada
pelo grupo excluído e, enquanto ela inda não se fizer presente, o restante da comunidade deve tomar medidas que
contribuam para o desenvolvimento dessa capacidade.
 

A hierarquia a que nos referimos acima diz respeito a uma relação entre condições necessárias e suficientes.
Com referência ao negro nos Estados Unidos, digo de passagem que, embora a institucionalização tanto dos direitos
legais como da participação política estabeleça as condições necessárias para um progresso muito mais avançado no
sentido da inclusão total na comunidade societária, isso, por si só, não basta. E necessária também a efetivação do
componente social, de tal forma que os embaraços reais, tão evidentes no fundo, se reduzam a tal ponto que possam
ser contornados, embora não se possa esperar que desapareçam a curto prazo.
 

A constituição de uma comunidade societária nunca é estática, mas muda continuamente com o tempo. Em
minha opinião, o esquema geral da comunidade americana se estabeleceu no dilatado processo de fundação da nova
nação. Esse esquema geral inclui a Constituição, assim como vários outros aspectos do sistema como processo social
total. Ao mesmo tempo, a sociedade americana esteve sujeita a mudanças capitais. Este artigo focaliza as mudanças na
sua composição pela inclusão de grupos anteriormente excluídos, de forma mais ou menos inequívoca, da participação
plena como membros. Devido à escravatura e ao isolamento regional do Sul, o negro se viu durante muito tempo
separado das forças favoráveis à inclusão. Em situação diferente estavam os grupos constituídos pela "nova imigração"
da virada do século, dos quais me ocuparei na parte que se segue.
 

Tentarei analisar o processo de inclusão valendo-me de um modelo ligeiramente semelhante ao paradigma
"oferta e demanda" da economia. Há demandas para a inclusão - tanto por parte do grupo excluído como por parte de
certos elementos que já estão "dentro" - e há uma oferta, que também opera de ambos os lados da linha de exclusão.
Quanto aos grupos excluídos, "oferta" aqui se refere a suas habilitações a participação enquanto membros, questão que
se relaciona com suas estruturas cultural e social. Usarei mais tarde a ilustração de que o judaísmo ortodoxo extremo,
com seu isolamento bastante severo contra tudo o que não fossem os contatos de base mais instrumental com os
gentios, constituiu formidável barreira à inclusão dos judeus na comunidade americana. A presença do Judaísmo
Reformado na imigração alemã, que precedeu a imigração proveniente do leste europeu, constitui um foco de
liberalização geral da estrutura da comunidade judaica. Tornou a inclusão muito mais fácil que através da estrutura
ortodoxa e também muito mais aceitável para os anfitriões americanos. Da parte da comunidade receptora, a "oferta



consiste em condições estruturais que criam "brechas" em que se encaixam os elementos recém-recebidos, brechas
estruturadas em conformidade com os padrões básicos de cidadania da comunidade em desenvolvimento, e não
oportunidades de crua "exploração" por parte de seus membros. Nesse sentido, a oferta se refere a um conjunto de
condições estruturais presentes em ambos os membros da "equação". Esta será analisada em termos dos fatores
necessários para ampliar e consolidar a comunidade societária como tal, isto é, os compromissos de associação a uma
comunidade nacional, a mobilização do poder e da influência política e a identificação das capacidades revistas nesta
parte do artigo, bem como os padrões de valor de base assumidos no decorrer do processo.

 
O aspecto da demanda diz respeito à mobilização desses fatores e de suas conseqüências, novamente de ambos

os lados da linha de inclusão-exclusão. E urna questão, primeiro, de existência de atitudes, tanto no grupo que "quer
entrar" como em setores significativos daqueles que'Já estão dentro": neste caso a inclusão é normativamente desejável
e deve ser promovida; depois vem a transformação dessas atitudes em variados programas de ação e sua execução.
Sem dúvida, muitos aspectos do processo real ocorrem desapercebidamente, sem grande movimentação; este, por
exemplo, parece ter sido o caso ocorrido com grande parte da nova imigração, embora não o tenha sido no total. No
entanto, como expressão e efetivação da demanda, no presente sentido, os movimentos relevantes ocupam lugar muito
importante em nossa análise.
 

Tais movimentos tendem a ganhar força à medida que a tensão do conflito entre as exigências normativas para
a inclusão e as limitações reais contra ela se traduzem em pressões no sentido da ação. Os movimentos, todavia, não
apenas exprimem tensão nesse sentido como também "fermentam mais as coisas". Assim, suas conseqüências são,
muitas vezes, imprevisíveis. Uma tendência desse tipo de movimento chama nossa atenção. A última base social da
demanda de inclusão se situa no compromisso para com os valores que a tornam legítima. A reação geral à tensão
crescente é intensificar a mobilização de tais compromissos. Esta, por sua vez, vem quase sempre associada a uma
demanda de ação direta, imediata e completa no sentido de tornar os valores totalmente efetivos. Essa tendência
encontra um problema resultante do fato de que o compromisso para com os valores, apesar de decisivo, é apenas um
dos fatores necessários à inclusão bem-sucedida. Reforçar esse fator sem um reforço paralelo dos demais pode levar
não à promoção da "causa", mas a uma ativação desproporcional dos fatores sempre presentes de resistência - e daí
aos retrocessos. A maior probabilidade é de que os ativistas de tais movimentos se impacientem com os outros, que
preferem dar atenção à importância dos outros fatores.(3)

 
Este é o paradigma geral que queremos que o leitor tenha em mente ao ler a discussão, por vezes intrincada,

que se segue.

Os processos de inclusão na América: o que dizem os registros
 

A atual crise relacionada com a inclusão do negro na comunidade americana tem aspectos peculiares, além de
sua proximidade no tempo, mas não é a única. Um breve retrospecto do contexto total de problemas correlatos talvez
possa esclarecer muita coisa. Duas proposições servirão de introdução a essa discussão. Em primeiro lugar, como já se
observou, o cerne da comunidade americana era basicamente branco, anglo-saxão e protestante. Estes três termos, que
se enraizaram tão profundamente na cultura mais popular, servirão de eixos para nossa análise. Em segundo lugar, os
Estados Unidos, em forte contraste com a maior parte da Europa, inclusive nossa Grã Bretanha ancestral, tem sido a
proverbial terra das oportunidades abertas, acolhendo a vinda de todos os que queiram unir-se na construção de uma
nova sociedade no "Novo Mundo".
 

Sem dúvida, nunca se justificou plenamente essa afirmação. Bem cedo se fez bastante claro que a imigração
oriental em massa não seria bem recebida (note-se o Ato de exclusão dos chineses em 1882). Pode-se de fato
argumentar que a abolição constitucional do tráfico de escravos foi em igual parte um esforço para limitar o número de
negros na parte territorial dos Estados Unidos e um reflexo da hostilidade para com a escravatura em si. No entanto,
comparada com outras sociedades, especialmente daquela época, os Estados Unidos se mostraram notavelmente
liberais até as leis de imigração de 1924. Mais que qualquer outra de sua época ou de épocas anteriores, a nação dava
destaque ao ponto de vista de que era, de fato, uma associação voluntária. As pessoas aqui estavam porque elas, ou
seus ancestrais, quiseram vir para cá. E a proporção daqueles que vieram por sua própria vontade foi muito elevada
por bastante tempo. O fato de muitos estarem fugindo de condições que consideravam opressivas, em vez de estarem
buscando oportunidades positivas, não altera esse quadro. O negro é a grande exceção, pois seus ancestrais foram



tipicamente trazidos para cá como escravos.
 

Embora várias crises iniciais da nação americana possam estar relacionadas a esse problema, o foco desta
discussão estará voltado para os resultados da grande onda de imigração livre da geração que findou com a Primeira
Guerra Mundial. Essa foi, talvez, exceto para o negro, a grande prova das normas de liberdade para todos os que
vinham associar-se à formação de um novo tipo de nação. A maioria dos imigrantes fazia parte da chamada nova
imigração proveniente do leste e do sul europeus, violando assim mais intensamente que as grandes migrações
anteriores a fórmula mais antiga, WASP, para a comunidade societária; não somente não eram anglo-saxões como
nem germânicos eram quanto à origem étnica, sendo em sua maioria provenientes dos países latinos e eslavos
(especialmente Itália e Polônia). Também eram predominantemente católicos romanos, com exceção do grande influxo
de judeus do leste europeu. Além disso, os católicos eram geralmente camponeses. Anteriormente houvera um pequeno
contingente de judeus alemães, que se tornaram plenamente incluídos, e um grupo maior de católicos de língua
inglesa, os irlandeses, que se distinguiram por uma hostilidade particularmente notável contra tudo o que fosse inglês.
Esses dois elementos mostraram-se, afinal, mediadores muito importantes entre os imigrantes mais antigos e as massas
mais numerosas dos novos.
 

Quanto a esse ponto, os elementos WASP geralmente sucumbiam à tentação de definir seu próprio papel em
termos bastante aristocráticos, porém sobre bases tão frágeis que somos levados a considerá-los uma pseudo-
aristocracia. Isso ocorreu durante o período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, quando a prosperidade
econômica era ascendente e a "busca de status" era, sem dúvida, mais intensa que no segundo período posterior à
guerra. Esta é a época dos nomes depreciativos, como "wops" (referência depreciativa aos italianos), "polacos" e
"kikes" (referência depreciativa aos judeus), e da maior prevalência de um anti-semitismo esnobe, o sentimento
profundo de que era absolutamente inaceitável um judeu ser membro de "nosso" clube. (Talvez seja significativo o fato
de tais sentimentos esnobes se manifestarem particularmente entre a nova geração - nos grêmios universitários
masculinos e femininos e, especialmente, nos Harvard Final Clubs.
 

Com o risco de uma exagerada significação tipológica eu gostaria de tratar do problema da inclusão da nova
imigração em termos de duas categorias - os grupos judeu e católico. Está claro que existe substancial diversidade
étnica dentro dos dois grupos. Além dos judeus do leste europeu, sem homogeneidade uns com os outros, havia ainda o
contingente alemão, anterior, e um pequeno grupo de origem hispano-portuguesa. O grupo católico apresenta
diversidade ainda maior. Os irlandeses foram os primeiros a chegar em grandes levas e têm sido os mais influentes.
Falavam inglês, fato bastante significativo, principalmente porque não estimulavam - e às vezes alguns de seus bispos
chegavam a proibir - escolas paroquiais de língua estrangeira. Embora trouxessem consigo forte hostilidade quanto às
coisas inglesas, hostilidade essa que ao longo de muitas gerações se refletiu na tensão de suas relações com os
elementos WASP, sua longa associação com o protestantismo inglês aproximou deste o catolicismo de tipo irlandês,
muito mais do que se deu, por exemplo, com o catolicismo da maioria das regiões da Europa meridional.
 

Além disso, uma parcela importante das primeiras imigrações católicas tinha origem alemã, etnicamente mais
próxima dos elementos WASP que a maior parte da nova imigração, por isso esse grupo se viu mais plenamente
integrado mais cedo. Em algumas regiões do país, especialmente no meio-oeste, ele desempenhou um papel
importante. Os outros dois maiores grupos foram os italianos e os poloneses, menos semelhantes entre si. Certamente
houve outros grupos eslavos, como os tchecos e croatas, e os dois grupos de língua espanhola no sudoeste - os
conquistados depois da guerra com o México e os imigrantes daquele país - e, mais recentemente, os porto-riquenhos,
que começam a difundir-se para além da cidade de Nova York. Há ainda grupos menores, nem judeus nem católicos,
como gregos, armênios e outros filiados a igrejas ortodoxas. Por fim, tem prosseguido a imigração protestante, sendo a
maior leva a das Ilhas Britânicas e ainda maior a proveniente do Canadá, das regiões de língua inglesa.
 

O problema da absorção de judeus e católicos trouxe como resultado uma autêntica crise para a comunidade
americana; foi talvez um dos maiores focos de tensão social e distúrbios neste país. O Ato de 1924 sobre a imigração,
com seu sistema de cotas baseadas na composição da população em 1890 por origem nacional, foi um evidente
sintoma dessa tensão; é fato significativo só agora haver uma proposta séria e amplamente apoiada perante o
Congresso, visando a eliminar aquela medida egrégia de cunho discriminatório. André Siegfried, sagaz observador da
sociedade americana daquela época, falava sobre as "duas nações" e duvidava muito que elas pudessem ser integradas
algum dia.



 
Devem-se entender nesse contexto os sérios distúrbios e preocupações por causa da presença de grupos

"estrangeiros" tão numerosos em nosso meio e suas relações com os temores da influência "não-americana" e do
comunismo - temores que vão desde os ataques de Palmer e do caso SaccoVanzetti dos anos 20, até o episódio
MacCarthy no início da década de 50. O bicho-papão do comunismo, como perigo, antes, de subversão interna que de
ameaça externa, levado em um crescendo pelo macartismo, era cada vez mais motivo de dominante preocupação. No
entanto, pode-se dizer que a crise principal relativa à plena inclusão desses grupos já passou. Sou de opinião que, dos
dois, o caso do catolicismo era o mais sério, e que a eleição de John Kennedy para presidente, acentuada pelo
sifgnificativo ritual da reação pública contra o seu assassinato, colocou um selo simbólico final na inclusão de todos os
católicos romanos, não apenas dos católicos irlandeses. Talves fosse também simbólico o fato de que a primeira vez
que Lyndon Johnson saiu de Washington como presidente tenha sido para assistir aos funerais de um judeu, num
templo judaico: os funerais de Lehman, antigo senador por Nova York.
 

Nem os direitos civis, em sentido legal, nem os direitos políticos, estavam seriamente em jogo nesses
problemas de inclusão. O gueto judaico e o status dos católicos na Grã-Bretanha antes da emancipação católica em
1830 constituíam um fundo remoto. O problema da aceitação relacionava-se mais com o nível social da classificação
acima que com qualquer das outras duas. Definiríamos isso como a capacidade e oportunidade de participação plena
sem discriminação informal, como é o caso da inelegibilidade para certos altos cargos políticos, ou de uma condição
relativamente sistemática de "bode expiatório". Todavia, foi sério o problema da discriminação e, embora
recentemente se tenha alterado bastante para melhor, existem ainda bolsões de tal discriminação.
 

É necessário considerar, ainda que sumariamente, uma diferença de importância e, portanto, de influência
simbólica, desses dois grupos brancos particularmente importantes, os judeus e os católicos. De modo realista, jamais
se duvidou muito da motivação e da capacidade dos judeus para a realização em termos de mobilidade social na
América. Isso se aplica especialmente à mobilidade através dos canais educacionais. De qualquer forma, apesar de ter
de lutar contra séria discriminação, o grupo judeu teve uma história de extraordinário sucesso. De origem humilde, na
quase absoluta maioria dos casos, o grupo se elevou muito na escala social americana em cerca de dois terços de
século.
 

O problema da inclusão dos judeus tem sido quase exclusivamente um problema de "aceitação" de ambas as
partes. Em termos de comparação, tem-se observado relativamente pouco anti-semitismo sério, mas a própria
comunidade judaica tem-se mostrado preocupada pela extensão em que se deve permitir o progresso da "assimilação".
O foco simbólico do anti-semitismo não pôs em dúvida a competência - o judeu é um competidor perigoso. Uma
preocução irracional tem sido centralizada em torno de sua observância das regras, isto é, de sua aceitação das
obrigações de solidariedade dentro da comunidade nacional. Para os mais capazes de discernir, sua "falta de
escrúpulos" não significa uma falta de disciplina moral, mas antes lealdade para com uma comunidade alternativa, a
judaica. nesse sentido, o judeu é quase sempre considerado como "preso ao clã".
 

A comunidade judaica sempre constituiu um tipo especial. Quase sempre é uma comunidade "hóspede" sem
uma sociedade hospedeira e, por isso, notavelmente apolítica. Seus contatos com os gentios têm-se dado, através da
história, em nível econômico, com forte destaque dos judeus a suas próprias tradições culturais - incluindo-se, é claro,
alta valorização da cultura que poderia ser transferida para as profissões modernas. Forte solidariedade e exclusivismo,
tratando-se do judaísmo ortodoxo, são observados entre os afins e, de fato, em todas as relações de intimidade. As
comunidades judaicas têm-se mostrado discretas e locais, não organizadas em base nacional ou internacional e
relativamente igualitárias em sua estrutura interna.
 

Parece que os conflitos entre as comunidades de judeus e de gentios se fizeram mais agudos onde as primeiras
representavam o que se poderia interpretar como aspecto espoliativo da sociedade urbana, em contraposição à
sociedade rural e provinciana; a título de comparação, é o que se dá no caso dos judeus emprestadores de dinheiro, ou
dos negociantes de gado, em relação às comunidades rurais, ou onde a competição no plano dos pequenos negócios era
muito intensa nos centros urbanos.
 

O declínio da proporção da população americana ocupada na agricultura e o desenvolvimento das grandes
empresas comerciais corporativas talvez tenham contribuído para um clima favorável à inclusão. Nesse nível, a



competição não tem sido muito intensa, pois o comércio judeu se centralizou em um campo de negócios de pequena
escala em que eles são os proprietários - principalmente na indústria do vestuário - e em certos ramos do comércio
varejista. E bem provável que as profissões de clientela privada, como a medicina e o direito, tenham sido
particularmente atraentes para os judeus que estavam em busca de educação mais elevada, e que sua tardia entrada em
larga escala no campo das profissões acadêmicas não seja inteiramente resultante de exclusão discriminatória, muito
embora isso tenha, sem dúvida, entrado em jogo.
 

O foco do "problema" do anti-semitismo tem sido a concepção de "estrangeirismo" dos judeus, de sua
solidariedade em uma comunidade dentro de outra comunidade, da qual os gentios podem se sentir excluídos. A
pluralização da estrutura social-geral, especialmente no campo ocupacional, e o descrente exclusivismo global das
comunidades judaicas, prepararam o terreno para o progresso da inclusão, uma vez que muitos desses grupos
conservaram suas identidades bastante diversas e um considerável sentido de solidariedade, não só entre si próprios
mas também para com as sociedades de seus países de origem.
 

Este artigo não pode tentar, todavia, uma análise generalizada da composição étnica e religiosa da sociedade
americana, mas concentra-se principalmente no problema do status do americano negro. Meu ponto de vista é que,
primeiro, o grupo judeu tem significado especial devido a seu marcante papel histórico e, em segundo lugar, os grupos
católicos foram de grande importância, apesar da diversidade étnica interna da população católica. Vale a pena
observar de passagem que o maior melting pot único dentro da sociedade talvez tenha funcionado dentro da população
católica através de grande quantidade de casamentos interétnicos, mas nem tantos quando se tratava de cruzar
fronteiras religiosas. Dentro do grupo católico, os irlandeses desempenharam notável papel pelas razões mencionadas,
resultando daí, entre outras coisas, uma marcante predominância irlandesa na hierarquia da Igreja Católica Americana.
Para os propósitos limitados deste trabalho, concentrar-me-ei nestas duas considerações, que se tornaram foco de dois
problemas diferentes e temas simbólicos que podem ser contrastados um com o outro e com a questão principal do
caso do negro.
 

O judeu podia, então, ser um bom cidadão, bom vizinho, concorrente de negócios e companheiro de trabalho do
protestante sem que qualquer dos dois abandonasse sua identidade religiosa. A pluralização religiosa - que se vem
processando há muito em nossa sociedade - abre as portas para uma concepção de uma base de solidariedade
societária que torna possíveis todas essas relações não-discriminatórias. Do lado dos judeus, deve-se notar uma vez
mais que uma condição necessária foi o relaxamento de um separatismo predominantemente ortodoxo da comunidade
judaica. Na América, foi particularmente importante o movimento de reforma que brotou do elemento germano judaico
mais antigo. Principalmente por um maior avanço na diferenciação dos papéis, tornou-se cada vez mais possível para
os judeus participar de mais coisas além do aspecto econômico da comunidade gentia sem ter de renegar a sua
condição de judeus. De uma comunidade sub-societária relativamente total, o grupo judeu tem tido a propensão de
evoluir de modo a tornar-se uma espécie de denominação, nos moldes em que se entende o protestantismo americano.
Socialmente, os judeus americanos foram incluídos de forma plena, mas não foram, de maneira alguma, assimilados
na mesma extensão.(4)
 

No simbolismo da discriminação, a tendência é considerar o judeu como protótipo do "estrangeiro",
significando que ele está difusamente ligado a uma comunidade separada da comunidade americana e a ela estranha e,
por isso, talvez, não mereça confiança em seus compromissos para com ela. Em comparação com certos países
europeus, notadamente a Alemanha mas também os do sul e do leste, os Estados Unidos passaram apenas por leves
crises de anti-semitismo. A mais séria deu-se nos anos trinta (padre Coughlin) e relacionava-se a uma contração
generalizada das oportunidades econômicas, condição essa em que, com maior facilidade, torna-se saliente o tema do
perigo da competição estrangeira. A mais importante manifestação desse complexo de fatores talvez tenha sido a
ansiedade difusa em torno do elemento estrangeiro e do não-americano. A posição destacada desse tema parece
combinar com uma fase anterior do desenvolvimento da comunidade nacional, afastando-se de uma base restrita de
solidariedade étnico-religiosa - o famoso elemento WASP - para uma base de natureza mais cosmopolita, que inclui
muitos elementos não qualificados pelos padrões tradicionais.
 

A fase seguinte da abertura da comunidade americana constituiu uma seqüência do desenvolvimento da fase
mencionada acima. Se os "estrangeiros" em geral e os judeus em particular devem ser aceitos, não devem eles
satisfazer a certas exigências? No caso judeu-protestante parece que havia uma espécie de "troca honesta" que



envolvia uma posição apolítica de grupos comunais difusamente organizados de ambos os lados. A idéia de uma
conspiração judaica era o extremo oposto, bastante exótico, da fantasia do anti-semitismo, pois os judeus eram o que
eram precisamente devido a seu alheamento à organização politicamente significativa. Poder-se-ia dizer exatamente o
mesmo sobre o tipo de protestantismo americano, em especial aquela parcela que advogava uma separação radical
entre Igreja e Estado. Por cima de tudo isso estava o pluralismo da organização política americana, cujos inícios
remontam à própria história desta nação.(5)
 

Talvez não seja surpreendente que qualquer organização relativa ou aparentemente monolítica constituísse um
foco de ansiedade. Comparada com o protestantismo americano, a Igreja Católica era relativamente monolítica e em
parte era ou aparentava isso por causa de atitudes defensivas quanto a sua posição minoritária na sociedade americana.
Para seus membros o problema era não apenas até que ponto eles participavam dos papéis usuais na comunidade
americana, mas também se, ao participarem, estavam sob o controle da autoridade de uma organização, sua Igreja, que
perseguia suas próprias metas e sua própria política, independentemente dos interesses da comunidade americana e
possivelmente em conflito com eles. Francamente, em particular para os americanos não-católicos, a Igreja Católica
poderia parecer uma espécie de Estado dentro de outro Estado. A sensibilidade por causa desse ponto aumentou com a
natureza individualista da sociedade americana, que desconfia muito de um governo central forte. De fato, por razões
especiais, os católicos, e em particular os irlandeses, propendiam a ganhar mobilidade através dos canais
governamentais, começando pelos locais, mas estendendo-se a outros. Assim, tendiam a aumentar contra si mesmos as
suspeitas dos protestantes. Por essa razão, foi de suma importância o simbólico "tira-teima" representado pela eleição
de um católico para a presidência.
 

Dois outros fatos foram aqui essenciais, além da natureza e posição da Igreja Católica. Primeiro, como se
observará dentro em pouco, a maioria dos católicos ex-camponeses constituía a classe baixa urbana. Em certo sentido,
representava o "proletariado", contra as pretensões do elemento WASP a um status social privilegiado, estranha
combinação de tradições européias de aristocratas e de "burgueses". Segundo, a proteção dos interesses locais em
nosso sistema constitucional, dadas as franquias democráticas (reforçadas pela corrupção), abriu as portas à
organização dessas massas urbanas em famosas - ou talvez infames - máquinas políticas, cujo protótipo por muito
tempo foi o Tammany Hall de Nova York. No período decisivo, a liderança dessas organizações, que mostravam
tendência a arrancar do elemento WASP o poder político imediato, era predominantemente irlandesa e, é claro,
católica. Daí, em certo grau - muitíssimo saliente para a média dos americanos dos "velhos tempos" -, a Igreja
Católica, como Estado dentro de outro Estado, parecia ter-se fundido com o controle católico real sobre o mais
importante sistema de política local da nação, sendo, portanto, parceira na velhacaria.
 

O caminho geral para a resolução do problema foi a "pluralização", no sentido político. Em geral não temos,
como unidades principais em nosso sistema político, blocos monolíticos ou "colunares", como os chamam Rokkam e
Lipset. Através de seu sempre crescente relacionamento em todos os níveis da sociedade americana, os católicos se
tornaram amplamente representados em muitos setores diferentes. Nem sempre, é claro, estão do mesmo lado na
tomada de decisões políticas. Em vista da experiência européia, é surpreendente que não tenha havido movimento
intenso no sentido de constituir-se um partido político católico nos Estados Unidos, quer no âmbito estadual, quer no
nacional. Em contrapartida, a população não-católica tem encontrado cada vez menor oportunidade de relacionar-se
com os católicos enquanto católicos, porém não nos outros diversos campos de relacionamento, especialmente da
competência individual em áreas específicas, que venha a ser tão importante na colocação de pessoal em todos os
pontos da estrutura social.
 

Ao passo que a integração do grupo judeu parece ter sido a "mais simples", pelo meigos simbolicamente, pois
implicava apenas a "capacidade de aceitar a participação como membro", às vezes pela renúncia, mas, o que é mais
importante, transcendendo solidariedades conflitantes,(6) o caso presente tinha uma complicação mais profunda: o
grupo em questão poderia mostrar-se propenso a organizar-se dentro da comunidade para os seus próprios fins
especiais, de maneira a subverter a - delicadamente equilibrada - base de consenso da comunidade. Esse fato parece
estar claramente relacionado com o símbolo mais generalizado do "comunismo" como vaga fonte de perigo. O sistema
comunista se caracteriza precisamente pelo máximo compromisso com a eficiência, por meio da organização coletiva.
 

Aquilo que denominei hipersensibilidade americana ao perigo comunista está ligado ao problema da inclusão
dos grupos católicos. O elo que os une é a organização política altamente integrada internamente, em bases de âmbito



nacional, mas contando com uma base situada fora do país. É bastante significativo que nos Estados Unidos o que mais
se teme seja a subversão interna. Talvez isso pudesse acontecer nos anos 30, mas no período da guerra fria a força do
Partido Comunista na América era praticamente nula, mesmo entre os intelectuais. Há uma discrepância entre essa
ansiedade interna-firmemente documentada no estudo feito por Stouffer - e a preocupação significativamente menor
pelo conflito realmente sério com os movimentos comunistas nos assuntos estrangeiros. O comunismo, todavia, é um
símbolo, cujos significados latentes incluem várias formas de autoridade coletiva que são sentidas como ameaça à
liberdade - e entre essas formas figura com destaque a Igreja Católica. Portanto, podemos concluir que o temor do
comunismo inclui uma "afeição deslocada" cujas origens devem ser procuradas em outra fonte.
 

Não somente existia o problema da Igreja Católica como também o período relevante, a partir do New Deal, foi
um período de rápido aumento, em amplitude e funções, do Governo Federal. É de notar-se que o principal fogo
interno desse crescimento se situava no reforço do componente social da cidadania, que dizia respeito ao status das
classes inferiores urbanas, em sua maioria compostas de imigrantes. Externamente ele adveio, acima de tudo, da
participação em duas guerras mundiais e das conseqüentes mudanças no grau de responsabilidade americana em face
dos assuntos mundiais.
 

Em tais circunstâncias, o anticomunismo podia servir de símbolo unificador para dois importantes grupos: os
grupos "conservadores" mais antigos, que temiam e se opunham à tendência geral de "grandeza", urbanização e coisas
assim, e os grupos com mobilidade para cima, em sua maioria católicos. Estes últimos podiam alegar que eram mais
que cem por cento americanos e acusar os elementos "liberais" dentre os WASP de lealdade insuficiente para com seu
próprio país. A posição fortemente anticomunista do Vaticano antes de João XXIII talvez tenha reforçado essa atitude.

 
Apesar da complexidade do assunto, acho razoável estabelecer uma equação que ligue simbolicamente o

comunismo com o catolicismo, de um lado, e com o governo forte, de outro, como foco de temores e ansiedades de
um grande setor do público americano. É significativo o fato de que as relações com o catolicismo pareçam ter-se
abrandado grandemente no período mais recente, em especial a partir do mandato de Kennedy. Isso se relaciona com a
nova definição da direita americana - isto é, de Goldwater para a direita -, estabelecendo uma ligação clara entre a
tendência ao governo forte e o perigo do comunismo. A participação, no sentimento anticomunista, pelo elemento
católico - apesar de alguns resquícios no Sul - foi fundamental para que Lyndon Johnson pudesse chegar ao comando
de um consenso político da amplitude por ele obtida na eleição de 1964. A inclusão do componente católico na
síndrome anticomunista parece paralela à relação entre o anti-semitismo, muitas vezes latente, e uma ansiedade
vagamente generalizada por causa do "estrangeirismo" da nova imigração corno um todo, tão aparente nos anos 20.
 

Há outro aspecto da inclusão dos "católicos" em geral que constitui uma importante ponte para se chegar ao
problema do negro. Os elementos da nova imigração não somente eram diferentes da maioria de seus predecessores
quanto à origem cultural e nacional, corno também ocupavam posição diferente na sociedade americana. Virtualmente
todos eles se tornaram a classe inferior das grandes cidades e áreas industriais. O grupo judeu escapou bem depressa
dessa situação, enquanto os grupos católicos, em sua maioria de origem camponesa, só o fizeram mais lentamente. De
fato, essa circunstância diferenciou claramente os Estados Unidos dos casos europeus, que eram protótipos da clássica
teoria marxista - aqui quase não havia "classe operária" nativa e os papéis relativos às ocupações inferiores eram
desempenhados em sua maioria por imigrantes cujo status grupal era de qualquer forma muito incerto. Siegfried deu
grande destaque a esse fato. Com bases bem documentadas, pode-se dizer que o negro urbano herdou esse status à
proporção que o imigrante foi subindo.

 
Também ele é, por origem, predominantemente "camponês", embora da zona rural sulina, e teve de passar por

muitos processos semelhantes de adaptação ao meio urbano.
 

No caso judeu poder-se-ia falar de uma comunidade "estrangeira" situada "ao lado" da comunidade nacional
principal. Era difícil submete-la a uma posição hierárquica e ela não estava estratificada internamente em alto grau. À
proporção que a situação delineada se aplicava ao grupo católico, tendia ela a dar apoio à posição do elemento WASP
como aristocracia, no sentido da época pré-moderna. Essa tendência naturalmente era mais acentuada no Sul, em face
do negro. Mas era também conhecida no Norte. Realmente, exemplo claro desse fato era o tipo de anti-semitismo
manifestado na exclusão dos judeus dos clubes seletos, dos grêmios universitários, das zonas residenciais e das
estâncias de veraneio. Precisamente por ser o judeu um realizador tão capaz, de conformidade com os padrões



americanos, foi ele excluído com ó fim de fazer valer a reivindicação de um status que não está somente ligado à
capacidade de realização, ou que a ela não se ligue de uma ou de outra forma.
 

No grupo católico isso foi superado, em parte porque em suas realizações eles podiam ser admitidos nos termos
mais próximos de uma quase-aristocracia. A história de Kennedy ilustra dramaticamente esse fato. O pai de Kennedy
possuía grande fortuna, que se ligou ao poder político local através do casamento com a filha de um prefeito irlandês
de Boston. Depois, seu filho não somente chegou ao sucesso político - a Presidência, finalmente - como também se
juntou em parte ao círculo da aristocracia WASP, freqüentando Harvard e entregando-se com a esposa a um estilo de
vida que era tudo, menos o dos camponeses.(7) Este é um exemplo do processo de pluralização. De modo crescente, as
populações católicas se têm difundido pela estrutura social de forma tal que pouco em comum ainda existe entre eles,
exceto sua religião e, naturalmente, seu sentimento de americanismo. O grande crescimento relativo da população
urbana muito ajudou nesse ponto, reduzindo o grau de diferenciação de um grupo predominantemente urbano. O
mesmo se aplica aos judeus.
 

Observou-se acima que, em parte como reação à nova imigração mas também à industrialização e à
urbanização, no final do século passado e boa parte do início do atual o elemento WASP tinha tendência a assumir uma
certa posição de aristocracia - tendência relacionada com o antisemitismo "esnobe". Os judeus muito fizeram para
desestimular esse aspecto, através de sua surpreendente ficha histórica de mobilidade vertical, especialmente através de
realizações no campo da educação, das profissões liberais e, ultimamente, da ciência e das artes. Contudo, têm-se
observado vários sintomas dessa tendência, como se vê no evidente "angiofilismo" dos grupos de cima nesse período,
que contrasta grandemente com a anglofobia das primeiras fases de nossa existência como nação. A Inglaterra que
merecia realce era a Inglaterra do estabelecimento da Igreja Anglicana, sendo destacado sintoma o prestígio da
educação obtida em Oxford. Nessa situação, era natural que no Norte houvesse maior aceitação do status do negro
como membro de uma classe de "serviços", de forma não muito diferente do que se observava nos costumes coloniais
ingleses.
 

A mobilidade vertical dos novos grupos imigrantes e sua crescente inclusão na comunidade nacional tenderam
a isolar o negro naquela posição - sintoma indicativo desse fato é o virtual desaparecimento da criadagem doméstica de
origem irlandesa. Com a tendência a alterar essa situação ocorreram mudanças como, por exemplo, um imenso
alargamento da pirâmide educacional - a tal ponto que, virtualmente, a totalidade da faixa etária adequada recebeu
algum tipo de educação secundária, enquanto uma proporção que cresce rapidamente tem se encaminhado para a
universidade e mais além. Assim, a passageira tendência de cristalização de uma classe superior predominante de
elementos WASP foi aos poucos cedendo lugar a um novo igualitarismo - que dava destaque a igualdade de
oportunidades em lugar de igualdade de status final, mas que decididamente abrangia um campo étnico-religioso cada
vez mais amplo. Essa tendência tornou ainda mais anômalo o status do negro e faz parte do cenário da fase recente do
processo de inclusão.

O caso do negro
 

Se o status inicial atribuído pela sociedade americana à parcela predominantemente católica da nova imigração
se deveu principalmente a sua condição de classe inferior, com o negro o caso foi inteiramente esse. Dentro dos nossos
propósitos, a cor não será tratada como componente direto do status do negro – pois em termos teóricos rígidos não o é
-, mas antes como um símbolo. Em níveis relativamente concretos, é correto dizer que, individualmente, os negros
sofrem discriminação de várias formas unicamente por causa da cor da pele. Tal afirmação, no entanto, não vem
explicar o fenômeno geral da discriminação de cor em confronto com os casos individuais. Infelizmente, essa distinção
vital nem sempre é objeto de adequada atenção. O que nos interessa é o fenômeno geral.
 

Nesse contexto, a cor da pele simboliza inferioridade, pois é tida como justificativa para colocar o negro, como
categoria, numa posição tão baixa na escala que apenas por equívoco ela se situa de alguma forma dentro do sistema.
Talvez seja mais fácil compreender o assunto considerando-se primeiro o problema relacionado com a diferença entre
o Sul e o Norte.(8)
 

A Guerra Civil explodiu numa época correspondente ao processo de industrialização e urbanização do Norte e,
em parte, resultou desse processo. Tal fato acentuou a diferença na estrutura social, sendo a escravatura um aspecto



preponderante. O Sul era uma sociedade em grande parte agrária; no topo, uma pequena fidalguia de plantadores
levava um estilo de vida aristocrático, sendo a grande massa do trabalho servil executada por escravos negros. A
principal classe, cujo status era dúbio, constituía-se no grupo branco, que não podia ter pretensões ao status da
pequena fidalguia mas que, acima de tudo, queria evitar ser classificada juntamente com os negros. Era mais ou menos
como uma sociedade de castas. Embora os escravos estivessem formalmente emancipados em decorrência da derrota
do Sul na guerra, a reação do período da pós-reconstrução confirmava essa casta com o "sistema Jim Crow".
 

Ao contrário dos judeus e católicos, o negro do Sul geralmente teve de iniciar a sua ascensão adquirindo
primeiro os mais elementares componentes da cidadania legal e política. Através de decisões judiciais e agora através
de legislação cada vez mais farta, essa farte da tarefa de inclusão progrediu bastante rumo à concretização. Quanto ao
componente social, o caso é diferente - nessa área a inclusão está apenas começando a desenvolver-se e não há dúvida
de que irá mostrar-se o mais difícil dos três processos.
 

Até a Primeira Guerra Mundial, o negro quase não constituía "problema" no Norte, principalmente porque o
número de negros era bem pequeno. Isso se alterou com as grandes migrações iniciadas mais ou menos naquela época
e aceleradas pela devastação da cotonicultura sulina pelas pragas. Naturalmente, esse processo chegou agora a tal
ponto que menos de metade da população sulina de cor reside nos onze estados da velha Confederação - e essa
proporção continuará a cair. Além disso, tem-se observado no Sul intensa migração para as cidades, de sorte que a
categoria negro-rural-sulino - outrora do tipo predominante - constitui hoje evidente minoria.
 

A mobilidade vertical dos grupos inferiores urbanos brancos, a nova imigração, contribui para o fato de ser o
negro predominantemente urbano e de classe inferior, tanto no Norte como no Sul. Hoje, cerca de metade de uma
estimativa dos 20 por, cento de americanos classificados como "pobres" é constituída de negros. Esse número
classifica cerca de 50 por cento dos negros como pobres, ao passo que nenhum outro grupo - irlandeses, italianos etc. -
encerra proporção tão grande.

 
Em certo sentido, o Sul "infectou" o Norte com o vírus do problema do. negro, embora com uma alteração

profunda do significado desse problema: Mal se poderia esperar, realmente, que os sulistas conseguissem grande apoio
político dos nortistas por manter intacto o "sistema Jim Crow". Mesmo a coalizão dos Democratas sulinos e dos
Republicanos conservadores nortistas tem sofrido gradativa erosão, a tal ponto que, com as pressões crescentes e certas
mudanças gerais, quase já desapareceu. Todavia, o "problema" está se tornando agora muito mais uniforme por toda a
nação - torna-se um problema da classe urbana.(9)
 

Como se observou acima, a inclusão dos judeus provavelmente teria sido muito mais difícil não fosse o tipo de
processo de diferenciação na economia de que é um exemplo o incremento das sociedades comerciais e o grande
desenvolvimento da educação superior, que abriu as portas das profissões liberais a um considerável número de
judeus. Deforma semelhante, a pluralização do sistema político, a dispersão das máquinas urbanas como covis de
grupos específicos e o declínio dos correspondentes setores de "bons elementos" da estrutura política facilitaram
grandemente a inclusão dos grupos católicos. Eu gostaria de observar que a "sociedade hospedeira" está passando por
um importante processo de mudanças estruturais, que vai criando condições essenciais para a inclusão não apenas do
negro, mas de toda a classe inferior na comunidade societária.
 

Em um importante sentido, a sociedade americana tem sido protegida contra a premência do problema de
classes pelo fato de, por tão longo tempo, uma proporção tão vasta de seus grupos sócio-econômicos mais baixos
pertencerem ao status recente do imigrante, especialmente nas cidades de importância vital que, cada vez mais, se
tornam focos da sociedade mais recente. Como se observou, a mobilidade vertical aliviougrandemente os problemas
de classe em potencial, mas eles estão agora atingindo um foco intenso e simbolicamente adequado, pela
transformação do negro no protótipo da categoria em posição de desvantagem.
 

Em termos mais amplos, o sucesso do incipiente processo de inclusão depende da institucionalização mais
eficiente do componente social da cidadania descrito por Marshall. Todavia, inclui novos movimentos relacionados
com todos os três componentes. Tem-se observado, por exemplo, que uma tendência muito importante nas decisões da
Corte Suprema dos últimos anos é a extensão da Carta dos Direitos no plano dos estados, especialmente através da
reinterpretação da Emenda n° 14. Muitas dessas decisões, como a de 1954, por exemplo, que ordenava a



dessegregação nas escolas, afetaram notavelmente a discriminação no Sul. Outras, entretanto, têm aplicação mais geral,
como a exigência de que seus indigentes acusados de crime tenham advogado (caso Gideon). Além disso, são afetados
não somente os direitos legais no sentido mais restrito, mas também os direitos políticos e sociais. Assim os casos de
redistribuição afetam profundamente a votação e, com ela, a distribuição do poder político; e os casos escolares
chocam-se com o componente social. Parecem subentender que o governo está obrigado a fornecer instalações
educacionais adequadas para toda a população - sendo a discriminação de raça apenas um aspecto da inadequabilidade
atual.
 

Dentro dessa teia de direitos legais, as medidas públicas de cunho político tentam enfrentar as causas da
discriminação de facto, não apenas em razão da cor, mas de qualquer status de inferioridade que por justiça não pode
ser atribuído ao próprio indivíduo. Certa base de cunho religioso-ideológico para tal fato surgiu pela primeira vez com
o destacado movimento de evangelização social do protestantismo americano na última parte do século XIX
(movimento que, a propósito, teve muito a ver com a caracterização da sociologia como disciplina acadêmica neste
país) e com seu papel no desenvolvimento da filantropia dirigida às classes menos favorecidas. O New Deal abrangeu
uma segunda fase importante, com o início de uma legislação federal de âmbito geral pelo bem-estar social, incluindo
a consolidação do status legal do sindicalismo por meio do Ato Wagner e, em particular, o desemprego, a velhice e
outros benefícios. A oposição a essa legislação da Corte Suprema, especialmente por parte dos estados, findou também
naquele período. Parece que agora os Estados Unidos já penetraram bastante o terreno de uma terceira fase. Talvez o
aspecto mais importante tenha sido uma alteração no interesse pelo bem-estar no sentido mais restrito, agora dirigido
para a educação, a saúde e a natureza da comunidade urbana, até agora mais fixado sobre o problema habitacional.
 

Quando digo bem-estar no sentido mais restrito, refiro-me àquele que diz respeito à renda pecuniária. As
concepções mais antigas sobre o status da classe inferior destacavam a falta de recursos financeiros como aspecto
principal de uma posição de desvantagem. Daí dar-se ênfase a uma melhoria de status financeiro. Era razoável,
especialmente quando o desemprego em massa constituía a condição mais premente que necessitava ser remediada,
como aconteceu na Grande Depressão. Todavia, cada vez se compreende melhor que a pobreza é função de outros
fatores, como a deficiência de saúde, tanto física como mental - a esta se dá grande destaque recentemente -,certos
aspectos da estrutura comunitária e questões semelhantes.
 

A educação tornou-se o elo mais saliente, com o sistema ocupacional que, por sua vez, é a principal base da
independência financeira para o indivíduo e a família que o cerca. A ascensão educacional tem sido geral. Por um lado,
isso significa que proporções maiores da faixa etária própria têm atingido níveis mais elevados de educação, resultando
daí que a minoria menos dotada, especialmente os famosos desistentes, separa-se da maioria de maneira cada vez mais
pronunciada. Por outro lado, aumentam ao mesmo tempo as exigências educacionais para o bom emprego - a maior
parte de atual desemprego é encontrada entre os grupos de baixa qualificação e a capacitação educacional assume
importância crescente na conservação do emprego. Parece que não apenas a oportunidade formal de uma educação
relativamente boa (isto é, pelo menos a secundária completa), mas também a capacidade de tirar proveito dela, tanto
em competência individual como em motivação, vem se tornando requisito para a inclusão total, tanto quanto os
direitos civis e eleitorais.
 

Por trás disso está o problema do meio social dos menos favorecidos, ou seja, a "favela". A preocupação maior
é o círculo vicioso de fatores da capacidade inferior real para a valorização do trabalho, em que mutuamente se
reforçam a pobreza, a má saúde, o baixo nível educacional, a desorganização da família, a delinqüência e outros
fenômenos anti-sociais. É aqui que a própria estrutura da comunidade urbana se torna foco saliente do problema. Uma
preocupação nova gira em torno da comunidade residencial. Nesse aspecto, chama-se a atenção para a situação de
desvantagem do negro, maior mesmo que a de outros moradores da favela, em muitos sentidos além da cor da pele.
Primeiro e acima de tudo, falta-lhe claramente uma organização familiar relativamente forte,(10) que poderia oferecer
grande apoio psicológico ao indivíduo, principalmente quando criança. Em segundo lugar, esse fato se liga por sua vez
a uma relativa deficiência de instituições "comunitárias" de mútuo apoio e solidariedade, do tipo que tão bem
caracterizou, por exemplo, os grupos judeus antes mesmo que se elevassem de forma significativa, partindo de um
baixo status inicial na sociedade americana. Mesmo como vítima de uma discriminação mais radical do que a que
atinge qualquer outro grupo, o negro não somente foi forçado a uma condição servil como também não conseguiu
desenvolver, ou trazer consigo de seu passado rural sulino, os ingredientes adequados ao amparo mútuo eficaz - o que
não é mera questão de qualidades individuais ou iniciativa, mas de solidariedade coletiva e auxílio mútuo em muitos



planos, particularmente da família e da comunidade local. As instituições negras mais fortes centralizam-se nas igrejas,
complexo vital que precisa ser cuidadosamente preservado contra as tendências desintegradoras da vida urbana. O
papel das igrejas no movimento pró-direitos civis talvez simbolize melhor esse fato, sendo objeto de maiores
comentários a seguir.

Pontos culminantes do processo de inclusão
 
Qualquer que seja a extensão e natureza da responsabilidade pelos muitos fracassos anteriores, é razoável

sugerir que está madura a época para um importantíssimo avanço. A tendência geral da sociedade moderna, tendência
em que a América desempenha um papel muito especial, tem sido rumo ao igualitarismo, no sentido da
institucionalização dos direitos básicos da cidadania em todas as três categorias aqui esquematizadas.(11) Essa
tendência se institucionalizou em um campo cada vez mais amplo, sendo protótipo a evolução no aspecto legal
mencionada anteriormente. Os tipos básicos de desigualdade que continuam a ser tolerados - nesse contexto, e não no
sentido do reconhecimento e recompensa por realizações - têm sido justificados, quando o são, acima de tudo em
termos de imunidades "paternalistas" de diversos tipos setoriais, sendo uma espécie de modelo o status da criança na
família. Em caso após caso essas imunidades se têm desgastado, de sorte que as normas de cunho universalista da
sociedade se aplicam de forma cada vez mais ampla. Isso ocorreu com todas as principais bases de natureza
particularista, como a solidariedade, a etnia, a religião, o regionalismo, os direitos do Estado e a classe. A "soberania"
dos estados americanos individualmente talvez tenha sido a mais importante fortaleza desses particularismos, em
princípio do particularismo dos elementos WASP, mas potencialmente de todos os grupos. Nesse paradigma se encaixa
a inclusão dos grupos judeus e católicos a que nos referimos acima.
 

Hoje mais que nunca estamos testemunhando um movimento intensificado no sentido de emancipar os
indivíduos de todas as categorias, libertando-os dessas solidariedades particularistas difusas. Deve-se encarar esse fato
como uma maior diferenciação do conjunto de papéis que envolvem o indivíduo. Incluindo-se em estruturas
comunitárias maiores o indivíduo não precisa deixar de ser membro das menores, mas estas têm que abdicar de certos
controles anteriormente exercidos sobre ele. Esse raciocínio se aplica aos grupos aristocráticos tanto quanto aos
negativamente privilegiados, como é o caso do negro. Estamos testemunhando importantes passos na extensão e
consolidação da comunidade societária.
 

Permitam-me uma vez mais chamar a atenção para um importante aspecto da fase atual: a insistência mais
generalizada sobre as igualdades básicas da cidadania, essencial ao processo de inclusão, atravessa as linhas do status
do negro. Em suas camadas mais profundas, é uma exigência de inclusão não somente do negro como tal, mas de
eliminação de qualquer categoria definida como inferior em si mesma. Durante muito tempo o status do negro foi um
problema peculiar ao Sul. Depois se tornou problema nacional, mas qua (na condição de) negro. Estamos entrando
agora na fase em que já não é apenas isso, mas o problema de eliminação da inferioridade de status por si só,
independentemente de raça, credo ou cor. Ao tornar-se apenas um "caso especial", ainda que muito saliente, o negro
perde uma base da consideração especial de que desfrutava. Ao mesmo tempo, ele se estabeleceu em posição de
firmar-se em bases de apoio muito mais amplas que antes. Ele pode tornar-se o porta-voz da categoria muito mais
ampla dos menos favorecidos, aqueles que foram excluídos com base em disposições egrégias. O movimento negro
pode tornar-se, então, o estilo americano do movimento "socialista". Isso significa dizer que o que se reivindica é a
inclusão plena, e não a dominação ou igualdade baseada no princípio de separação.(12)

 
Embora com risco de tornar-me repetitivo, desejo observar que a concretização bem-sucedida dessa meta de

inclusão depende de uma mobilização equilibrada de quatro categorias de fatores. A primeira é o compromisso para
com os valores que alicerçam a suposição de que, por si mesma, a meta é desejável. Esse fato é de longa história na
sociedade americana e evidentemente da maior importância. Como já disse, foi invocado por Myrdal. Recentemente
tem-se observado uma notável "efervescência" (no sentido usado por Durkheim) no que se refere à ativação desses
compromissos de valor nos escalões competentes. Nesse ponto o movimento negro desempenhou o papel principal,
mas a ativação se estendeu muito além do próprio movimento. É especialmente digna de nota sua incidência sobre os
círculos religiosos, e muito mais pela forma como reuniu, em apoio à causa do negro, todas as crenças da comunidade
branca - católicos, judeus e protestantes. A presença de freiras católicas nas demonstrações ocorridas em Selma
constituiu uma nova nota, cujo significado de forma alguma pode ser superestimado.
 



Uma simples afirmação de valores não é suficiente. Se um processo de mudança deve ser uma renovada
execução de valores fundamentais, sua direção básica precisa ser articulada. Isso significa o desenvolvimento de uma
concepção da comunidade societária em que todos os elementos sejam plenamente incluídos, no sentido usado nesta
discussão. Em nosso próprio fundo cultural, direções bem diferentes têm gozado, ainda que de forma um tanto
insegura, de poderosas sanções de valor. Um exemplo via-se na concepção do negro como portador de inferioridade
inerente - de fato, conforme essa versão do antigo calvinismo ora dominante na África do Sul, ele pertence por direito
a um status subordinado. Os valores básicos, aplicados à concepção que se desenvolve sobre a comunidade societária
americana, é que constituem juntos o foco normativo da força do movimento.
 

Esse fator situa-se por trás da tendência de efetivar a execução dos valores por meio da inclusão - a única
solução tolerável para as enormes tensões baseia-se na constituição de uma comunidade societária única, com a
participação plena de todos como membros. Trata-se de uma renovação e reinterpretação daquele tipo de União tão
sonhada por Lincoln. Nenhuma outra solução é tolerável do ponto de vista americano - daí não poderem os
muçulmanos negros obter apoio ativo da comunidade geral. E apesar da grande ambivalência, parece certo que a
comunidade negra principal se enquadra nessa maneira de ver. A continuada mobilização dessas lealdades e
compromissos de ambos os lados da linha racial parece o segundo fator vital do processo de inclusão geral.
 

É muito comum ouvir-se postular e frisar uma diferença primária entre os "idealistas" (que esperam atingir a
integração reafirmando os valores da aceitação e a boa vontade para com ela) e os "realistas", que dizem que
unicamente a mobilização do poder político e dos interesses econômicos poderá ajudar. Desejo expressar meu intenso
repúdio a tal colocação de alternativas. É bem certo que a meta não pode ser atingida sem a mobilização do poder e do
interesse econômico, mas daí não se segue que esses fatores, por si sós, sejam suficientes. Somente uma combinação
equilibrada de fatores "ideais" e "reais" é que nos dá a fórmula do sucesso.
 

Ao referir-me ao poder político, gostaria de abordá-lo sob uma concepção mais ampla do que a costumeira. Por
essencial que seja o governo, ele não opera sozinho na execução das mudanças políticas importantes. Os problemas
políticos da integração envolvem todos os campos da tomada de decisões no aspecto de organização, especialmente no
caso de se pretender que as firmas comerciais aceitem negros como empregados, as faculdades e universidades os
recebam como alunos, os sindicatos evitem a discriminação. Temos plena consciência das limitações do poder político.
Contra um grupo recalcitrante são quase sempre ineficazes as tentativas de fazer cumprir os dispositivos. No entanto,
em certos pontos vitais, essa mobilização é sem dúvida um fator essencial, que deve atuar no sentido de dar às
decisões relativas aos processos de inclusão caráter de obrigatoriedade para todos os membros da coletividade em
questão, seja ela da esfera governamental ou privada. É muito importante lembrar que o uso do poder tem duplo efeito.
Primeiro, mobiliza sanções contra os recalcitrantes de forma tal que eles possam ver-se impossibilitados de continuar a
resistência. Em segundo lugar, em benefício da coletividade interessada, ele faz saber que a política de inclusão deve
ser levada a sério e o seu não cumprimento não será tolerado impunemente.
 

Dentre todos esses fatores favoráveis à integração, o interesse econômico é o mais neutro no tocante às
obrigações normativas. Envolve não somente a extensão do "risco" que os elementos receptores podem "correr" ao
tomar certas medidas, como também a criação de condições realistas para fazê-lo - tema que foi discutido
anteriormente em conexão com todo o complexo em que se situa a inferioridade de status. Talvez ainda mais
importante seja compreender que, sem o apoio dos outros três conjuntos de fatores, o interesse econômico e a
capacidade de explorar oportunidades econômicas são amarras frágeis. Isso se tornou bem claro entre os governos
estaduais do extremo Sul que, apoiados por algo que parecia um consenso de brancos, têm feito intransigente oposição
às medidas que visam à integração. Em tais casos, os empresários simplesmente não se mexiam. Mas onde o equilíbrio
dos outros fatores pende para a integração, os interesses econômicos de ambos os lados podem servir de poderoso
reforço. É questão de "não errar o pulo''.(13)

Uma nota sobre a resistência à inclusão
 

No pensamento social americano, quando se fala em resistência a acontecimentos tais como o movimento negro
pró-inclusão, considera-se quase simples bom senso realçar de início os interesses econômicos dos opositores: receio
de que os imóveis se desvalorizem, por exemplo, ou de que "nossos fregueses não iriam gostar de tratar com um
recepcionista negro", com o resultado de que haveria uma queda nos negócios. Os próprios exemplos indicam que está



envolvido um outro conjunto de fatores. A estrutura dos interesses econômicos é função da estrutura dos valores e
normas que sustentam a interação social relevante. Estamos em meio a um processo de mudança social em que se
estão alterando esses componentes - e não apenas os interesses.
 

A resistência tem sido mais forte entre os brancos do Sul. Isso porque a estrutura da sociedade sulina mostra-se
mais "arcaica" que a do resto do país. Todavia, ela vem mudando rapidamente, mostrando certa tendência maior ou
menor a polarizar-se ao redor de seus setores mais avançados, urbanos, industriais ou parcialmente intelectuais de um
lado, e de outro ao redor de seus setores mais tradicionais, compreendidos pela zona rural ou da pequena cidade. Essa
polarização geral não é peculiar ao Sul absolutamente, mas abrange toda a nação. Assim, os direitos dos estados, a
resistência a uma redistribuição em bases populacionais e muitas outras questões assinalam a reação "conservadora"
contra muitos dos processos de mudança na sociedade em geral.
 

Os acontecimentos políticos dos últimos anos dão intenso relevo a essa situação. O sistema unipartidário sulino
vem se fracionando rapidamente, criando oportunidade para que o Partido Republicano estabeleça pé firme no Sul. Isso
por sua vez se liga à tendência de uma importante ala dos Republicanos do Norte – a ala mais ativista - a simpatizar
com a orientação global de que faz parte a resistência sulina à dessegregação. Por essa razão, aquela parte que está
associada à direita mais radical ou que com ela simpatiza, sente-se particularmente atraída pela estratégia conhecida
como "estratégia sulina", adotada por Goldwater e seus assessores na campanha de 1964.
 

Nada conseguiria realçar melhor o impacto das mudanças na estrutura social destas últimas gerações. O velho
isolamento entre o Sul e o Norte já quase ruiu por terra. O antigo Partido Republicano era um partido regional, que de
um modo geral se opunha ao New Deal, especialmente à institucionalização do componente social da cidadania.
Presentemente, pelas razões delineadas acima e ainda por outras, o negro se colocou à frente de toda a linha de
processo de mudança social temido pelos elementos "conservadores", do Norte ou do Sul. De fato, pode-se sentir que a
afinidade entre os partidários de Goldwater e os segregacionistas sulinos era tão forte que sua união se tornou quase
necessidade obrigatória. E de suspeitar-se que a esperteza da política calculista desempenhou aqui um papel muito
menor que aquele senso de afinidade. No entanto, o resultado da eleição torna claro como cristal que para um partido
nacional desejoso de vencer eleições regionais, é impossível incluir o endosso do sistema segregacionista em seu
programa de ação principal.
 

Um aspecto importante por trás dessa afinidade é a grande relevância do fundamentalismo protestante em
ambos os lados do alinhamento político. Há provas evidentes de que tais orientações religiosas são particularmente
pronunciadas entre a direita radical, especialmente em seu principal reduto do sudoeste. Certamente, o mesmo se aplica
ao Sul.
 

Fato altamente importante é o alinhamento da resistência à inclusão do negro, de forma direta ou pela oposição
a várias medidas essenciais ao seu sucesso (como o apoio federal à educação e a guerra contra a pobreza), com um
conservadorismo político generalizado. O contrário é o alinhamento das forças políticas mais progressistas da
sociedade em apoio ao processo de inclusão, mais uma vez tanto de forma direta como pela promoção de medidas que
favoreçam ou reforcem os principais fatores desse processo. Além disso, as resistências mais sérias parecem localizar-
se politicamente na parte mais profunda da direita, de forma que não é provável que num futuro próximo os opositores
da inclusão do negro possam ter suficiente acesso ao centro político para mobilizar blocos políticos muito grandes no
plano nacional. Muitos grupos de resistência conservarão o poder no plano local, mas a tendência geral de
enfraquecimento dos particularismos provincianos parece estar operando numa direção favorável. O reforço do poder
federal em si mesmo constitui apenas um aspecto de um processo muito mais abrangente.
 

Finalmente, deve-se dizer mais uma palavra sobre o simbolismo da resistência à inclusão. Destaquei o tema da
inferioridade como o centro de definição do status simbólico do negro. Se isso é tão importante como se diz, daí
decorre que o principal foco de ansiedade, no que diz respeito à resistência, baseia-se no receio de que se irá deteriorar
a qualidade da comunidade caso se admitam membros de condição inferior. Nesse ponto é notável a semelhança com
os temores quanto à "deterioração da moeda" pela administração financeira e bancária irresponsável. Às vezes, em
nossa história econômica, têm-se justificado esses temores, mas de modo geral a extensão dos sistemas de crédito e
medidas semelhantes contribuíram enormemente para a produtividade da economia. O pessoal do "dinheiro bom" tem
combatido de modo geral uma ação de retaguarda contra tais extensões, ação que muito teria contribuído para o



retardamento econômico caso tivesse prevalecido.
 

O processo que aqui estamos discutindo é o processo de uma extensão em ampla escala da condição de
membros da comunidade societária. Tal extensão pode ter efeitos análogos aos da inflação, caso realizada de forma
imprudente - como se poderia dizer que aconteceu no caso da imigração absolutamente livre de antes da Primeira
Guerra. Mas esses temores são tão irracionais quanto os temores relacionados com a modernização econômica e
podem ser analisados em termos estreitamente paralelos. A mais importante condição única para evitar uma
"deterioração" inflacionária é a elevação geral não somente do negro como de todos os elementos da população que se
situam abaixo dos padrões mínimos aceitáveis de cidadania plena.

O movimento negro e o problema da identidade
 

Um aspecto particularmente notável da fase recente do status mutante do negro foi o aparecimento de intenso
movimento que contou com amplo e importante apoio dos brancos, mas que na própria comunidade negra lançou
raízes muito mais profundas que as fases anteriores. A eclosão do movimento é função de diversos fatores - como as
mudanças sociais gerais esquematizadas acima, o estímulo do surgimento dos Estados africanos, o revigoramento das
classes médias de cor, com níveis mais elevados de educação, e a concentração de massas de cor nas cidades,
principalmente do Norte. Não é possível, nos limites deste ensaio, tentar uma análise mais detalhada desses
acontecimentos. Prefiro artes enumerar algumas de suas implicações, especialmente com referência às oportunidades
que apresentam.
 

Já se observou em vários artigos que o grupo negro apresentava em geral menor solidariedade e organização
mais fraca que os outros grupos étnicos que no passado obtiveram a~ inclusão. O progresso do movimento atual parece
ser a um tempo sintoma e causa de um notável reforço dessa solidariedade, que começa a criar uma consciência de
grupo mais claramente definida, bem como o senso de poder e de oportunidade. Apresenta ela uma nova oportunidade
de alterar a definição do status de negro, afastando-a de um significado predominantemente negativo, de grupo
oprimido, tipicamente excluído e exposto a múltiplas desvantagens. O problema é criar uma base para uma concepção
mais positiva da identidade de grupo, tanto na sociedade americana como na sociedade mundial. Eu gostaria de sugerir
que há uma oportunidade bastante incomum inerente à natureza do movimento e a sua situação, cuja importância,
todavia, não é ainda objeto de larga apreciação.
 

Um dos principais pontos de referência é que a fonte primária do ressentimento do negro (exclusão baseada na
alegação de inferioridade inerente) é o motivo mais radical de queixa sustentado por qualquer grupo importante que
não seja WASP, com exceção talvez dos índios americanos, que apontam a injustiça da tomada de suas terras. Isso
vem suscitar um aspecto moral mais claro e drástico que os outros casos, aspecto esse que se compõe do status dos
ancestrais do negro na América - como escravos - e da injustiça do uso do símbolo da cor como base primária da
exclusão. Dados os elementos de cunho universalista e igualitarista em nossas tradições nacionais, tanto religiosas
como constitucionais, é difícil encontrar motivo moralmente mais honesto.
 

Durante muito tempo foi possível manter a questão relativamente isolada, mas as recentes mudanças sociais e o
próprio movimento tornam isso cada vez mais problemático. Agora, em um período decrescente prosperidade
econômica e de ambivalência moral sobre essa questão e sobre as confusões quanto à posição americana nos assuntos
mundiais, apresenta-se à nação a notável oportunidade de uma definição clara e simples de consciência. De modo
geral tem sido ampla e impressionante a repercussão do assunto em muitos grupos diferentes, apesar da tenaz
resistência que acabamos de comentar. Talvez também a questão se torne mais urgente precisamente devido ao
progresso alcançado na resolução dos outros casos de inclusão discutidos, uma vez que esse fato deixa o negro em
posição ainda mais evidente de grupo excluído.
 

Parece particularmente significativo que o envolvimento dos brancos seja sem dúvida proveniente de duas
fontes, as Igrejas, em especial o clero, e os estudantes.(l4) O fato de eu ter categorizado meus exemplos dos problemas
de inclusão do elemento não-negro em judeus e católicos, em lugar de usar as categorias étnicas correspondentes, foi
resultado de uma escolha teórica deliberada e não de simples conveniência. Há muito estou convencido de que o fundo
religioso desses problemas foi e continua sendo fundamental e de que tanto as dificuldades de inclusão como as
oportunidades para o seu sucesso sempre estiveram infimamente ligadas à religião. Pode-se dizer que, para a inclusão



dos novos imigrantes, o problema se centralizava ao redor daqueles elementos relativamente "liberais" da comunidade
protestante que, de uma forma ou de outra, estavam envolvidos na frágil reivindicação do grupo WASP a um status
aristocrático.
 

Já observei que os processos de mudança social no século atual mostraram cada vez maior tendência a
polarizar a sociedade ao longo de um eixo que inclui não só o conservadorismo político na resistência às mudanças
como também aquilo que chamamos "fundamentalismo" religioso, com ele intimamente relacionado. No Sul é bastante
clara a ligação entre o segregacionisrrio militante e o fundamentalismo. E já indiquei que uma ligação mais ampla se
evidenciou claramente na campanha de Goldwater.
 

Em termos gerais, há também importantes relações entre o status de classe inferior nas sociedades industriais,
origens sociais em ambientes sociais mais "primitivos" ou "subdesenvolvidos", em particular do tipo camponês, um
certo conservadorismo (ou, como diz Lipset; "autoritarismo"), e o fundamentalismo religioso. De fato, pode-se dizer
que o tipo predominante de catolicismo entre as massas urbanas de novos imigrantes era uma forma de
fundamentalismo, e que a liberalização do catolicismo americano na última geração é, em parte, função da mobilidade
vertical e da inclusão dessas massas. Até certo ponto, a ortodoxia de muitos imigrantes judeus do leste europeu era,
também, uma forma de fundamentalismo.
 

Quanto ao aspecto religioso, a maioria dos americanos negros sempre foi e ainda é fundamentalista. Mas tal
fato não tem conseqüências simples. Sem dúvida, em seu status de segregação e isolamento no Sul rural, isso os
ajudou a aceitar sua sorte, assim como fez o correspondente caráter de fundamentalismo dos judeus e católicos, tanto
nas circunstâncias do campo ou do gueto da "velha pátria" como nos primeiros estágios difíceis de envolvimento na
sociedade americana, como imigrantes de primeira e segunda geração.
 

Ao mesmo tempo, existe uma profunda tradição judaico-cristã de motivação religiosa no sentido de preservar a
integridade, afirmar a autonomia e eventualmente buscar a justiça através de uma mudança na estrutura da situação.
Nesse ponto, aquilo que chamo de orientação mais fundamentalista, repetidamente no curso da história, tem assumido
a liderança moral, em parte facilitada pela etérea falta de preocupação para com as complexidades do processo nas
sociedades altamente diferenciadas. Os fundamentalistas, nesse sentido - que inclui "religiões seculares" como o
comunismo -, mostram tendência à ação direta, a ver as questões em termos morais simples; e quase sempre eles têm
de seu lado o mérito do equilíbrio a longo prazo.
 

Todavia, o fundamentalismo negro, assim como o das massas imigrantes anteriores, veio a ser mobilizado no
sentido da diferenciação e da inclusão, não no sentido da segregação e da exclusão. A evolução do movimento ativou
fortemente os sentimentos morais dos outros grupos, incluindo-se grupos muito significativos de não-protestantes.
Esse processo, de forma bastante direta, dividiu o elemento fundamentalista da religião americana, com todas as
importantes relações indiretas com a política e outros contextos. A base moral de oposição às mudanças na ordem
mais antiga e mais simples - tão destacada por nossos conservadores de última hora - fica assim grandemente minada.
Significativamente, criou-se entre esses campos um diálogo forte e às vezes acirrado em tomo da justificativa moral.
Isso leva o processo de reestruturação do sistema social ao nível normativo mais elevado, nível já inteiramente
estruturado especificamente em termos do pluralismo religioso e social. De forma difícil de fugir à resposta, levanta-se
a questão da base moral do tipo americano de "sociedade livre".
 

Gostaria de realçara sutil combinação de semelhanças e diferenças entre os processos de inclusão dos grupos da
nova imigração e do negro. Os três foram, em certo aspecto, "estrangeiros". Também aqui chegaram com padrões
sócio-culturais relativamente "atrasados" em comparação com os principais padrões da nova sociedade - usando de
franqueza, todos vieram "da roça", exceto os judeus, e estes eram burgueses de pequenas cidades. Os três possuíam
orientação religioso-cultural que se pode chamar "fundamentalista". Quanto ao ambiente, entretanto, os três foram
atirados em um conjunto convergente de influências integradoras, na condição de grupo de classe inferior mais
recentemente chegado às maiores comunidades urbanas.
 

Em outro contexto, os três não somente são distintos uns dos outros como também constituem uma série.
Curiosamente, de certos pontos de vista os judeus se mostraram os de mais fácil inclusão. Isso não aconteceu na
Alemanha, com sua estrutura social muito mais hierarquizada, mas na América "individualista" o problema principal



era definir a legitimidade e a oportunidade do pluralismo cultural, sem prejudicar as outras bases mais instrumentais de
participação. Os católicos tiveram de vencer a elevada sensibilidade americana a coletividades de organização muito
fechada, que podiam ser acusadas de "conspiração".
 

Nessa sucessão, o negro se situa no "fim da fila". A base de sua exclusão (sua inferioridade inerente) é a mais
séria e por isso, em alguns aspectos, a mais plausível. A solução relativamente satisfatória do problema da inclusão do
negro será certamente uma das maiores conquistas da sociedade americana - em nossos dias, porém, dificilmente
chegará a esse ponto. Além disso, a história do movimento, mesmo até o ponto atual, torna claro que grande parte do
crédito caberá à própria comunidade negra; será "sua" a conquista, certamente no sentido da orientação direta para o
objetivo, em grau muito maior que o dos grupos que já conseguiram inclusão.
 

Parece-me que isso constitui um foco de extrema importância para o futuro da identidade coletiva do negro. A
comunidade negra tem a oportunidade de definir-se como a coluna avançada de uma das mais importantes melhorias
na qualidade da sociedade americana em sua história - e de fazer isso não somente na busca exclusiva de seu interesse
próprio como na efetiva consecução de um imperativo moral. É uma mudança na sociedade americana profundamente
coerente com nossas tradições, mas também uma mudança que não poderia efetivar-se sem pressões fortes, exercidas
sistematicamente, e sem forte liderança. As resistências bastam para explicar essas necessidades.
 

Esse papel do movimento negro e da comunidade que está por trás dele tem um significado que vai muito além
do cenário interno americano. O mundo inteiro se tornou agora mais ou menos polarizado em torno dos países
desenvolvidos e dos subdesenvolvidos. Essa polarização coincide de modo geral com a libertação de extensas áreas
mundiais do status colonial, processo que se tem desenvolvido com grande rapidez nos últimos anos, e de sua
emancipação de um status inferior em termos tanto de dependência política e econômica como de desenvolvimento
educacional. O que não é menos importante, esse eixo também se relaciona intimamente com uma linha de cor- as
novas nações asiáticas e africanas são, em sua maioria, de cor.
 

Já frisei anteriormente que a tradição revolucionária americana preparou este país para uma posição de
liderança no movimento pró-igualdade para as nações novas do mundo extra-europeu. Os processos internos de
inclusão dos elementos judeus e católicos reforçaram nesse aspecto a posição americana - as promessas feitas de
tratamento igual não foram inteiramente vazias. Há oportunidade, então, para que o negro venha a simbolizar o término
desse processo interno (como uma promessa de solução dos problemas de âmbito mundial), na condição de
numerosíssimo grupo de cor que encontrou seu lugar de direito na sociedade americana e o fez em grande parte através
dos próprios esforços.
 

Anteriormente neste século, como já disse, houve tendência a definir as linhas de classe nos Estados Unidos
como mais ou menos equivalentes a linhas étnicas, formando os negros imigrantes o coração da "classe operária".
Provavelmente é exato que o elevado influxo de imigrantes tenha contribuído bastante para impedir a cristalização de
divisões de classe na comunidade mais antiga, nos moldes das linhas européias sublinhadas pelos marxistas como
típicas das sociedades "capitalistas". De qualquer forma, a sociedade americana, sem dúvida, evoluiu, afastando-se, em
vez de aproximar-se, desse modelo marxista, sendo a inclusão dos primeiros grupos imigrantes um importantíssimo
aspecto dessa evolução. Por maior que tenha sido a discriminação contra o negro, era ele um grupo demasiado pequeno
para constituir um completo "proletariado" - de fato, dentro do próprio grupo nota-se forte resistência a tal definição
de seu papel, não obstante a intensa propaganda das fontes comunistas.
 

Toda a tendência de desenvolvimento da sociedade americana constituiu o mais sério desafio ao diagnóstico
comunista do mundo moderno e, de forma crescente, a Europa oriental tem-se encaminhado, em muitos aspectos, para
a direção "americana". Essas tendências não podem ser explicadas por premissas marxistas. Moralmente, o status do
negro tem sido o aspecto mais vulnerável da sociedade americana. Se, como é de se esperar com algum otimismo, for
possível solucionar esse ponto de forma conveniente, poderá vir a exercer enorme influência sobre a situação mundial
global.
 

Isso porque a tática comunista tem sido redefinir a fundamental "luta de classes" não como luta entre classes
dentro das sociedades, mas como luta entre sociedades exploradoras e exploradas, com a famosa teoria do
"imperialismo". Assim como a inclusão bem-sucedida do negro selará definitivamente o erro marxista no diagnóstico



da sociedade americana, os Estados Unidos, com a alta participação e até mesmo liderança do negro, têm a
oportunidade de apresentar uma verdadeira alternativa ao padrão comunista em bases de amplitude mundial, bases que
não estão atadas ao estereótipo do "capitalismo". Devido ao importantíssimo papel da raça e da cor na situação
mundial, a posição estratégica do negro americano é fundamental. Essa subcomunidade de nossa sociedade pluralista
tem a oportunidade de tornar-se o mais simbólico porta-voz da possibilidade de se alcançar uma sociedade mundial
pluralista sob o aspecto racial, religioso, da nacionalidade ou outros, sociedade em que alguma espécie de integração
entre os grupos raciais pode desenvolver-se sem perda de identidade e em termos compatíveis com a elevação dos
anteriormente inferiores ao status daqueles que fundamentalmente são iguais na cidadania mundial.
 

No início deste ensaio chamou-se a atenção para a distinção entre inclusão e assimilação. O propósito desta
última parte da análise é sugerir que a identificação muito extremada não-discriminação (isto é, da inclusão) com uma
completa "cegueira de cor" significaria talvez atirar fora um trunfo muito precioso, não só para o negro como para a
sociedade americana em geral. Minha própria opinião é que a linha de evolução mais salturar será não somente a
preservação da solidariedade da comunidade negra como a elevação dessa solidariedade e do sentimento de que ser
negro tem seu valor positivo. Nesse processo existe o perigo de cultivar-se o separatismo, como se vê claramente no
exemplo dos muçulmanos negros. Mas a solução pluralista, destacada em toda esta discussão, não é nem de
separatismo - com ou sem igualdade - nem de assimilação, mas de plena participação, combinada com a preservação
da identidade. Os grupos americanos de judeus e católicos conseguiram, de modo geral, atingir essa meta.

 
É claro que não deve mais ser obrigatória a associação do próprio negro com os companheiros negros que

sobreviveram ao processo de inclusão.(15) Individualmente, cada negro deve ser livre para associar-se a qualquer
indivíduo de outra cor, segundo o que legalmente lhe convenha e, se assim o desejar, livre para renunciar
completamente a sua identidade como negro no sentido de pertencer a uma comunidade negra. Mas isso não significa
que deva desaparecer, ou que desaparecerá, a identidade negra. Acho ideal que continuem a predominar os casamentos
de negros entre si. Não vejo razão para que certas denominações religiosas não sejam identificadas como "igrejas
negras", ou para que muitas zonas residenciais - contanto que a residência ali não seja obrigatória - não continuem a
ser basicamente negras, como existem hoje muitas zonas de judeus.
 

Uma vez que ser negro já não leva o estigma da inferioridade, creio ser muito provável que essas questões
passem a um segundo plano. Afinal, a cor é um símbolo e, mudando-se suficientemente o contexto de seus
significados, as perspectivas são de que ela deixará de servir de base a um estigma.
 

O esboço resumido que se segue talvez seja útil ao leitor na interpretação desta discussão.
 

Grupos simbólicos em relação ao problema da inclusão
 

Foco de ansiedade Inclusão ambígua Projeção sobre
Compromissos fora da

comunidade. Alta capacidade
de realização, mais sentimento

de “apego ao clã”.

 
Judeus

Estrangeirismo indefinido.
Suspeita de não-
americanismo.

 
Aspectos comuns: estrangeirismo difuso. Dominante por

volta de 1920, penetrando na década de 30
 

Compromissos com
coletividades autoritárias,

presumivelmente
conspiradoras.

 
Católicos

Comunistas

 
Aspectos comuns: organização que poderia “assumir o controle”. Dominante

Um pouco mais tarde, culminando com a era MacCarthy.
 

Incapacidade da participação Fundamentalistas Negros



plena (Cor como símbolo)
 

Aspectos comuns: a inclusão poderia aviltatar a qualidade
da cidadania. Dominante desde cerca de 1954.

 
 

Padrões de Inclusão
 
  Judeus Estrangeiros: participação plenamente diferenciada com referência especialmente ao sistema

ocupacional – diferenciação do status ocupacional dos laços étnicos – aceitação de um lado, abandono
do “apego ao clã” do outro. Solidariedade orgânica.

 
  Católicos Comunistas: plurarização no sentido analítico-político. Movimento do altruísmo para o egoísmo,

conforme o sentido de Durkheim. Aceitação de ambos os lados de que a cidadania não é atribuída à
posição em uma estrutura “colunar”, à la Rokkam e Lipset. Problema de lealdade.

 
Fundamentalistas Negros: elevação. Desenvolvimento da capacidade de partipação plena depois de quebrado o

estigma de inferioridade, como pecadores renitentes ou como biologicamente inferiores. Animais e
crianças simbólicas.

 
Notas
 

(*) Este artigo foi publicado originalmente, sob o título "Full citizenship for the negro american", na revista Daedalus - Journal of American
Academy of arts and Sciences -,outono de 1965. vol. 94, n .° 4.
 
* Luiz Pereira (1933-1985) foi professor no Departamento de Sociologia da USP de 1963 a 1982.
 
1. Deve-se, por exemplo, apresentar qualificações para os casamentos interétnicos, em que, com "adoção" formal ou sem ela, o casal funciona
primariamente em um dos grupos e, assim, pode-se dizer que o cônjuge "que entra" mudou de filiação étnica, especialmente se os filhos se
identificam de forma clava com um dos grupos.
 
2. Se não me falha a memória, até mesmo Arthur Krock ficou impressionado com esse ponto.
 
3. Um exemplo quase clássico desse ponto é a recente impaciência dos ministros (cujos compromissos para com os valores da igualdade racial
estavam grandemente ativados) em relação ao presidente Johnson, principalmente porque este queria mobilizar intenso apoio político para suas
proposituras mais drásticas sobre os direitos eleitorais antes de assumir sua forte posição pessoal quanto à crise de Selma. De modo geral, as
proposituras eram a favor da intervenção imediata e drástica no Alabama, sem cogitar dos possíveis riscos políticos.
 
4. Assim, a proporção de casamentos mistos com não judeus é mais baixa que as proporções correspondentes para protestantes e católicos.
 
5. É digno de nota que, em contraste com o nazismo alemão, o anti-semitismo americano não estabeleceu ligação forte entre as condições de judeu
e comunista. Deforma idêntica, o anticomunismo desse período de guerra fria dissociou-se do anti-semitismo. Veja-se o papel de Cohn e Schine
como braços direitos de McCarthy e o fato de não ser o nome Goldwater um risco político nos círculos direitistas.
 
6. Sob o aspecto do "abastecimento humano" da comunidade receptora, pode-se novamente frisar uma outra consideração importante para o caso
judeu: a incompatibilidade pela rivalidade entre as duas comunidades - de judeus e protestantes - parece estar no auge quando ambos os lados são
constituídos principalmente por "propietários independentes", fazendeiros, artífices, pequenos empresários e profissionais liberais isolados. O
perigo de anti-semitismo agudo no sistema americano talvez tenha sido grandemente aliviado pelo fato de ter a organização econômica central se
desenvolvido na direção de uma estrutura mais altamente diferenciada. Nesta não existe propriètário "individual" cujos interesses possam sofrer
bloqueio do competidor judeu. Em ligação com esse processo, encontra-se um sistema de educação superior muito ampliado, que modificou a
natureza da elite americana em geral - e não menos a dos empresários. Gradativamente os judeus ganharam acesso a esse sistema e nele se
distinguiram notavelmente; além disso, havia diversas áreas intersticiais abertas a eles, áreas como a das pequenas empresas de semimonopólio (da
indústria de roupas, por exemplo) e, em igual proporção, as profissões liberais primariamente organizadas com base no exercício privado.
 
7. Mais ainda: a cunhada do presidente casou-se na aristocracia européia, recebendo o título de "princesa" porém permanecendo muito ligada a
toda a família Kennedy.
 
8. A cor, por sua vez, simboliza origem, uma vez que, naturalmente, a cor da pele do negro varia muito. O critério social estabelece que é negra



qualquer pessoa que tenha um dos genitores, ou ambos, classificados socialmente como negros.
 
9. Por dramáticos que sejam, episódios como o de Selma estão entrando claramente para a categoria das "operações-limpeza".
 
10. Cf. observações de Clifford Geertz na conferência de planejamento de Daedalus em 1964.
 
11. Sem dúvida, contrária à passageira tendência de estabelecimento de uma aristocracia WASP.
 
12. Talvez se possa dizer que as pretensões do judaísmo ortodoxo a uma posição segura na sociedade hospedeira constituem um caso do principio
"separados mas iguais". O mesmo se pode dizer de outras situações étnicas e religiosas; a minoria francesa no Canadá, por exemplo.
 
13. Deve-se entender que o fator econômico neste caso inclui todo o complexo oportunidade-capacidade, que tem importância especial com
referência ao negro. Por essa razão, é evidentemente inadequado que se confie primariamente nos interesses econômicos.
 
14. Não há espaço aqui para penetrar nas razões de ser tão significativa a mobilização dos estudantes no movimento pródireitos civis. Não aceito a
idéia de Paul Goodman, de que os estudantes são a classe mais explorada da sociedade americana, mas a posição que eles assumem apresenta
semelhanças com uma situação de classe explorada. Embora sejam boas as suas perspectivas gerais, eles ocupam, como indivíduos, um status
probatório, ficando sob o controle bastante intenso dos mais velhos e .dos professores. Desenvolveram uma forte subcultura própria, caracterizada
por uma simplificação "romântica" do termo geral - uma parte da "cultura jovem". Quando são politicamente ativistas, em geral se mostram
"radicais", às vezes na posição direitista, às vezes na esquerdista. É bem conhecida a violência do nacionalismo estudantil, especialmente nas
sociedades "subdesenvolvidas". Tal simplificação os torna propensos a uma posição fortemente moralista - talvez por eles mesmos
.particularmente realçada devido à prevalência de múltiplas suspeitas dos adultos a respeito de sua integridade moral. Daí, tendem a constituir um
tipo de "fundamentalistas", para quem uma questão moral simples pode.encerrar forte apelo. Mas, justamente por isso, como representantes do que
há de melhor quanto ao futuro da sociedade, podem eles desempenhar importantíssimo papel na dramatização das questões morais realmente
importantes. Cf. Eisenstadt, From Generation 1o Generation (Glencoe, I11., 1956) e meu próprio artigo, "Youth in the Context of American
Society", Daedalus (inverno de 1961), reproduzido in Erik H. Erikson (org.), Youth? Change and Challenge (Garden City, N.Y., 1964).
 
15. Não somente isso, mas também o valor positivo da identidade negra a longo prazo não deve ser usado para justificar omissão no sentido de agir
para acabar com a segregação discriminatória nas circunstâncias mais imediatas.
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