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Aos meus País, com quem aprendi o significado de Altruísmo.  

Ao colocar outro ser em seu primeiro plano  

realizaram a jornada que me trouxe até aqui.  

Sei que fariam tudo de novo, e quantas vezes fosse necessário.  

Falar sem precisar usar palavras, olhar nos olhos e dizer Eu te amo.  

Foi o que tive toda vida e que o tempo só forja um elo mais forte.  



I believe in abolition. Not as a theory or a concept but as a practice. A practice 

of deep listening and imagination building. We deserve to imagine something radically 

different than what we have inherited. 1 

Patrice Cullors: Black Lives Matter Los Angeles  

  

 

 

 

Nadine displayed many carefully arranged color photographs of herself with her 

husband, her mother, her daughters, and her daughters´children. In one of these 

photographs, Nadine, her husband, and their three daughters with two of their kids 

were dressed in colorful long gowns and golden  and elaborate adornments. Noting my 

interest, Nadine told me that the picture was taken at a Kwanzaa celebration of Black´s 

common heritage, struggles, and achievements. “People nowadays don´t even know 

where they came from. We live like this for a reason – we´re here in South Central for a 

reason. You know what I´m saying? We need things like Kwanzaa to remind us, to bring 

us together. Alone and without our history, we haven´t nothing at all.”2 

João H. Costa Vargas. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of 

Blackness in South Central Los Angeles. p. 96.   

 

 

 

 

Black Consciousness is an attitude of the mind and a way of life, the most positive call 

to emanate from the black world for a long time. Its essence is the realisation by the 

black man of the need to rally together with his brothers around the cause of their 

oppression - the blackness of their skin - and to operate as a group to rid themselves of 

the shackles that bind them to perpetual servitude.3 

Steve Biko 

 

 

 

                                                           
1 Eu acredito na abolição. Não como teoria ou conceito, mas como prática. Uma prática de escuta 

profunda e construção da imaginação. Merecemos imaginar algo radicalmente diferente do que herdamos. 
2 Nadine mostrou muitas fotos coloridas cuidadosamente organizadas dela com o marido, a mãe, as filhas 

e os filhos das filhas. Em uma dessas fotos, Nadine, seu marido e suas três filhas com dois de seus filhos 

estavam com longos vestidos coloridos e adornos dourados e elaborados. Notando meu interesse, Nadine 

me disse que a foto foi tirada em uma celebração da Kwanzaa, herança comum de lutas e conquistas dos 

Negros. “As pessoas hoje nem sabem de onde vieram. Vivemos assim por um motivo - estamos aqui em 

South Central por um motivo. Você sabe o que eu estou dizendo? Precisamos de coisas como Kwanzaa 

para nos lembrar, para nos aproximar. Sozinhos e sem nossa história, não temos absolutamente nada”. 
3 A consciência negra é uma atitude da mente e um modo de vida, a chamada mais positiva para emanar 

do mundo negro por um longo tempo. Sua essência é a realização pelo homem negro da necessidade de se 

reunir com seus irmãos em torno da causa de sua opressão - a negritude de sua pele - e para operar como 

um grupo para se livrar dos grilhões que os prendem à servidão perpétua. 
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4 Processo Nº 2018/03022-9. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. Nível 
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Resumo: A Pesquisa procura analisar a percepção e mobilização de atores políticos que 

viviam na cidade de Los Angeles – Califórnia, quanto às políticas públicas que 

afetavam diretamente suas vidas durante o governo republicano de Ronald Reagan nos 

Estados Unidos (1981-1988). Visando entender como em nível local, as comunidades 

negras teriam percebido e reagido ao quadro adverso das políticas publicas federais 

austeras, utilizo amplo leque de fontes, tais como Jornais de mídia hegemônica, bem 

como produzidos por afro americanos, Revistas, Arquivos de movimentos sociais, 

governamentais, bem como publicações com percentuais estatísticos. Tendo em vista 

analisar o ativismo destes atores, perante uma conjuntura onde algumas de suas 

conquistas foram atacadas, bem como, algumas de suas lideranças foram subtraídas da 

arena política perante a repressão do Estado. Nosso intuito é entender que estratégias os 

atores negros utilizaram para lidar com o contexto do neoliberalismo nos anos 1980 em 

Los Angeles, contestando um maior acesso a moradia, educação, saúde, emprego e a 

luta anti-abuso policial. Compreendendo que esta luta foi atravessada pela relação entre 

movimentos sociais, atores institucionalizados e sociedade civil, procuramos entender 

as redes estabelecidas, bem como as disputas da pratica política.  

Palavras-chave: Comunidades Negras; Los Angeles; Movimentos sociais; Michael 

Zinzun; Tom Bradley; Ronald Reagan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: The Research seeks to analyze the perception and mobilization of political 

actors who lived in the city of Los Angeles - California, regarding public policies that 

directly affected their lives during the Republican government of Ronald Reagan in the 

United States (1981-1988). In order to understand how, at the local level, black 

communities would have perceived and reacted to the adverse situation of austere 

federal public policies, I use a wide range of sources, such as newspapers of hegemonic 

media, as well as produced by african americans, Magazines, Archives of social 

movements, governmental, as well as publications with statistical percentages. In order 

to analyze the activism of these actors, in a context where some of their achievements 

were attacked, as well as some of their leaderships were subtracted from the political 

arena in the face of state repression. Our aim is to understand what strategies black 

actors used to deal with the context of neoliberalism in the 1980s in Los Angeles, 

contesting greater access to housing, education, health, employment and the fight 

against police abuse. Understanding that this struggle was crossed by the relationship 

between social movements, institutionalized actors and civil society, we seek to 

understand the established networks, as well as the disputes of political practice. 

Key-words: Black Comunities; Los Angeles; Social Moviments; Michael Zinzun; Tom 

Bradley; Ronald Reagan.  

 

 

 

Resumen: La Investigación busca analizar la percepción y movilización de los actores 

políticos que vivieron en la ciudad de Los Ángeles - California, respecto a las políticas 

públicas que afectaron directamente sus vidas durante el gobierno republicano de 

Ronald Reagan en los Estados Unidos (1981-1988). Para comprender cómo, a nivel 

local, las comunidades negras habrían percibido y reaccionado ante la situación adversa 

de las austeras políticas públicas federales, utilizo una amplia gama de fuentes, como 

periódicos de los medios hegemónicos, así como producidos por afroamericanos, 

Revistas, Archivos de movimientos sociales, gubernamentales, así como publicaciones 

con porcentajes estadísticos. Con el fin de analizar el activismo de estos actores, en un 

contexto donde se atacaban algunos de sus logros, así como se sustraían algunos de sus 

liderazgos de la arena política frente a la represión estatal. Nuestro objetivo es 

comprender qué estrategias utilizaron los actores negros para enfrentar el contexto del 

neoliberalismo en la década de 1980 en Los Ángeles, disputando un mayor acceso a la 

vivienda, la educación, la salud, el empleo y la lucha contra el abuso policial. 

Entendiendo que esta lucha estuvo atravesada por la relación entre movimientos 

sociales, actores institucionalizados y sociedad civil, buscamos comprender las redes 

establecidas, así como las disputas de la práctica política. 

Palabras llave: Comunidades Negras; Los Ángeles; Movimientos sociales; Michael 

Zinzun; Tom Bradley; Ronald Reagan. 
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Introdução  

No dia 03 de março de 1991, o motorista afro americano Rodney King fugiu de 

um bloqueio policial próximo aos limites da cidade de Los Angeles. King justificou sua 

atitude, ao estar dirigindo bêbado, bem como, em liberdade condicional naquele 

momento, por ter realizado um assalto à mão armada. King tinha receio de ser preso por 

direção perigosa, ele então foge, mas é pego próximo a um conjunto habitacional ao 

norte da cidade. King se dirigiu até aquela área no intuito de ter testemunhas e evitar 

uma abordagem mais agressiva da policia, todavia, ele é brutalmente espancado por 

quatro policiais brancos.1 Em uma varanda próxima a cena, um cinegrafista amador 

chamado George Holliday tinha em mãos sua câmera quando é surpreendido com a 

ação dos policiais, prontamente ele filma, e os oito minutos de gravação captados 

mostram o espancamento, com uso de força excessiva, cassetetes e taser de choque.2  

 Holliday ofereceu o material ao Departamento de policia de Los Angeles, mas as 

autoridades não demonstraram interesse, foi então que o mesmo contactou a KTLA, 

uma grande rede televisiva da Califórnia que prontamente trouxe a publico o caso de 

brutalidade policial. O espancamento de Rodney King alcançou repercussão 

internacional, dando uma projeção midiática para o tema do racismo e do abuso policial, 

que não era associado à cidade dos Anjos por quem não conhecia de perto esta 

realidade.3 King recebeu 56 golpes, fraturando ossos, tendo escoriações, queimaduras 

devido ao contato do taser com a pele, concussão, 11 fraturas no crânio, dano cerebral 

permanente, dentes quebrados, insuficiência renal, entre outras sequelas4, gerando uma 

revolta na comunidade que ficou estarrecida.5 Os policiais à época justificaram a ação 

perante o comportamento de King que conotava poder agredi-los, deste modo, a ação se 

justificava enquanto contenção e legitima defesa.6 Os policiais Stacey Koon, Theodore 

Briseno, Timothy Wind e Laurence Powell foram a julgamento pelo crime. A audiência 

foi transferida de Los Angeles para Simi Valley por receio de revoltas na cidade.7 O 

local, que fica localizado ao norte da cidade, em outro condado, é uma região suburbana 

                                                           
1 “Community Holds Rally to protest Police Beating”. Herald Dispatch. March, 14, 1991. 
2 CANNON, Lou. Official Negligence: How Rodney King and die Riots Changed Los Angeles and the 

LAPD. Times Books: New York, 1997. 
3 HUNT, Darnell M. Screening the Los Angeles “riots”: Race, seeing, and resistance. Press Syndicate of 

the University of Cambridge: New York, 1997. 
4 “Police Transcripts following Beating; Stir More Controversy”. Herald Dispatch. March, 21, 1991. 
5 “This time it was King, Next it could be you”. Herald Dispatch. March, 21, 1991. 
6 “There are never any Victors in a Racist Society”. Herald Dispatch. March, 28, 1991. 
7 “King case shifts to Courtroom in Simi Valley”. Los Angeles Times. Feb, 4, 1992. 
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valorizada, com alto índice de qualidade de vida e de maioria branca.8    

 O julgamento ocorrido no dia 29 de Abril de 1992 teve uma corte de maioria 

branca que inocentou os policiais9, dando inicio a uma revolta na cidade de Los Angeles 

que aguardava por justiça.10 Em poucos dias a revolta alcançou números expressivos: 

7.000 incêndios, 12.111 prisões, 63 mortes, 2.383 feridos. Os prejuízos materiais 

também foram significativos, há estimativas de danos e saques a 3. 100 empresas, que 

gerou quase 1 bilhão de dólares em perdas11, havendo a necessidade do presidente à 

época, George W. Bush, enviar a guarda nacional para auxiliar na contenção da revolta 

que tomou a cidade por seis dias e se tornou a maior rebelião urbana da história do país, 

influenciando em uma posterior reforma da policia da cidade.12 Como veremos nesta 

tese, a policia da cidade era modelo para as demais instituições no país por sua 

eficiência nas ações cotidianas e postura anticorrupção.    

 Felipe Polydoro realizou uma analise semiótica do julgamento dos policiais ao 

se debruçar sobre os regimes de verdade no registro amador, e acrescenta que para além 

do racismo velado do júri, a estratégia dos advogados de defesa dos policiais foi 

promover uma espécie de batalha ao nível do processo de significação tomando como 

base a filmagem amadora. Em vez de rejeitar o vídeo, a defesa tomou-o igualmente 

como prova e formulou outra narrativa a partir desses mesmos dados brutos. Nessa 

versão alternativa fabricada pela defesa – ciente de um júri favorável, formado por dez 

brancos, um latino e um asiático – um Rodney King enfurecido tentava agredir policiais 

tecnicamente bem preparados, que manejavam seus bastões de modo a mantê-lo 

deitado. Ao controlá-lo dessa maneira, à distância, os guardas teriam evitado o uso de 

armas fatais. Isto é: nesta versão, os golpes de bastão salvaram a vida de King.13 

 Fazia parte da tática de convencimento a repetição interminável do vídeo, sua 

fragmentação em frames analisados em minúcia, a interrupção constante da exibição, de 

modo a gradualmente esvaziar a carga violenta. O argumento dessa narrativa era de que 

a agressão original de King, anterior ao início da filmagem, condicionara todos os 

movimentos posteriores. Houve uma inversão na relação entre causa e efeito: os 

policiais o tempo todo responderiam a ameaças partidas do agredido – e isso era 

                                                           
8 HUNT, Darnell M. Screening the Los Angeles “riots”: Race, seeing, and resistance.  
9 “The Making of a Riot”. Herald Dispatch. May, 7, 1992. 
10 “Officers of King Beating Acquitted; LA Burns”. Herald Dispatch. May, 7, 1992. 
11 “Looting and Fires Ravage L. A.”. Los Angeles Times. May, 1, 1992. 
12 “Full coverage: 30 years since the 1992 L.A. riots”. Los Angeles Times. Aphil, 30, 2022. 
13 POLYDORO, Felipe da Silva. Vídeos Amadores de Acontecimentos: Realismo, evidência e política na 

cultura visual contemporânea.  Tese apresentada a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 
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demonstrado pelos advogados no próprio vídeo, rodado em câmera lenta. Para 

Polydoro, há aqui o uso do debate sobre a inconfiabilidade da evidência visual como 

munição para defender uma versão dos fatos em que os policiais ocupam a posição de 

vítima – quando a conclusão oposta, de que houve violência excessiva, surge como que 

naturalmente a qualquer abordagem humanista.14     

 Bill Nichols acrescenta que o equívoco da acusação residiu exatamente na 

crença de que o vídeo consistia numa evidência crua que falava por si mesma, uma 

prova da culpa policial sem possibilidade de refutação, quando o recomendável seria 

considerar a fita “um sintoma que necessita de um diagnóstico”.15 Uma coisa é o 

referente do fato ocorrido no mundo histórico que persiste na imagem, cuja natureza é 

indicial – um homem que se move no chão, policiais armados de bastões que o agridem. 

Outra é o significado atribuído a este significante. Que a versão da defesa foi 

engenhosamente fabricada parece ainda mais óbvio – e absurdo – trinta anos depois. 

Todavia, ainda é desconcertante a constatação de que a conclusão inversa, de que houve 

violência abusiva contra King, também possa ser colocada em dúvida.16  

 Umas das grandes questões levantadas pela comunidade negra após a revolta foi 

da necessidade de um novo julgamento dos policiais.17 O prefeito à época Tom Bradley 

declarou que “O veredito deste júri não vai nos cegar para o que vimos naquela fita de 

vídeo”. Bradley é um ator político importantíssimo para a história da cidade, foi o único 

afro americano que esteve na gestão da prefeitura, e realizou cinco mandatos.18 Em 17 

de abril de 1993 os policiais Lawrence Powell e Stacey Koon19 foram julgados culpados 

por agressão grave e violação dos direitos civis. Os dois foram sentenciados a dois anos 

e seis meses de prisão. Os policiais Theodore Briseno e Timothy Wind foram 

absolvidos. À época a policia da cidade se preparou para evitar uma nova revolta, que 

de fato não ocorreu. Rodney King processou a cidade de Los Angeles e recebeu uma 

                                                           
14 Idem, p. 50. 
15 NICHOLS, Bill. The trials and tribulations of Rodney King. In: Blurred Boundaries: Questions of 

Meaning in Contemporary Culture. Bloomington: Indiana University Press, 1994.p. 22. 
16 POLYDORO, Felipe da Silva. Vídeos Amadores de Acontecimentos: Realismo, evidência e política na 

cultura visual contemporânea. p. 51. 
17 “Black America it´s time to Wake-up!”. Herald Dispatch. May, 7, 1992. 
18 “George Holliday, man who filmed Rodney King video that forever changed L.A., dies”. Los Angeles 

Times, setember, 20, 2021. 
19 O Policial escreveu uma biografia narrando sua versão dos eventos e sua relação com o corpo da 

policia. Apoiado por uma parcela conservadora, Koon para muitos representava a ordem e sua prisão era 

uma inversão de valores. Ver: KOON, Stacey; DEITZ, Robert. Presumed Guilty: The tragedy of the 

Rodney King Affair. Regnery Gateway Washington D.C. 1992. 
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indenização de U$ 3, 800,000 investindo o recurso em negócios que não prosperaram.20 

King escreveu um livro onde conta sua experiência após o espancamento: “The Riot 

Within: My Journey from Rebellion to Redemption”. Em 17 de junho de 2012 King foi 

encontrado afogado na piscina de sua casa.21      

 As imagens do espancamento de Rodney King foram extensamente reproduzidas 

à época, todavia, ganhou espaço também em produtos culturais que utilizaram a técnica 

cinematográfica do Found Footage, quando se é acrescentado a uma obra um material 

já existente, como uma espécie de mosaico. É possível ver a filmagem de Holliday na 

introdução do filme Malcolm X de 1992 do diretor Spike Lee, do filme Escritores da 

Liberdade de 2007 do diretor Richard LaGravenese, bem como do filme Straight Outta 

Compton; a história do NWA de F. Gary Gray de 2015. Há uma exposição de imagens 

da rebelião no inicio de Pantera Negra de Ryan Coogler de 2018. Nos documentários 

LA 92 (Um crime Americano) dos diretores Dan Lindsey e T.J. Martin de 2017, bem 

como Rodney King (narrado em voz over) de Spike Lee do mesmo ano, o caso King é 

concebido como apoteose de uma historia de distinção racial na sociedade 

estadunidense. Essas imagens são reapropriadas pelos diretores com a intenção de 

crítica a desigualdade social, racismo, bem como problematizar a ideia de que a 

America é a terra da liberdade.        

 Los Angeles não teve o espancamento de Rodney King como um caso isolado. 

O caso King ganha projeção pelas imagens que constituem provas incontestáveis para a 

comunidade negra do tipo de tratamento que recebiam.22 Duas semanas após o 

espancamento de King, um ano antes do julgamento. A garota negra Lathasha Harlins 

de apenas 15 anos foi brutalmente assassinada quando foi a uma mercearia comprar um 

suco. A dona do estabelecimento, a coreana Soon Ja Du, alegou que a menina ao sair da 

loja parecia que estava com produtos sem pagar, elas se desentendem e Soon Ja Du 

desfere um tiro na nuca que mata a garota de forma instantânea.23 Tudo foi filmado 

pelas câmeras de segurança da loja.24 Em julgamento, o júri a sentenciou a 16 anos de 

prisão, todavia, a juíza Joyce Karlin, entendeu que a pena era muito dura e lhe dá uma 

                                                           
20 “Rodney King gets award of $ 3.8 million”. Los Angeles Times, Aphil, 20, 1994. 
21 “Rodney King Dies at 47; Police Beating Victim Who Asked ‘Can We All Get Along? ’. The New York 

Times, June, 17, 2012. 
22 “King Veredict proves American is stil Amerikkka”. Herald Dispatch. May, 7, 1992. A-4. 
23 A Netflix produziu um belíssimo documentário com entrevistas com familiares e amigos que refletem o 

que seria da vida de Lathasha se não tivesse sido morta em 1991. “The Heartbreaking L.A. story behind 

Oscar nominee ‘A Love Song for Latasha”. Los Angeles Times. March, 15, 2021.  
24 “How the killing of Latasha Harlins changed South L.A., long before Black Lives Matter”. Los 

Angeles Times. March, 18, 2016. 
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sentença branda com serviços comunitários e uma multa no valor de U$ 500,00. A juíza 

alegou que a comerciante era ré primário e não oferecia perigo, pois não parecia uma 

criminosa, e ela reconheceria um.25        

 Nas páginas dos jornais The Los Angeles Times, e mais especificamente, da 

imprensa negra da cidade, em editoriais como Los Angeles Sentinel, Herald Dispatch, 

Los Angeles Wave, Watts News, e tantos outros, não é difícil encontrar alguma noticia 

que narre um caso de violência policial no período. Como veremos nesta tese, os 

documentos da Coalizão contra o abuso policial – CAPA é também um corpus 

documental que desmistifica a ideia de uma Los Angeles pacifica para minorias raciais. 

Anos antes do caso King, o diretor da CAPA, Michael Zinzun, perdeu a visão de um de 

seus olhos por um espancamento policial.26 Isso nos leva a crer que o caso King para os 

Angelinos foi o estopim de anos de tratamento com demérito das instituições policiais e 

estaduais de sua cidade.27 Para muitos entusiastas que possuíam a imagem de uma Los 

Angeles idílica e turística, de Hollywood e seu glamour, ficaram chocados com as 

imagens de abuso que foram exibidas exaustivamente. 

Há uma historiografia que se debruça sobre a Revolta de 1992. Os principais 

eixos temáticos são: 1. Refletir as conexões entre a revolta de 1992 e as questões não 

resolvidas desde a rebelião de Watts em 1965. 2. A relação entre a revolta de 1992 e as 

Olimpíadas de 1984, uma vez que o evento mobilizou uma grande operação na cidade 

para recepcionar os jogos, promovendo prisões, desestabilização de gangues, bem como 

um trato diferenciado com as comunidades pobres da cidade. 3. As leituras que refletem 

o racismo institucional da policia enquanto promotor da apatia dos cidadãos afro 

americanos frente à justiça das instituições. A violência urbana, o desemprego 

desproporcional para alguns grupos, que é fruto de um processo de desindustrialização 

na cidade, os cortes nos programas sociais e o encarceramento em massa foram fatores 

que colocavam as comunidades negras em uma condição subjugada e fizeram parte das 

premissas dos eventos de 1992 no olhar de muitos analistas também.   

 De forma semelhante a muitos temas na historiografia, a revolta de 1992 

também estabelece disputas em sua narrativa, desde seus motivos e possíveis culpados, 

até mesmo a forma ao qual o fenômeno deve ser chamado.28 No inglês, é muito comum 

                                                           
25 STEVENSON, Brenda. The Contested Murder of Latasha Harlins: Justice, Gender, and the Origins of 

the LA Riots. Oxford University Press, 2013. 
26 “Activist Escalates his Anti-police Campaing”. Los Angeles Times, Aug. 21, 1986.  
27 WEST, Cornel. Questão de Raça. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Cia. das Letras, 1993.  
28 “Why it wasn´t a Riot”. Herald Dispatch. May, 21, 1992. A-5. 
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ver a palavra “Riot” como utilizada. Esta palavra se traduzida de uma forma que 

preserve seu sentido, deve ser lida como distúrbio. Colocando a comunidade negra e 

latina da cidade enquanto revoltados e criminosos. Responsáveis por todos os prejuízos 

sofridos. Por outro lado, há historiadores que utilizam a palavra “Rebellion”, 

“Uprising”, ou ainda “civil desobedience”, no sentido de conjunturar todas as formas de 

opressão vividas por aquele grupo, os colocando enquanto vitimas e não desordeiros, 

distinguindo a natureza e proposito das ações.29 Nestes termos, estas escolhas são 

políticas e já anunciam que tipo de olhar a analise se propõe realizar.   

 Nesta tese meu foco não é me debruçar nos trabalhos e fontes que pensam a 

revolta de 1992 e suas consequências. Todavia, analiso muitas destas obras para 

entender como viviam e se articulavam cidadãos negros angelinos nos anos 1980, de 

que maneira perceberam e reagiram a questões que estavam na ordem do dia neste 

período, uma vez que estas obras realizam conjunturas e lançam luz a aspectos que nos 

permite compreender melhor nosso objeto. Entender como as comunidades negras 

pobres de Los Angeles percebiam seus percalços pode contribuir para uma compreensão 

maior dos eventos de 1992, porém, nosso intuito neste trabalho é refletir como atores 

políticos imaginaram alternativas para o quadro adverso que se estabelecia em âmbito 

local: acesso a moradia, educação, saúde, emprego e a luta anti-abuso policial. E em 

escala nacional: a política econômica austera, que afetou desproporcionalmente seu 

grupo, trazendo perdas em nível de qualidade de vida, bem como os forçava a pensar 

novas estratégias de mobilização diante da subtração de quadros da arena política que 

sofreram repressão nos anos anteriores. Neste sentido, tomo a rebelião de 1992 como 

inspiração, procurando entender a perpetuação do racismo nas políticas públicas que 

impactavam na vida daqueles sujeitos, atravessadas por questões como violência, 

encarceramento em massa e difusão de drogas que afetavam diretamente suas condições 

de vida. Deste modo, meu marco temporal são os anos do governo Ronald Reagan na 

presidência do país, 1981 – 1988. Por acreditar que este período trouxe significativas 

mudanças para a relação entre movimentos sociais, atores institucionalizados e 

sociedade civil, tanto em Los Angeles, como nos EUA. 
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Um debate que vem recebendo notoriedade na historiografia ao procurar 

entender os laços entre racismo e as instituições públicas e sua relação com a sociedade 

civil é a noção ideológica da Colorblindness, ou como foi traduzida para o português, a 

cegueira da raça. O tema surge em espaços idealistas que vislumbravam a superação do 

racismo e um momento histórico em que as mulheres e homens seriam julgados por 

suas ações e caráter e não pela cor de sua pele. A ideia foi cooptada por atores 

conservadores nos anos 1970 que alegavam que o movimento por direitos civis teriam 

alcançado sucesso em sua agenda e conquistado uma equidade, não se fazendo mais 

necessário políticas afirmativas que trariam a partir daquele momento disparidades, uma 

vez que o critério de raça fora superado. Nesta tese veremos que esse argumento 

reforçou o discurso para cortes no financiamento de programas sociais e trouxe 

retrocessos em um tímido progresso que houve para grupos minoritários. Autores como 

Michelle Alexander30, Löic Wacquant31, Michael Omi e Howard Winant32, Sundiata 

Cha Jua33, Becky Pettit34, Brenda Gayle Plummer35, Eduardo Bonilla-Silva36 e tantos 

outros, defendem a partir de suas abordagens que o racismo institucional perpetuou por 

séculos através da escravidão e após o Jim Crow, as condições para criação de uma 

subclasse. Ainda que o Movimento por direitos civis tenham conquistado um espaço no 

âmbito da cidadania, a resposta a esta conquista foi a sofisticação das praticas racistas, 

impedindo assim a cidadania plena. A era de colorblindness ou o novo Jim Crow a 

partir dos anos 1980 não estava mais declarado explicitamente em leis. Nestes termos, o 

novo Jim Crow manifestaria a partir de novos modos de agir e falar a distinção entre 

mulheres e homens negros e os demais cidadãos da sociedade americana.  

Para Sherrow Pinder o daltonismo da raça em sua formulação aparentemente 

inocente, age como uma máscara que encobre as relações de epistemologia, poder, 

ideologia e prática, na verdade promovendo e sustentando a presumível hegemonia da 

                                                           
30 ALEXANDER, Michelle. The New Jim Crow: mass incarceration in the age of colorblindness. New 

Press: New York, 2012. 
31 WACQUANT, Loïc. Da escravidão ao encarceramento em massa: repensando a “questão racial” nos 

Estados Unidos. In: Contragolpes; seleção de artigos da New Left Review. Org. Emir Sader. São Paulo: 

Boitempo, 2006. 
32 OMI, Michael; WINANT, Howard. “Racial Formations”. Racial Formation in the United States: From 

the 1960s to the 1990s. New York: Routledge, 1994. 
33 CHA-JUA, Sundiata Keita. The New Nadir: The Contemporary Black racial formation. In: The Black 

Scolar. Vol. 40, Nº1, 2010. 
34 PETTIT, Becky. Invisible Men: Mass Incarceration and the Myth of Black Progress. Russell Sage 

Foundation: Washington, 2012. 
35 PLUMMER, Brenda Gayle. (Edit.) Window on freedom; Race, civil rights, and Foreign Affairs, 1945-

1988. The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 2003. 
36 BONILLA-SILVA, Eduardo. Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of 

Racial Inequality in the United States. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 



27 
 

 

branquitude. Muitos estudiosos tentaram olhar para o racismo como um sistema que 

beneficiava brancos. Para a autora, esse processo acontece quando a branquitude 

reconstrói e reconstitui seus preceitos de superioridade. Na era de colorblindness essa 

operação se faz quando raça é um critério não levado em consideração.37 

Partindo desta premissa, na tese de Alexander o corpo jurídico utilizou de 

artimanhas e um vernáculo que reproduziu em outros tons o racismo institucional que 

até então era amparado na lei. Imaginei a partir destas ideias que o campo das políticas 

públicas seria também um âmbito onde o novo Jim Crow se manifestaria. Ao alegar que 

praticas como cortes de impostos e incentivos ao grande empresariado trariam novos 

postos de trabalho, justificando cortes em programas sociais que atendiam sobremaneira 

afro americanos e outras minorias, o governo promoveu uma desigualdade econômica 

que reforçou traços do racismo, uma vez que estes grupos se fragilizavam mais em 

âmbito econômico. Ao procurar entender a percepção de atores de movimentos sociais, 

estimo compreender que alternativas estes sujeitos lançaram para lidar com esta 

conjuntura. Levando em consideração que muitas lideranças foram perseguidas, presas e 

mortas, mudar a estratégia foi uma escolha necessária. Neste sentido, um acurado saber 

em torno dos direitos humanos, a denuncia do abuso policial, bem como a pressão em 

espaços públicos através de protestos, e em espaços institucionalizados como 

Assembleias e Camara foram meios de mobilização que estes atores vislumbraram 

como forma de reagir a seu quadro adverso. A capacitação da juventude a partir de 

programas e ações que se assemelhavam a iniciativas de sucesso da Guerra à pobreza 

foi também uma forma de mobilização que responde algumas das perguntas desta tese. 

Neste sentido, a era de colorblindness apresenta novas formas de ataques à cidadania de 

mulheres e homens afro americanos, bem como, instiga nestes sujeitos novas formas de 

resistir e agir para seu progresso. A maneira como perceberam e colocaram em pratica 

sua experiência é que dá forma a esta tese. 

Há em meu argumento dois elementos que se cruzam. Um de cunho econômico; 

as políticas públicas de perfil austero, que chamo de neoliberal, daria incentivos a classe 

empresarial, as custas da fragilização de pobres, sobremaneira, afro americanos. O 

segundo é de ordem cultural; há um racismo persistente na sociedade americana, que 

através de seus mecanismos de limitação perpetuou desigualdades tanto no âmbito dos 

direitos, de reconhecimento, e assim culturais, bem como refratou na condição 
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econômica e de mobilidade social destes sujeitos. Neste sentido, o neoliberalismo teria 

em sua essência um traço do capitalismo racial como apontou Cedric J. Robinson, uma 

vez que a raça seria um traço persistente nos mecanismos de diferenciação dos sujeitos, 

manifestado na precarização do trabalho e das condições de vida.38 Para Robinson, a 

maior presença de grupos racializados em espaços segregados, e com menor acesso a 

recursos para seu bem estar apontaria para a faceta racial do capitalismo.    

 Para David Harvey o neoliberalismo pode ser definido como “uma teoria de 

práticas econômicas e políticas que propõe que o bem estar humano pode avançar 

melhor pela liberação das liberdades individuais empreendedoras e habilidades dentro 

de um arcabouço institucional caracterizado por direitos à propriedade privada, 

mercados livres, e livre comércio”.39 É importante salientar que para conservadores nos 

EUA, a liberdade individual foi contrastada com o coletivismo, identificado como 

elemento que traria dependência dos cidadãos em relação ao Estado.   

 O sociólogo Randolph Hohle possui uma obra importantíssima que se debruça 

sobre a relação entre neoliberalismo e racismo, para o autor, uma estratégia para o 

entrelaçamento entre a perspectiva econômica e o racismo é a privatização. A 

privatização substituiu o Jim Crow como estratégia preferida da elite branca para 

controlar a vida pública. Entre o fim do Jim Crow e a ascensão do neoliberalismo, há 

um fio cultural organizado em torno de uma linguagem do branco-privado/negro-

público surgindo da fusão da elite empresarial branca e dos segregacionistas. A vida 

pública foi recodificada como negra, enquanto a vida privada foi recodificada como 

branca. Os espaços públicos e a vida pública não desapareceram totalmente. Em parte, 

eram simplesmente hostis para negros e marginalizados, pois novas formas de 

vigilância policial, como câmeras de segurança, pontilhavam a paisagem urbana. Como 

observou o historiador Kevin Kruse, uma vez que os brancos pararam de usar recursos 

públicos, eles pararam de financiá-los com seus dólares de impostos brancos.40 

Hohle acrescenta ainda que os exemplos de como a violência do Estado contra 

os negros se tornaram mais racionais e sistêmicas e a ascensão da privatização como 

mecanismo para gerenciar o espaço integrado são apenas duas das características do 

racismo na contemporaneidade neoliberal. O autor define o neoliberalismo como o 
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projeto político destinado a criar as condições para a acumulação de capital com base na 

distribuição de recursos e uma adesão ideológica à meritocracia. Noções de sucesso 

individual e responsabilidade pessoal são cruciais. O lado da política do neoliberalismo 

está organizado em torno de quatro questões: privatização, austeridade, 

desregulamentação e cortes de impostos para os ricos. Em vez de um Estado menor, a 

combinação de política neoliberal fornece às elites o máximo controle sobre o Estado. 

Isso inclui controlar onde o dinheiro público é gasto e quem obtém cortes de impostos e 

créditos fiscais, criando parcerias e alterando o campo regulatório para beneficiar os 

negócios.41          

 Ao invés de uma ruptura com o passado, Hohle argumenta que o neoliberalismo 

é apenas a mais recente estratégia da elite branca que usa o racismo para preservar sua 

parcela que integra a política e o poder econômico. As origens e continuidade do 

neoliberalismo americano são sustentadas pelo racismo. O racismo permite que brancos 

da elite garantam apoio de outros brancos, principalmente da classe média, que se 

identificam como bons brancos em primeiro lugar e como parte de uma classe social em 

segundo lugar. Paradoxalmente, a diversidade das elites mascara o poder branco da 

elite, pois as elites apontam para formas simbólicas de inclusão como prova de que o 

status quo funciona, que o racismo não existe mais, e que a pobreza é o resultado infeliz 

de más decisões, ou simplesmente um “estado de espírito”.42 

O neoliberalismo americano não é propriedade de um partido político. Tanto 

republicanos quanto democratas defenderam a política neoliberal, embora com algumas 

pequenas diferenças. Os presidentes democratas foram mais aptos a aumentar os 

impostos sobre as classes altas do que os republicanos. No entanto, os democratas, 

também apoiados pela elite empresarial branca, implementou políticas neoliberais 

avançadas.43 Em analise similar, a filósofa Nancy Fraser afirma que o neoliberalismo 

possui uma faceta regressiva, onde o protecionismo no âmbito da política externa e um 

menor dialogo com minorias teria dado fim a um formato menos agressivo, ou mesmo 

progressivo desta política econômica.44 Para Fraser, o neoliberalismo esteve presente 

em governos como o Clinton, que mesmo tendo uma agenda de tom progressista, 

implementou austeridade, porém regrediu na gestão Trump. 
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Hohle apresenta ainda em sua obra uma analise que reflete a relação entre 

racismo e capitalismo através de duas teorias, são elas: a Teoria da formação racial e a 

Teoria crítica da raça. A partir da Teoria da Formação Racial nos Estados Unidos, 

Michael Omi e Howard Winant delinearam uma hipótese para explicar a construção 

social da raça. Em contraste a relatos biológicos e essencialistas de raça que explicam 

identidades raciais enraizadas em nosso DNA. A teoria da formação racial explica como 

a política e as forças econômicas constroem socialmente identidades raciais. Isso 

significa que ser negro, branco ou latino é instável. As identidades raciais são 

completamente dependentes do contexto político para serem abstraídas. Nestes termos, 

à medida que as identidades raciais se tornaram um significado social, os corpos negros 

foram racializados. Ser racializado significava que os europeus tinham diferenças 

visíveis entre eles e o resto do mundo como ponto de partida para incorporar 

significados negativos aos corpos de cor. A resistência negra subsequente por liberdade 

e igualdade teve que desafiar e passar por essas identidades raciais. Neste sentido, o ser 

negro durante a escravidão é diferente do que significava ser negro durante a era dos 

direitos civis e é diferente do que significa ser negro na era neoliberal.45 

O autor acrescenta ainda que a Teoria da formação racial estabeleceu a raça e as 

identidades raciais como próprio campo de investigação, e não um subproduto da luta 

de classes ou parte de um status socioeconômico mais amplo. As identidades raciais 

organizariam instituições e orientariam as interações sociais com base na diferença 

racial. Embora a Teoria da formação racial forneça uma excelente análise da construção 

de identidades raciais, não dá conta do material concreto que fornece a espinha dorsal 

das vantagens da elite branca, nem levam em conta as ações não intencionais de 

movimentos raciais por igualdade, inclusão e cidadania. 

Já a Teoria crítica da raça, que tem como um de seus nomes de destaque 

Eduardo Bonilla-Silva, se compõe para Hohle como uma teoria crítica avançada, uma 

das teorias sociológicas dominantes sobre o racismo. A Teoria crítica da raça captura os 

aspectos estruturais e materiais do racismo. O tema central da Teoria crítica da raça é a 

realidade dos interesses de grupos raciais concorrentes sobre recursos materiais. A 

Teoria crítica da raça difere da formação racial em um ponto-chave: a importância e o 

papel da cultura. Quando a Teoria da formação racial explica a construção social das 

identidades raciais, ela explica a cultura como o resultado do poder. Em contraste, o 
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relato da cultura na Teoria crítica racial se baseia em ideologias para subjugar grupos 

raciais e legitimar estruturas sociais. Para Bonilla-Silva, “a dominação racial não seria 

possível sem ideologia”. Porque a cultura e as ideologias são flexíveis, os brancos são 

capazes de se ajustar e se adaptar à resistência dos negros e antirracistas brancos. 

Bonilla-Silva e Amanda Lewis definiram a era após o Jim Crow como a era do novo 

racismo porque a ênfase na cegueira da raça e em termos neutros racialmente substituiu 

o racismo explícito. O racismo daltônico é simplesmente uma ideologia racista usada 

para reproduzir o poder branco da elite. A ênfase da Teoria crítica da raça e a 

incorporação do materialismo com aspectos da sociedade é um bom ponto de partida 

para entender o racismo na era neoliberal. Porém, para Hohle, a Teoria crítica da raça 

não desenvolveu um componente cultural adequado para complementar seu lado 

material. O que podemos aferir de ambas as teorias é que há um reconhecimento da 

sofisticação do racismo para lidar com as novas dinâmicas. Como a Teoria crítica da 

raça possui sua gênese no direito, há estudos empíricos de intelectuais militantes quanto 

às formas em que o racismo se manifesta tolhendo o direito da plena cidadania.46   

 Em sentido similar, a percepção da negritude para o sujeito ontológico mudou 

também, como os sujeitos racializados se enxergam. Blackness, ou a ideia de negritude, 

de pertencimento a negritude, carrega consigo a imaginação de desconstruir todos os 

valores que negam o ser negro, bem como traz consigo um senso de comunidade. Ser 

negro é se perceber enquanto tal, e perceber que o seu semelhante está sujeito a um 

sistema de opressão que o destitui de sua humanidade e de fatores materiais que o 

impedem de usufruir de sua cidadania plena. A consciência da negritude tem como 

papel combater os sistemas de opressão, notadamente o racismo.  

O Racismo enquanto conceito, para alguns autores, não compreende de forma 

precisa a experiência de exclusão negra, para tanto a perspectiva da antinegritude47 vem 

mobilizando um rico debate. O Antropólogo João Costa Vargas acrescenta que a díade 

negro/não-negro, que fundamenta o conceito da antinegritude, é mais precisa que a 

díade tradicional branco/não branco. De acordo com a díade branco/não-branco, ser 

branco (e ocidental, cisnormativo homem, heteropatriarcal e de posse) é a encarnação 

paradigmática da Humanidade. Essa díade condensa os princípios da supremacia branca 
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– a hierarquização da espécie humana na qual o ser branco (e homem) é a referência 

máxima de poder, inteligência, moralidade, e estética. Nessa hierarquia, o ser negro é o 

ser menor.48 

A díade negro/não negro, no entanto, representa um contínuo mais amplo da 

Humanidade que inclui pessoas não-brancas e não-negras, como asiáticos, indígenas, e 

latinos (nos Estados Unidos). Nesse contínuo mais abrangente, graus de Humanidade 

não são conferidos a partir da branquitude, mas em relação à distância relativa da 

negritude. O conjunto da Humanidade, então, inclui pessoas brancas bem como pessoas 

não-brancas e não-negras. Ser humano é ser não-negro. A díade negro/não-negro 

condensa os princípios da antinegritude, uma lógica relacionada mas distinta da 

supremacia branca. Relacionada porque a antinegritude, como a supremacia branca, de 

fato mantém pessoas negras e brancas em polos opostos de valor humano; mas distinta 

porque, de acordo com a antinegritude, a referência fundamental é a não pessoa negra – 

uma referência ausente, uma não-referência. Uma não-referência eficaz, poderosa e 

transhistórica. Essa não-referência à não pessoa negra faz com que, não somente 

brancos, mas todas pessoas não-negras, derivem sua subjetividade e seus privilégios 

sociais relativos do fato de não serem negras. A pessoa negra, assim, não faz parte da 

Humanidade; essa pessoa torna possível, mas não é parte da hierarquia Humana.49  

A díade negro/não-negro é tanto uma tentativa de ajuste teórico quanto um fato 

social. A segregação residencial, o desemprego, o abuso policial, a criminalização social 

e jurídica, o encarceramento, a negligência, a violação médica e a morte por causas 

evitáveis são todos mais evidenciados entre pessoas negras – pretas e pardas – que entre 

não negros. A análise paradigmática de Frantz Fanon nos ajuda a entender a equação 

negritude = morte. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon estabelece que a pessoa 

negra é negra sempre e somente em relação à pessoa branca. Ou seja, a ontologia negra 

depende e deriva da ontologia branca. A ontologia branca, então, é a base de toda e 

qualquer ontologia. Ser negro é ser não-branco. É importante lembrar que, de acordo 

com Fanon, a recíproca nunca é verdadeira. O ser da pessoa branca, diz ele, não 

depende da pessoa negra porque a pessoa negra, por ser uma derivação, um subproduto, 

“não apresenta resistência ontológica” aos olhos da pessoa branca.50  

 Para Vargas, o sujeito negro, num mundo antinegro, é tanto irrelevante quanto 
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fundamental na formação do ser não-negro, incluindo o ser branco. O negro é o não-

sujeito com posicionalidade a partir da qual todos os sujeitos não-negros se definem. 

Um sujeito é porque esse sujeito não é negro. O não sujeito negro é a referência central. 

Mas, pelo fato de o sujeito negro ser um não sujeito, ele é também uma não-referência. 

Assim, o não-sujeito negro é a presença ausente fundamental (ou a ausência presente 

fundamental).           

 Em seus trabalhos Vargas vem propondo novos desafios à perspectiva da 

antinegritude. Apontando que analisar a antinegritude implica reconhecer a constituição 

antinegra de nossa sociabilidade. Implica reconhecer que a degradação e morte negras 

não são acidentais, mas estruturais. E nestes termos, autores como Frank Wilderson III, 

Saidiya Hartman e seu conceito de escravidão póstuma (afterlife of slavery), assinalam 

para a sujeição fundamental e contínua das pessoas negras independentemente da 

expansão progressiva de direitos e da cidadania formal. Este escopo de ideias congrega 

o Afropessimismo, como uma teoria que pensa os significados da negritude na dinâmica 

moderna. Para nosso trabalho, ainda que estas colocações sejam pertinentes, o uso do 

termo racismo é ainda oportuno por seu caráter amplo e se tratar da analise de uma 

realidade onde os sujeitos de minorias, vislumbravam a superação de suas 

problemáticas através de coalizões, sejam eles afro americanos, mexicanos americanos e 

asiáticos, pois sofriam cada um à sua maneira opressão e reconheciam a do semelhante.  

Demarcado um debate sobre raça que atravessa nosso trabalho, partimos para o 

espaço, a cidade de Los Angeles, que possui uma formação racializada. Devido a sua 

diversidade de povos, a historiografia da cidade também explora muitos temas. Existe o 

interesse sobre a formação, por ter se tornado uma das grandes metrópoles do pacifico, 

vindo a ser um ponto estratégico para a economia do país.51 Bem como, há o interesse 

em entender como alguns grupos se desenvolveram na cidade, como é o caso do afro 

americano. Fruto de migrações no inicio do século XX, as comunidades negras 

receberam estudos que apontam sua organicidade precoce, vista em associações, 

sindicatos e Igrejas.52 A experiência do Jim Crow no sul do país fez com que muitos 

migrantes desde cedo estabelecessem redes de autoajuda na cidade forjando um censo 

de comunidade.          
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 Para Franklin Frazier, em seu clássico ‘Burguesia Negra’53, a comunidade negra 

se constituía como estratégia de preservação e de sobrevivência. Homens negros e 

mulheres negras apoiaram-se em uma rede de resistência informal que atravessava as 

fronteiras estaduais e gerava aproximações entre os negros de todo o país. Frazier 

aponta que o censo de comunidade se materializava na pratica cotidiana, uma vez que as 

comunidades pobres negras partilhavam demandas em comum, como acesso a um 

melhor serviço de saúde, emprego, moradias dignas, alimentação e segurança. Esses 

interesses atravessavam desde os sujeitos anônimos e não ligados a movimentos sociais, 

a aqueles politizados que levantaram pautas que eram de interesse geral, acessando 

conhecimentos como Direitos Humanos e criticando o racismo do Estado e ainda 

refletindo os erros das gerações anteriores para criar estratégias que lhes trouxessem 

maior sucesso na luta.         

 A literatura que analisa a ação de movimentos sociais afro americanos no pós II 

Guerra e dialoga mais diretamente com nosso trabalho, converge em afirmar que o 

advento do conflito tornou Los Angeles uma cidade com fluxo de pessoas muito maior 

e uma economia de destaque na costa oeste, por ter recebido um numero significativo de 

industrias para atender as demandas da guerra. Este fenômeno trouxe efeitos negativos, 

sentidos de forma mais latente por minorias raciais, que sofreram de forma 

desproporcional com desemprego, moradias insalubres e violência policial.54 

O trabalho do historiador Robert Bauman se destaca neste sentido, por captar 

movimentos sociais diversos nos anos 1960 que lutavam por melhores condições de 

vida, e se organizaram para captar verbas federais do programa Guerra à pobreza. 

Implementando programas na cidade, que forjaram na juventude um senso de 

participação política, bem como desafiando atores e instituições locais que almejavam 

controlar o programa, o autor aponta que diversos atores procuraram aproveitar a janela 

de oportunidades que o financiamento permitia. Bauman lança um olhar sobre uma serie 

de programas do período que serão inspiração para a militância dos anos 1980. Ainda 

que as ações da Guerra à pobreza fossem limitadas, forjaram-se experiências que 

reverberaram no imaginário da militância local.55      
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 Em 1965 ocorreu a rebelião no bairro de Watts. Influenciada pelo continuo 

racismo em uma das áreas mais pobres da cidade, a revolta modificou substancialmente 

a relação entre as comunidades e as instituições do Estado, principalmente a policia. 

Analises como a de Gerald Horne, Mike Davis e Janet Abu-Lughod56, explicitam as 

condições de vida aos quais minorias raciais viviam naquela comunidade, e como esta 

percepção foi escancarada pelo relatório Mccone. Documento que foi encomendado 

pelo Estado enquanto investigação, que tirou a culpa da policia pela revolta, mas traz 

dados estatísticos do quão aquém em nível de condições de vida, viviam aqueles 

cidadãos. À época, o relatório serviu para afirmar que um maior policiamento e controle 

evitaria novos episódios como o ocorrido em Watts. Ao invés de enfraquecer o poder 

policial, os eventos em Watts proporcionaram a policia expandir seu poder ao longo das 

décadas seguintes lhe permitindo uma atuação violenta que oprimia cidadãos não 

brancos e pobres. Seguindo esta linha, o trabalho do historiador Max Felker Kantor nos 

apresenta como a policia de Los Angeles desenvolve seu poder discricionário, 

conquistando poder político e policial entre 1965 e 1992. A obra apresenta também a 

militância dos Panteras negras nos anos 1960, do Black Congress, de iniciativas 

mexicano americanas e do movimento que se constituiu como legado dos Panteras 

negras, a Coalizão contra o abuso policial - CAPA. Ao percorrer os arquivos da 

instituição, Kantor lança luz para as praticas e experiências vividas pelo movimento afro 

americano e suas coalizões entre 1970 e 1990.57      

 João Costa Vargas se propõe a estudar os significados da negritude na Los 

Angeles dos anos 1990. A partir de uma experiência de observação participativa, Vargas 

capta diversas vivencias na cidade, desde a convivência que teve com mulheres e mães 

negras que viviam em um conjunto habitacional de Watts, sua rede de sociabilidade e de 

autoajuda, bem como a dinâmica da Capa, onde o autor trabalhou por anos como 

militante. Estando no seio do movimento, a obra de Vargas apresenta informações 

preciosas para se entender a agenda da instituição, a autocrítica que realizavam diante 
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da experiência como Panteras, bem como sua rede de trocas com outros movimentos. O 

trabalho é desenvolvido como uma antropologia histórica, ao utilizar fontes como 

documentos da Capa, jornais, e experiências compartilhadas por militantes à época. É 

possível perceber que as redes de sociabilidade na cidade, ainda que não articuladas 

enquanto movimento, realizavam um papel importante para suprir os diversos dilemas 

que aqueles cidadãos enfrentavam, como desemprego, uso de drogas, encarceramento e 

a realidade com as gangues. A Capa foi também artífice para uma trégua histórica entre 

as gangues da cidade, realizando um papel de relevo na promoção das comunidades 

pobres de Los Angeles.58 Vargas possui mais obras e artigos que contribuem para uma 

maior compreensão da Capa em âmbito internacional59, bem como, da percepção da 

mídia quanto aos eventos de 199260 e a Teoria da Antinegritude.     

 Trabalhos como o do cientista político Raphael Sonenshein61 e da geógrafa 

Laura Pulido62 apresentam ótimos panoramas das coalizões criadas na cidade para 

promoção social. Enquanto Sonenshein se debruça em redes de atores liberais brancos e 

negros que enxergavam na figura de Tom Bradley um equilíbrio para as demandas 

políticas e econômicas, Pulido analisa as redes criadas por movimentos minoritários que 

pressionavam atores institucionalizados por direitos, como melhores moradias, 

emprego, educação e saúde. 

Provavelmente boa parte do publico brasileiro, como foi meu caso, tenha um 

primeiro contato com a história de Los Angeles através da obra do historiador Mike 

Davis. Seus trabalhos transitam em diversos recortes, desde seu estudo acurado sobre os 

anos 1960, Set the Night on fire, que apresenta um panorama da diversidade de atores e 

redes que a cidade possuiu, abordando múltiplos temas, a obra apresenta uma série de 

fontes que trilham uma analise das disputas no período. Davis analisou os anos 1980 

atraves da ação da policia em sua famosa operação Martelo, que deflagrou uma ação no 

âmbito da Guerra as drogas em South Central Los Angeles. Ao abordar questões 

ambientais, Davis analisa o processo de expansão da cidade e seus efeitos colaterais 
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sentidos, sobremaneira por pobres, através dos desastres naturais. Em Cidade de 

Quartzo, Davis sagra uma narrativa em tom sociológico que apresentou as 

problemáticas sociais de Los Angeles ao mundo.63       

 Para investigar como atores políticos pertencentes a movimentos afro 

americanos perceberam e reagiram a políticas austeras em âmbito local, e lançaram 

alternativas ao quadro adverso ao qual viviam utilizo uma série de fontes históricas para 

me debruçar no tema. Entre as fontes jornalísticas, analiso os editoriais do jornal Los 

Angeles Times, a mídia de maior porte da cidade. Por ser um jornal de tiragem diária, 

privilegiei aqueles editoriais que tratavam de questões diretamente ligadas aos atores do 

movimento negro, bem como noticias ligadas a sua comunidade. Há um numero 

considerável de iniciativas afro americanas também, jornais como Los Angeles Sentinel 

e Herald Dispatch, são algumas das mídias realizadas e voltada para as comunidades 

negras. Esses jornais possuem tiragem semanal, bem como apresentam em seus 

editoriais um discurso afirmativo quanto ao papel do afro americano naquela sociedade, 

promovendo debates sobre qualidade de vida, oportunidades de emprego, bem como 

noticiam conquistas de seus atores nos espaços públicos.    

 A circulação de jornais em Los Angeles tem seu inicio ainda no século XIX, 

como é o caso do Los Angeles Times. Publicado pela primeira vez em 4 de dezembro de 

1881, como Los Angeles Daily Times, sob a direção de Nathan Cole Jr. e Thomas 

Gardiner. Desde seu inicio o jornal desenvolveu uma reputação de dinamismo cívico, 

bem como de oposição aos sindicatos, postura que levou ao bombardeio de sua sede em 

1910. O LA Times teve uma projeção considerável na década de 1960, aos cuidados do 

editor Norman Chandler, que adotou uma cobertura de foco nacional, circulando mais 

informações nas suas paginas. O LA Times é considerado atualmente um veículo de 

postura política de centro, se conformando como meio informativo de toda a cidade.  

 A imprensa negra foi fundamental para promover a “consciência da 

comunidade”, nas palavras de Charlotta Bass, editora do California Eagle. Eles 

conseguiram isso divulgando eventos sociais, apoiando empresas de afro americanos, e 

mais importante, relatando questões em torno dos direitos civis. Como observa Josh 

Sides, “a imprensa negra de Los Angeles desempenhou um papel crucial na politização 
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de seus leitores, estimulando-os a desafiar a discriminação racial”.64 Os primeiros anos 

da imprensa negra de Los Angeles foram marcados por críticas partidárias amargas 

entre editores rivais, bem como a ascensão de John J. Neimore, indiscutivelmente o 

fundador do jornalismo negro em Los Angeles. Todavia, o inicio do século XX assistiu 

ao aumento do numero de veículos, bem como seu trabalho focado na denuncia de 

abusos contra a comunidade e da difusão de oportunidades.   

 Das mídias produzidas por atores afro americanos, escolhi duas delas para 

analisar: o Los Angeles Sentinel, um dos mais antigos veículos realizados por e para a 

comunidade negra, foi fundado em 1933 por Leon H. Washington Jr. O LA Sentinel 

possui uma circulação maior nas áreas da cidade onde vivem afro americanos, além de 

Inglewood e o distrito de Compton. Nestas áreas há a circulação de outras mídias 

produzidas por afro americanos, todavia, o Sentinel é o jornal de maior projeção. De 

maneira geral, é um jornal com uma linguagem objetiva e acessível, apoiando 

movimentos como a CAPA e tendo uma postura critica a policia, e em alguns editoriais, 

ao prefeito à época Tom Bradley. Sua obtenção para fins de pesquisa pode ser realizada 

através de seu web site, e as edições históricas através do arquivo digital da biblioteca 

publica da cidade, bem como nos arquivos da Universidade do Sul da California – USC. 

 A segunda mídia ao qual tive acesso foi o Herald Dispatch. Jornal criado em 

1952 por Sanford e Pat Alexander, não tendo a mesma projeção que o Sentinel, seu 

arquivo histórico está localizado na Southern California Library em formato físico 

apenas. Este veículo possui uma linha editorial similar ao Sentinel no que diz respeito à 

promoção de sua comunidade, todavia, com tons particulares em alguns temas, em todo 

o recorte estudado (1981-1988), há menção aos feitos do prefeito à época Tom Bradley, 

o político é mencionado em todos os editoriais, levando seu leitor a crer que o prefeito é 

uma figura crucial para o progresso da cidade, bem como é dado um foco empresarial 

para atores afro americanos, e uma cobertura para eventos internacionais.  

 A utilização de jornais como fonte, ou mesmo objeto de pesquisa histórica, 

requer alguns cuidados. Primeiramente, não ser ingênuo em considerar fontes da 

imprensa escrita ou imagética como um espelho fiel da sociedade. Estes meios difusores 

tendem a divulgar e privilegiar notícias de grupos que compartilham de visões similares, 

bem como de interesses em comum. Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado 

acrescentam em sua obra que a escolha de um jornal como fonte e objeto de estudo 
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justifica-se por entender-se a imprensa fundamentalmente como instrumento de 

manipulação de interesses e de intervenção na vida social, cabendo ao historiador 

descortinar as redes estabelecidas.65  Perspectiva também importante quanto a analise de 

fontes jornalísticas é enxergar o jornal como uma testemunha da história e um agente 

participativo na configuração da própria história. Os jornais nos dão a possibilidade de 

verificar e conhecer as transformações das práticas culturais, comportamentos sociais e 

manifestações ideológicas de certos grupos em determinada época. Ao enunciar 

discursos e expressões o jornal tem potencial de intervir em processos, ao ser espaço 

privilegiado da articulação de projetos66, delineando a percepção e opinião da 

comunidade envolvida, bem como daqueles que se interessa em conhecer tais processos. 

 Os jornais procuram atrair seu público e conquistar seus corações e mentes. A 

meta é sempre conseguir adeptos para uma causa, seja ela empresarial ou política, e os 

artifícios utilizados para esse fim são múltiplos.67 A leitura dos discursos expressos nos 

jornais permite acompanhar o movimento das ideias que circulam em determinada 

época, as tensões em torno destas, disputas, bem como as distintas interpretações de um 

determinado fenômeno. Os jornais permitem analisarmos como ideias se modificam ou 

se perpetuam ao longo do tempo para determinado grupo, e em sua complexidade, como 

recursos de linguagem e imagético pode mediar à comunicação. A análise do ideário e 

da prática política dos representantes da imprensa revela a complexidade da luta social. 

Grupos se aproximam e se distanciam segundo as conveniências do momento, seus 

projetos se interpenetram, ou mesmo se afastam. Os conflitos desencadeados para a 

efetivação dos diferentes projetos se inserem numa luta mais ampla que perpassa a 

sociedade por inteiro. O confronto das falas, que exprimem ideias e práticas, permite ao 

pesquisador captar, com riqueza de detalhes, o significado da atuação de diferentes 

grupos que se orientam por interesses específicos.68 

Patrick Charaudeau defende que a imprensa se constitui como empresa e seus 

leitores são consumidores, que devem ser conquistados e mantidos. Isso nos leva a crer 

que sua forma narrativa e o tipo de informação que veiculam, devem ser do interesse 

deste publico, formalizando o contrato de informação entre instancia de produção e 
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recepção.69 “A informação é, numa definição empírica mínima, a transmissão de um 

saber, com a ajuda de uma determinada linguagem, por alguém que o possui a alguém 

que se presume não possuí-lo”.70 Para além deste vinculo, quem procura produzir um 

jornal tem interesse em um tipo de narrativa, no caso das imprensas de grupo, são: 

promoção de seu segmento, difusão de oportunidades, conscientização de uma 

conjuntura, a denuncia e conscientização dos esforços necessários para sua superação. 

 Tendo a imprensa um forte papel na difusão de noticias e apresentando da forma 

que lhe convem determinados grupos, podendo moldar como a opinião publica vai 

enxergar certos segmentos, seu poder de persuasão é mediado por sua linguagem. O 

vernáculo utilizado, o destaque a determinadas características, a omissão ou mesmo 

criação de atributos pode dar uma noção de distinção, ou mesmo de demonização para 

aquele que é retratado. Ao cruzarmos os discursos dos jornais de diferentes atores, 

temos a oportunidade de averiguar se uma ideia é unanime, ou do contrário, se cada 

setor exerga determinados fenômenos a sua maneira. Podendo ainda cruzar os discursos 

jornalísticos com outras fontes que expressem um ponto de vista sobre um determinado 

fenômeno. Essas operações historiográficas, parafraseando Michel de Certeau, 

permitem ao historiador extrair percepções, disputas e discursos de uma sociedade no 

recorte analisado que ora podem convergir, ou ainda divergir, mostrando o dissenso.

 Um corpus documental que também nos debruçamos nesta pesquisa é o arquivo 

do movimento social “Coalizão contra o abuso policial” – CAPA. Esse material pode 

ser encontrado apenas em formato físico, na Southern California Library em uma série 

de arquivos da Liberty Hill Records, trata-se de uma instituição que fomentou 

movimentos sociais na Califórnia que tinham como pauta a liberdade civil. Neste 

arquivo, o “CAPA Papers”, agrupa diversos documentos que narram a história e as 

ações deste movimento social que tinha um perfil guarda chuva para diversas iniciativas 

na cidade. Trata-se de um material com volume considerável, dividido em mais de cem 

caixas, com aproximadamente vinte e duas pastas cada. Os temas vão desde a fontes que 

comprovam que a instituição sofreu espionagem, documentos de cursos de formação 

ministrados em suas dependências, estudos sobre poluição na cidade e seu impacto 

desproporcional para áreas carentes. Panfletos de ações públicas e convocação da 

sociedade para participação política. Para além do vasto material que versa sobre a luta 

contra o abuso policial, há documentos sobre sua manifestação quanto à pressão por 
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melhores moradias, melhoras na rede escolar pública, programas de capacitação para 

jovens e de incentivo as artes. Esse conjunto de fontes nos permite acessar como 

operavam atores políticos nas suas ações por melhores condições de vida. Seu 

cruzamento com alguns editoriais que noticiam conquistas das comunidades negras nos 

permite compreender como se davam as lutas por progresso e a difusão destas ações 

para a comunidade. 

A Southern California Library for Social Studies situa-se na Avenida Vermont, 

no sul da cidade de Los Angeles. Em sua página on line a biblioteca tem como missão 

“documentar e fazer com que histórias de lutas que desafiam o racismo e outros 

sistemas de opressão sejam acessíveis, para que todos possamos imaginar e sustentar 

possibilidades de liberdade”. A SCL é uma biblioteca e arquivo da comunidade. 

Fundada há mais de 50 anos por Emil Freed, filho de anarquistas, a iniciativa possui 

extensas coleções de histórias de resistência da comunidade de Los Angeles e além. 

Freed começou a salvar de forma independente panfletos e outros materiais políticos, 

motivados pelo desejo de criar um legado histórico do pensamento de esquerda e pelo 

medo de que esse material fosse perdido. Durante a era McCarthy, no início dos anos 

1950, o medo de Freed de que o material fosse perdido aumentou. Desta forma, ele 

juntou tudo que foi possível e, com suporte do Partido Comunista, obteve meios para 

acondicionar os livros e documentos. Ao longo dos últimos 70 anos essa iniciativa 

compõe o acervo da Biblioteca do Sul da Califórnia. 

Para a relação entre Movimentos sociais e Estado tomamos como perspectiva 

metodológica trabalhos que entendem a determinação de agência de atores 

governamentais e de movimentos sociais mediante um ponto de vista interpretativista, 

esta leitura se baseia em uma ontologia anti-fundamentalista que considera que o mundo 

é construído socialmente e discursivamente. Neste sentido, é anti-positivista, ao 

defender que a compreensão do mundo social advem dos indivíduos, ao contrario de 

uma leitura objetivizante. Isso quer dizer que nosso foco se dará na percepção e ação de 

atores, como se organizaram, como pensavam a ação das gerações anteriores em seus 

limites, bem como, que alternativas lançaram para lidar com o quadro adverso que se 

apresentava no cenário político. Nesta abordagem, privilegia-se a ação de atores 

organizados nas comunidades pobres de maioria negra ao invés de procurar entender tão 

somente as estruturas do Estado que fomentavam as políticas que afetavam suas vidas. 

O Estado e suas instituições emitiram significados, criados e manipulados por atores 

que tentaram moldar a sua maneira a política da cidade, por outro lado, atores de 
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movimentos sociais enxergavam em sua militância uma forma de superação das 

adversidades que viviam, atravessadas pela ação do Estado.71 Ainda que possa parecer 

polarizado, essa relação é complexa, pois houve momentos em que atores liberais 

apoiaram a ação de movimentos sociais por enxergar legitimidade em sua agenda, 

todavia, houve momentos que a ação da policia foi ratificada por representar a ordem.  

Boa parte das fontes que utilizo neste trabalho, somado a experiência de 

conhecer a cidade de Los Angeles foi possível através de duas visitas a cidade. Realizei 

uma primeira, em fins de 2019 quando vivi 1 mês em South Central Los Angeles, 

conhecendo arquivos, Universidade, e a própria malha da cidade. No segundo momento, 

em janeiro de 2022, pude viver mais 1 mês, e tive uma tarefa mais especifica, percorrer 

parte dos arquivos da Capa para verificar se algumas hipóteses da tese se sustentavam 

ao verificar aqueles documentos. Por ter a experiência da primeira vivência, e no 

período entre as visitas ter estudado o mapa da cidade, percorrer suas ruas foi uma 

oportunidade de conhecer mais a fundo o espaço e os sujeitos que me propunha a 

estudar nos anos 1980. Pela proximidade do período estudado, a permanência de alguns 

apontamentos das fontes e literatura foi também notada em minha observação, podendo 

verificar de perto a complexidade de parte da cidade.    

 É notável como após os limites do centro da cidade, ao ingressarmos em South 

Central LA estamos em um espaço totalmente diferente do restante da cidade, sendo 

similar apenas à área leste, e bairros centrais como Pico Union, de maioria mexicano 

americana. As construções, a logística, tudo se mostra mais simples, e a cada quadra que 

se vai em direção ao sul, esse fenômeno se apresenta de forma mais expressiva aos 

olhos. Desde as casas mais simples, a distância maior entre os pontos de ônibus, e uma 

diversidade de povos latinos e afro americanos. Há trechos de Los Angeles que parece 

uma miniatura de outros países, representando enclaves de povos que tentam uma nova 

vida naquele local e procuram estarem mais próximos de seus semelhantes. Há trechos 

desta porção da cidade que nitidamente vive um processo de gentrificação, ligado a 

ascenção de gerações anteriores que se expressa em moradias mais estruturadas e 

trechos mais bem cuidados. Leimert Park, Baldwin Hills e a área norte de Crenshaw são 

bons exemplos.          

 A Universidade do Sul da California e seu entorno, são áreas bem valorizadas, 

                                                           
71 MUNSLOW, A. Deconstructing History. New York: Routledge, 2006. Ver também: TOSH, J. The 

Pursuit of History: Aims, Methods, and New directions in the Study of Modern History. New York: 

Longman/Pearson, 2010. LOUREIRO, Felipe P. A Aliança para o progresso e o governo João Goulart 

(1961-1964). São Paulo: Unesp, 2020.  
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com uma comunidade de classe média, atravessada pelo fluxo de alunos do campus. Há 

também um numero considerável de construções esportivas pertencentes à 

Universidade, que são o legado dos jogos Olimpicos de 1984 em Exposition Park. As 

quadras que se seguem são de moradias populares e um crescente número de prédios 

com media de dois andares, havendo conjuntos habitacionais de prédios de maior porte 

apenas em Watts. Há trechos de South Central que abriga parques industriais próximo 

ao aeroporto, demarcando um espaço da economia do petróleo e seus derivados. Boa 

parte das ruas é numerada tomando como referencia o centro da cidade, todavia há 

avenidas que cortam significativa parte da cidade que possuem seus nomes atrelados a 

personalidades do passado da cidade, como é o caso da Vernom. Há um numero 

considerável de lojas de bebidas alcólicas em South Central, fenômeno que não vi em 

outras partes da cidade, tal qual a mendicância. As áreas de lazer público são escassas 

também, e em qualquer momento do dia há aviões atravessando o céu. Algumas vezes 

são os helicópteros da policia em uma ação conjunta com viaturas em solo.   

 Interagir com o povo foi uma experiência a parte, em conversas, me chamavam a 

atenção para o esquecimento do poder publico para aquela área, lembrando-se de 

episódios onde as lideranças comunitárias realizaram programas e ações que fizeram a 

diferença na vida dos jovens. A impressão que tive é que a relação da população com a 

Policia melhorou se comparado com as experiências que tive acesso nesta pesquisa. Por 

outro lado, políticas públicas de revitalização do centro e de capacitação de jovens para 

ascenção no mercado de trabalho trariam avanços no projeto de reconstrução do sul, 

este, ficou no papel desde que foi proposto há duas décadas, e que pode ser uma “nova-

velha” proposta com o advento dos Jogos Olimpicos que se aproximam em 2028. 

Para estudar esse processo, dividimos o trabalho em sete capítulos. No primeiro, 

apresento a formação racializada da cidade de Los Angeles, seu desenvolvimento, bem 

como a história dos afro americanos na cidade no inicio do século XX. A formação dos 

guetos consistiu em fenômeno nacional, em Los Angeles o pós II Guerra fez com que 

esse processo acontecesse de forma vertiginosa, afetando sobremaneira as comunidades 

racializadas da cidade. Me preocupo também em trazer um panorama das leituras em 

torno do gueto como espaço de segregação que é também marcado pela ideia de raça, 

como estes espaços congregam um maior numero de problemáticas existentes na 

dinâmica de uma metrópole, desde a logística, até mesmo a exposição de inteperies. 

 No segundo capitulo procuro entender o papel da policia como repressora dos 

grupos minoritários e como tal ação será o estopim para duas revoltas em menos de 
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trinta anos. Bem como, em que termos uma resistência se forjou na cidade para lidar 

com assedio e tratamento desigual. O capitulo tem o propósito em mostrar como a 

reação das comunidades racializadas, ao invés de mostrar os limites da ação policial, lhe 

deu artifícios para criar uma política discricionária sobre segurança publica e da 

necessidade de investimentos cada vez maiores para o controle destas comunidades 

racializadas, e proteção dos cidadãos dos bairros nobres.  

No terceiro e quarto capitulo procuro entender as conexões entre o local e o 

nacional no que diz respeito à criação de políticas públicas afirmativas, os atores frente 

às gestões federais, bem como seus cortes nos anos 1980. Neste sentido, percorro a 

história da construção do Estado de Bem Estar social no século XX e sua influencia em 

Los Angeles. A partir de estudos de caso da Grande sociedade podemos averiguar que o 

programa teve um perfil bem distinto em cada região do país, moldado pelas disputas 

entre atores ligados a movimentos sociais e aqueles do Estado, pelos financiamentos 

federais.          

 No quarto capítulo discuto como Ronald Reagan desconstrói, ou mesmo, 

diminui a plataforma de Bem Estar, trazendo com isso polarização social. Ao apresentar 

algumas informações de sua trajetória reflito como sua experiência enquanto 

governador da Califórnia foi um prólogo de seu projeto nacional. Chegando a 

presidência, Reagan atendeu as demandas de um empresariado que desejava maior 

lucratividade, e que naquele momento era fortemente afetado por uma crise econômica 

atravessada pelo desaquecimento dos setores de comercio e exportação. Com uma 

política em cascata, o presidente trouxe queda na arrecadação de impostos, agradando 

setores da indústria e comércio, por outro lado, aumentando a margem de pobreza, 

sobremaneira, para afro americanos e pobres, que eram assistidos por programas sociais 

que tinham seu orçamento drasticamente afetado. 

No quinto capitulo analiso a formação e trabalho cotidiano da Capa, seu papel 

como movimento anti-abuso policial e por melhores condições de vida. O papel de seus 

articuladores como aqueles que carregam o legado dos Panteras Negras e tentam superar 

suas falhas enquanto movimento social. Discuto como algumas de suas ações em 

âmbito da promoção social foi uma forma de lidar com o quadro adverso de 

desemprego, capacitando jovens para o mercado de trabalho, bem como implementando 

ações que os distancie da realidade das gangues. 

No sexto capitulo procuro explorar como foi a dinâmica de segurança publica na 

cidade nos anos 1980. Como a policia lidou com temas como o trafico de drogas, 
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criminalidade e de como estas questões fazem parte do cotidiano dos moradores de 

minorias do centro urbano. No sétimo capitulo apresento e discuto dados obtidos em 

estudos que mostram como alguns índices de qualidade de vida tiveram queda continua 

na cidade para minorias, mostrando que o Estado de Bem Estar os permitiu 

experiementar progressos, todavia, políticas austeras os fizeram, mais uma vez, está em 

condições de polarização em relação a outros grupos na cidade e no país.    
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1. Uma Arqueologia da Cidade de Quartzo: História, Política e Resistência. 

Em Cidade de Quartzo: escavando o futuro em Los Angeles72 o historiador Mike 

Davis apresenta um diagnostico da grande metrópole da costa oeste americana, e de 

como seu agudo processo de desenvolvimento e polarização econômica poderia trazer a 

tona nos anos 1990 revoltas como aquela vista no ano de 1965 no bairro pobre de Watts. 

Para muitos leitores, o celebre livro realiza uma previsão da Rebelião de 1992, motivada 

pelo espancamento do motorista Rodney King. Entretanto, para um ávido observador, 

este evento catalisa uma série de fenômenos que ocorriam na cidade como abuso 

policial e impunidade, limitação das políticas públicas para os mais pobres, racismo, 

desemprego, violência e corrupção que só cresciam em Los Angeles desde sua 

formação. Davis desenha uma analise em trama jornalística que nos permite entender 

como uma cidade que possui o glamour de Hollywood e seus subúrbios planejados é 

também o local de Slauson e Watts e sua pobreza a poucos quilômetros de distancia, 

coexistindo enquanto unidade. 

Davis chama Los Angeles de Cidade de Quartzo, um mineral que é o mais farto 

na terra. Em sua forma mais conhecida, pode ser visto em cristais, com rica perspectiva 

de faces, estando presente em todos os tipos de formações rochosas do mundo como as 

metamórficas, sedimentares ou mesmo ígneas. Los Angeles pode ser lida então como 

uma metáfora, uma megalópole em franca expansão, que apresenta as mazelas do 

capitalismo predatório e uma clara distinção social na sua espacialidade. Problema esse 

abundante em todo o mundo, bem como necessário ser analisado em suas diversas 

interfaces. Los Angeles deve ser lida como quem analisa uma pedra de Quartzo. Pois a 

cidade é uma das maiores metrópoles industriais do mundo, se firmando como 

referencia nas áreas de tecnologia e armamento, todavia, possui também uma das 

maiores comunidades carcerárias, bem como de sem teto do país, tudo isto no mesmo 

espaço. Entender como atores políticos ligados a movimentos sociais perceberam que os 

anos 1980 se constituíam como tempos austeros no acolhimento dos mais pobres pelo 

Estado e diante deste quadro pensaram em alternativas para resistir e conquistar espaço 

na arena política é uma chave de leitura e proposta deste trabalho. Saber como mulheres 

e homens negros povoaram Los Angeles, e começam a desenhar uma nova história é um 

percurso necessário para entender como conformaram suas lutas no recorte temporal 

que decidimos nos debruçar.   

                                                           
72 DAVIS, Mike. Cidade de Quartzo: Escavando o futuro em Los Angeles. São Paulo: Boitempo, 1999. 
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1.1 A Cidade e os Sujeitos 

 

A cidade é o lugar da morada, e enquanto tal é também lugar de trocas, de 

solidariedades, bem como é lugar do conflito e das disputas. Historicamente a cidade é 

conhecida como forma espacial com multiplicidade de funções e um emaranhado de 

relações onde se mesclam vidas, desejos e se fomenta a luta diária por melhores 

condições de vida. A cidade não é uma matéria inerte, um mero palco das relações 

travadas entre os indivíduos. A cidade muda sua forma e conteúdo cotidianamente, e 

muda o olhar de quem observa e a forma com a qual se relaciona com o espaço.  A 

cidade é acima de tudo política, uma vez que construir e morar em cidades implica viver 

de forma coletiva. Sempre havendo na cidade uma dimensão publica de vida coletiva, a 

ser organizada.73   

Enquanto parte constitutiva das relações sociais a cidade incorpora significados 

que lhe são atribuídos por determinadas representações, revestindo-se de simbologias e 

participando da construção de certas identidades.74 Seus significados derivam dos 

investimentos simbólicos feitos sobre seu espaço, por meio de rituais promovidos pelo 

Estado ou certos grupos sociais. Não há espaços na cidade sem as práticas que lhe 

conferem sentido. O espaço é a instancia em que os grupos sociais edificam obras 

materiais e inscrevem uma ordem simbólica. O espaço também envolve as contradições 

da realidade à medida que é um produto social. 

Em A produção do Espaço75, Henri Lefebvre aponta que “Espaço (social) é um 

produto (social)”. Para o autor, o espaço é produzido por relações sociais e as reproduz, 

não existindo um espaço em si mesmo, como uma realidade material independente. 

Uma vez que as relações sociais são determinadas por distintos poderes, ao mesmo 

tempo em que tais relações incidem sobre as formas e manifestações de poder, o espaço 

urbano está profundamente implicado, e é conformado, no processo em que hierarquias 

sociais se concretizam em um dado momento histórico. Nestes termos, todos os espaços 

urbanos são produtos de lutas históricas de poder, e as relações sociais derivadas de tais 

lutas se tornam espacializadas de acordo com a ordem política hegemônica.76  

 Para Lefebvre há uma tríade necessária para se compreender o Espaço Social. O 

Espaço que representa simultaneidade, a ordem sincrônica da realidade social. O 

                                                           
73 ROLNIK, Raquel. O que é cidade? São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 20. 
74 ROLNIK, Raquel. História Urbana: história na cidade? Cidade e História. In: PESAVENTO, Sandra 

Jatahy. Muito Além do espaço: por uma história social do urbano. Estudos Históricos, v.8, n. 16, 1995. 
75 LEFEBVRE, Henri. The production of space. Oxford: Blackwell Publishing, 1991. 
76 ELIAS, Norbert. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 
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Tempo, por seu turno, denota a ordem diacrônica e assim, o processo histórico da 

produção social. A Sociedade que é composta por seres humanos, deve ser analisada 

pela expressão de sua corporeidade, sensibilidade e imaginação. Ao analisar a produção 

material, de conhecimento e de significados, o foco da perspectiva de Lefebvre não é o 

espaço em si mesmo, bem como o ordenamento dos objetos e artefatos materiais no 

espaço. O espaço é para ser entendido em um sentido ativo como uma intrincada rede de 

relações que é produzida e reproduzida continuamente. O objeto da análise é, 

consequentemente, o processo ativo de produção que acontece no tempo.  

O historiador que se debruça sobre a história de uma cidade deve procurar 

entender os vestígios que compõem suas paisagens, os nomes dados às ruas, as 

avenidas, seus monumentos, bem como os elementos apagados ou esquecidos de sua 

história. Quais projetos políticos fizeram parte da história desta cidade. Que dinâmica de 

relações esta possui com outras cidades, seu mercado de trabalho, moradia, como se dá 

a espacialização de seus cidadãos, sua malha de transito no espaço, e de como os 

diferentes se comunicam e tecem relações de poder e disputa neste espaço.   

 A sociedade estadunidense ao longo de sua história carrega consigo a ferida da 

segregação, hierarquizando seus espaços e sujeitos com respaldo nos interstícios das 

suas leis. Tais políticas confinaram minorias em espaços urbanos insalubres, com acesso 

limitado a direitos e serviços. Diversas iniciativas realizaram enfrentamento a tal 

contexto, entre elas, a mobilização de movimentos sociais, associações, sindicatos, 

manifestações públicas, boicotes, sit-ins, bem como, à procura de novos espaços onde 

as disparidades fossem menores. Houve essa busca no norte do país, em franca 

industrialização, e no oeste com uma nascente indústria automobilística e naval. 

 A história dos afro americanos em Los Angeles se inscreve como uma tentativa 

de ocupar um território onde as desigualdades fossem menores, e daí explorar as 

possibilidades de ascensão social que este espaço proporcionasse. Mulheres e homens 

negros depositaram na Califórnia o sonho de dias melhores, através de narrativas que 

lhes chegavam, com a promessa de um clima ameno, farta oferta de emprego e áreas 

não povoadas que estavam em paulatino processo de urbanização ainda em fins do 

século XIX. Ainda que desde sua fundação existam relatos de afro americanos em Los 

Angeles, foi majoritariamente através de processo migratório que este território foi 

explorado por estes sujeitos. Conhecer o prelúdio deste processo é a chave para 

compreensão de seu protagonismo no século XX e propósito deste capitulo. 
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1.2 Los Angeles em sua Aurora: A formação de uma Cidade Racializada  

 

Fundada em 1781 quando ainda fazia parte do território Mexicano, a cidade de 

Los Angeles permaneceu como um pequeno posto avançado periférico por quase cem 

anos. Em sua colonização, um grupo de onze famílias mexicanas chegou à localidade, 

nomeada El Pueblo Sobre el Rio de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de 

Porciúncula. O líder da expedição foi o frei franciscano Junípero Serra e seu idealizador 

o governador da Califórnia mexicana, Felipe de Neve.77 Um século depois, quando o 

processo predominante de urbanização tornou-se mais descentralizado, iniciou-se uma 

extensa suburbanização residencial e alguns feixes de municípios separadamente 

incorporados começaram a margear a cidade metropolitana central.78   

 Os primeiros prédios públicos construídos na cidade foram uma prisão, uma 

igreja e um cabildo (administração). A população do assentamento teve rápido 

crescimento. Juntaram-se às primeiras famílias, mais colonos, soldados e funcionários 

públicos. A colonização da região foi estimulada com a independência do México em 

relação à Espanha em 1821, bem como, a doação de terras, os ranchos e a isenção de 

impostos aos novos moradores. Em 1833 o governo mexicano secularizou as missões de 

assentamento. Mais de 800 lotes de terra foram doados e em 1841, anos antes da guerra 

contra os Estados Unidos, a população, que em 1821 era de 650 pessoas havia triplicado 

para 1.680.79          

 Em 1848, como resultado da Guerra Mexicano-Americana e assinatura do 

Tratado Guadalupe Hidalgo, a região passou ao domínio dos Estados Unidos. Muitos 

residentes mexicanos perderam a posse de suas terras porque as plantas que possuíam, 

os diseños, não eram vistos pelos tribunais locais como garantia. De acordo com o 

sistema espanhol, as casas das elites locais foram construídas ao lado da praça, no 

centro da cidade. Sob a governança da administração estadunidense, as casas da elite 

foram construídas no subúrbio. As populações minoritárias compostas em sua maioria 

por chineses, italianos, franceses e russos juntaram-se aos mexicanos junto à praça.80 

Em seguida, a descoberta de ouro na região no final da década de 1840 incentivou nova 

onda migratória. 

                                                           
77 STANFORD, Karen L. African Americans in Los Angeles. South Carolina: Arcadia Publishing, 2010. 
78 SOJA, Edward W. Tudo se junta em Los Angeles. In: Geografias Pós-Modernas: A Reafirmação do 

Espaço na Teoria Social Crítica. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1993. p. 232.  
79 ESTRADA, William. The Los Angeles Plaza: Sacred and Contested Place. Austin: University of Texas 

Press, 2008. 
80 Idem. 
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A população afro americana de Los Angeles permaneceu pequena até o início de 

1900, quando pequenos grupos de comunidades começaram a se expandir. O Censo dos 

EUA de 1850 observou apenas quinze residentes negros no condado de Los Angeles.81 

Os números do censo mostravam a população negra da cidade com 1.817 cidadãos em 

1900, aumentando para 9.424 em 1910. O historiador Josh Sides observa que a primeira 

comunidade negra identificável na cidade ficava perto da rua 1 com a rua Los Angeles 

por volta de 1887.82         

 Entretanto, o historiador César Lopez que estudou esta área circunscrita no 

centro da cidade chamada Calle de los negros, acrescenta que o espaço estava 

localizado a um quarto de milha (400 metros) a noroeste da praça.83 Calle de los negros 

era o nome usado para descrever um pequeno atalho conectado com a praça central de 

El Pueblo de Los Angeles durante a década de 1840 e 50, um exemplo de um lugar que 

é ativamente esquecido na história da cidade. Calle de los negros foi uma rua 

secundária com uma história racializada que tem feito parte da narrativa principal da 

área da praça de Los Angeles desde a era mexicana. Seus nomes posteriores, Negro 

Alley e Nigger Alley, já foram sinônimos da Calle de los negros. Com a transformação 

do antigo centro da cidade no final do século XIX, edifícios de tijolos construídos por 

investidores, alugados para inquilinos chineses começaram a substituir os adobes 

característicos no lado oriental da praça. 

O continuo progresso e a abertura de linhas de trem como a Ferrovia Pacifico 

Sul completou a primeira conexão transcontinental para a cidade através de São 

Francisco em 1876 e da Ferrovia Santa Fé que chegou em 1886, especialmente 

conectando Los Angeles às cidades do Meio Oeste, trazendo nova onda migratória, 

composta em sua maioria por homens brancos protestantes. A população da cidade 

quadruplicou na década de 1880, de 11.183 habitantes para 50.395 em 1890, uma taxa 

de crescimento maior do que qualquer outra cidade do país na época. Então, entre 1900 

e 1930, Los Angeles cresceu de uma cidade de 102.000 para uma metrópole de 1,2 

milhão de pessoas.84          

                                                           
81 HUNT, Darnell; RAMON, Ana Christina. eds. Black Los Angeles: American Dreams and Racial 

Realities. New York: New York University Press, 2010. p. 10. 
82 SIDES, Josh. L.A. City Limits: African American Los Angeles from the Great Depression to the 

Present. Berkeley: University of California Press, 2006. 
83 LÓPEZ, César. Lost in Translation: From Calle de los Negros to Nigger Alley to North Los Angeles 

Street to Place Erasure, Los Angeles 1855–1951. In: Southern California Quarterly, Vol. 94, No. 1 

(Spring 2012), p. 25-90. 
84 BERNSTEIN, Shana. Bridges of Reform Interracial Civil Rights Activism in Twentieth - Century Los 

Angeles. New York: Oxford University Press, 2011. p. 16. 
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 O Condado de Los Angeles se expandiu basicamente moldado pelas relações 

sociais e espaciais da Cidade Empresarial. As atividades governamentais, financeiras e 

comerciais sempre se concentraram no núcleo do centro da cidade de Los Angeles, polo 

do controle e da administração social por mais de duzentos anos. Havia também uma 

considerável zona industrial interna um pouco mais ao sul, que acabaria por se expandir, 

quase que ininterruptamente, até o complexo portuário de San Pedro, anexado à cidade 

em 1909, e Long Beach, inicialmente incorporada em 1888 e, a partir de 1920, a 

segunda maior cidade da região. O padrão predominante de localização residencial e 

industrial, entretanto, já era polinuclear e descentralizado, com densidades relativamente 

baixas na dispersa área construída.85       

 Os “subúrbios do ouro negro” pontilharam o Condado de Los Angeles fora dos 

três maiores centros, Los Angeles, Pasadena e Long Beach (que era, talvez, a maior 

dessas urbanizações ligadas pelo petróleo), e se espalharam pelos condados de Orange e 

San Bernardino. Os subúrbios do ouro negro incluíram Whittier, Huntington Beach, 

Norwalk e El Segundo (que literalmente definia a segunda maior refinaria da Standard 

Oil) e muitas outras localidades, que foram tragadas pela anexação à cidade central. 

Uma rede ferroviária eficiente e extraordinariamente extensa para o transporte de massa 

— a maior do país na época — ligava esses centros dispersos e fomentava, a cada 

conexão, um padrão de desenvolvimentismo competitivo das localidades e de 

fragmentação territorial.86        

 No inicio do século XX havia uma maioria de cidadãos brancos em Los 

Angeles, perfazendo 77% da população em 1910. Essa porcentagem diminuiu 

significativamente até a década de 1930, todavia, ainda era maior do que as outras 

cidades da região, incluindo São Francisco. As populações não brancas e imigrantes 

começaram a crescer no início do século XX com os frequentes fluxos migratórios, 

produzindo uma transformação em Los Angeles de uma cidade de maioria protestante 

branca, relativamente homogênea, para uma metrópole racializada no inicio do século 

XX. O número de habitantes não brancos ou nascidos no exterior aumentou quinze 

vezes de 1900 a 1930 (de 22.000 para quase 350.000). O crescimento econômico da 

região atraiu migrantes afro americanos, mexicanos, asiáticos e europeus para atender 

uma crescente demanda de mão de obra industrial e não qualificada. Eles construíram as 

                                                           
85 SOJA, Edward W. Tudo se junta em Los Angeles. p. 232 - 233. 
86 Idem. p. 233.  
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ferrovias, trabalharam na construção civil e plantaram em extensas terras agrícolas.87 

 Russos, italianos e chineses migraram para Los Angeles nas primeiras décadas 

do século XX impulsionados também pelo contexto de sua terra natal. Os Russos foram 

estimulados pela Guerra Sino Japonesa; A eclosão da I Guerra na Europa enviou mais 

de 10.000 imigrantes italianos para a cidade. Mesmo depois que os Estados Unidos 

promulgaram legislação restringindo a imigração de europeus orientais e meridionais 

em 1924, a população italiana continuou crescendo, chegando a cerca de 36.000 em 

1934. No início do século XX, a população chinesa de Los Angeles ainda era pequena, 

especialmente em relação a São Francisco, onde a maioria destes foi atraída pela 

extração do ouro, todavia, em Los Angeles formaram uma Chinatown na cidade.88  

 Mexicanos, japoneses, judeus e afro americanos foram os mais numerosos e 

visíveis grupos minoritários de migrantes que chegaram a Los Angeles nesta época. Os 

mexicanos eram maioria, bem como mais difundidos geograficamente. Por já estarem 

presentes na região desde os tempos em que a cidade fazia parte de território espanhol, 

houve um aumento de seu fluxo depois de 1900 quando as pressões populacionais 

crescentes e o desemprego no México impulsionou o fluxo de mexicanos para os 

Estados Unidos. O êxodo populacional cresceu especialmente após o colapso de 1910 

com a ditadura de Porfirio Díaz e o início da Revolução Mexicana. Uma economia em 

expansão no sul da Califórnia e a necessidade crescente de trabalho não qualificado na 

região atraiu dezenas de milhares de mexicanos para a área.89     

 A migração japonesa para a cidade também aconteceu em fins do século XIX. 

Embora tenha havido restrições de imigração nos idos de 1907, isso não impediu o 

crescimento de sua comunidade na cidade, pois após 1908 havia um fluxo de outras 

partes da Califórnia, bem como do restante do país para Los Angeles. Os migrantes 

judeus que foram para Los Angeles no século XIX eram compostos em sua maioria por 

comerciantes, vendedores ambulantes e empresários em melhor situação. Eles vieram 

primeiro pelas cidades do leste, particularmente por Nova York. Porém, com o contexto 

da II Guerra houve um fluxo maior de nascidos na Europa que foram para a cidade 

fugindo do contexto europeu. Na década de 1920 também motivados pela fuga da 

violência na Europa houve um fluxo de Armênios que migraram para Los Angeles 

formando seu bairro ao lado de Hollywood. 

                                                           
87 BERNSTEIN, Shana. Bridges of Reform Interracial Civil Rights Activism in Twentieth - Century Los 

Angeles. p. 17. 
88 Idem. 
89 Idem, ibidem. 
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Das 43 milhas quadradas de terra sem acesso ao mar, no início do século, a 

cidade de Los Angeles ampliou-se para 362 milhas quadradas em 1920 e para 442 em 

1930, estendendo seus tentáculos anexadores primeiro para o porto e, depois, através de 

seu virtual monopólio da água, para Hollywood, Venice, Watts e vastas faixas do Vale 

de San Fernando.90 Em 1910, quando a municipalidade de Hollywoodland foi 

incorporada ao condado, na região já operavam 10 estúdios de cinema. Em 1921, mais 

de 80% da indústria de cinema dos Estados Unidos já se concentrava em Los Angeles. 

O dinheiro gerado com a indústria cinematográfica preveniu que a região sofresse 

grandes danos com a Grande Depressão de 1929.91 

Fundada em uma região semiárida, o crescimento populacional na cidade já 

conferia um problema para o abastecimento de água, fato que foi contornado em 1913 

com a construção, supervisionada pelo engenheiro William Mulholland do grande 

aqueduto que até hoje abastece a cidade. Devido a uma lei do condado, que proibia a 

administração pública de vender ou fornecer água do aqueduto para qualquer município 

fora das fronteiras, muitas municipalidades pediram anexação ao condado, fato que 

explica o número incomum das 88 cidades que hoje compõem a região metropolitana da 

cidade. Em seu famoso discurso — “Ei-lo! Tomem-no!” — o engenheiro ressaltava a 

agressiva expansão que a cidade vinha desenvolvendo.92  

A região urbana de Los Angeles, que abrange cinco condados: Los Angeles, 

Orange, Ventura, Riverside e San Bernardino, tornou-se uma das maiores metrópoles 

industriais do mundo. Nos anos 1920 já era uma cidade altamente voltada para o 

automóvel, inclinação esta que refletiu e contribuiu para sua morfologia urbana 

altamente descentralizada. Como não é de se surpreender, a fabricação local se 

concentrou cedo em carros inovadores e experimentais. Aproximadamente na mesma 

época, desenvolveu-se também uma importante indústria aeronáutica, parcialmente 

favorecida por um ambiente físico singularmente adequado, porém mais ainda por sua 

associação com a produção em pequena escala de carros e equipamentos especializados. 

Essa tradição artesanal local, significativamente estimulada pelo relativo isolamento de 

Los Angeles em relação aos grandes centros industriais e mercados do Nordeste, lançou 

as bases da industrialização urbana fordista dos anos do entre guerras, como o faria em 

outros pontos dos EUA. Apesar de uma história de vigorosas lutas trabalhistas, Los 

                                                           
90 SOJA, Edward W. Tudo se junta em Los Angeles. p. 233. 
91 FOGELSON, Robert M. The Fragmented Metropolis: Los Angeles, 1850 – 1930. Berkeley: University 

of California Press, 1967. 
92 DAVIS, Mike. Cidade de Quartzo: Escavando o futuro em Los Angeles.  



54 
 

 

Angeles se transformou num preeminente centro de controle efetivo do trabalho, numa 

área em que as firmas que preferiam empregados não sindicalizados tornaram-se 

maioria. A força persistente dos grupos de empregadores antissindicalistas e de aliados 

do setor público que os apoiavam foi central para a industrialização da cidade no século 

XX.93 

Com um centro administrativo no núcleo da cidade, regiões industriais 

descentralizadas e diversas, Los Angeles desenvolveu suas zonas com características 

muito distintas.94 O Norte se compôs de uma área bem valorizada, com subúrbios de 

classe media alta e rica, de maioria branca, como Malibu e Ventura. Característica 

também presente no litoral oeste da cidade em Venice e Santa Mônica. Na zona leste 

houve um desenvolvimento industrial em uma área de maior concentração mexicano 

americana, de maneira geral pobre. 64% dos mexicanos trabalharam em empregos de 

baixa remuneração em 1910, 69% em 1920 e 68 % em 1930. A mão de obra mexicana 

foi muito presente nas ferrovias, nas indústrias de construção e abastecimento, em 

indústrias de obras e serviços públicos, onde eles enfrentaram discriminação e 

receberam salários menores.95 À medida que a nova expansão industrial e residencial 

extravasou em direção a Orange e outros condados das cercanias, deixou para traz de si 

um dos mais rígidos divisores raciais do emprego de qualquer parte do país.96 Subúrbios 

mais afastados como Orange tinham habitantes em sua maioria branca e rica no leste. 

 O Sul da cidade, também chamado de Centro-sul (South Central), condensou 

minorias étnicas como mexicanos, afro americanos, asiáticos, bem como, brancos 

pobres. As oportunidades de trabalho na área eram em sua maioria para postos que 

exigiam pouca habilidade e com baixos salários. Afro americanos trabalharam 

principalmente como operários da construção, manutenção das ferrovias do Pacífico Sul 

e Santa Fé, ou como carregadores, cozinheiros, garçons e empregados domésticos. A 

maioria dos sindicatos os excluiu, o que agravou suas limitadas perspectivas de 

emprego. Com a constante chegada destes em um espaço tão circunscrito, a cidade 

desenhou e ampliou um aspecto marcante de sua geografia, a segregação. 

                                                           
93 SOJA, Edward W. Tudo se junta em Los Angeles. p. 234. 
94 Ao estudar História da Arquitetura, o urbanista Reyner Banham imagina Los Angeles como uma cidade 

que potencialmente é moderna, possuindo características de grandes centros urbanos, bem como tendo 

singularidades que o autor analisa como Ecologias da cidade contidas em sua geografia. Ver: BANHAM, 

Reyner. Los Angeles: A Arquitetura de Quatro Ecologias. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
95 BERNSTEIN, Shana. Bridges of Reform Interracial Civil Rights Activism in Twentieth - Century Los 

Angeles. 
96 SOJA, Edward W. Tudo se junta em Los Angeles. p. 235. 
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Figura 1: As Comunidades da Los Angeles Metropolitana em 1940. 

              Fonte: NICOLAIDES, Becky M. The Neighborhood Politics of Class in a Working-class suburb 

of Los Angeles, 1920-1940. In: Journal of Urban History, Vol. 30 Nª 3, March, 2004. 

 

Como podemos analisar na imagem da década de 1940, o Condado e a cidade de 

Los Angeles possuem uma geografia única com fronteiras sinuosas. Tem seu inicio no 

Vale de San Fernando, indo até Long Beach, área estratégica devido ao seu Porto, que 

junto à orla oeste compõe os Subúrbios do ouro Negro. Logo abaixo do centro da cidade 

há o distrito industrial que existiu no período na área sul, sua especialidade era 

automobilística, bem como aeronáutica, de vidro, ferro e aço. A leste do centro, diversas 

municipalidades que paulatinamente foram recebendo parques industriais, ao passo que 

Los Angeles ganhava importância como polo industrial na costa oeste. É interessante 

notar que há municipalidades no Condado que não compõe a cidade de Los Angeles, a 

exemplo de Inglewood, Culver City, Beverly Hills e Santa Monica, estas áreas possuem 

jurisdição própria, mas aos olhos de um transeunte, tudo parece ser Los Angeles. O 

mapa ilustra bem como em aproximadamente cem anos a cidade se tornou o grande 

polo da orla do Pacifico, com uma economia em ascensão em boa parte do século XX. 
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1.3 South Central Los Angeles: Espacialidade e Resistência Afro Americana  

 

A origem de South Central Los Angeles se remete aos finais do século XIX e 

inicio do XX. A área que hoje compreende o Sul de Los Angeles tem como seus limites 

a Harbour Freeway no oeste, a Central Avenue no leste, Washington Boulevard no norte 

e a Vernon Avenue no sul. Ainda que este recorte espacial tenha cerca de 40 milhas 

quadradas (132, 30 Km²), o nome South Central associasse a parte de Los Angeles onde 

vivem minorias étnicas e pobres. Em termos reais, a área é bem maior, pois agrega seus 

limites até o histórico bairro de Watts ao sul, já em direção a oeste, através da rodovia 

110, a cidade de Inglewood e o distrito de Crenshaw. South Central LA teve seu nome 

modificado em 2003 para South LA apenas, no intuito de dissociar a área dos eventos 

passados que estigmatizava o local como um espaço degredado, de violência e 

pobreza97, a iniciativa obteve amplo apoio popular, todavia carrega consigo disputas, 

uma vez que segmentos ligados a movimentos sociais veem no antigo nome um 

significado de lutas e resistências que não deve ser apagado.98   

 O historiador Steve Isoardi em seu livro “The Dark Tree”99 aponta como o 

termo South Central surge e compõe o imaginário da cidade ao situar como os negros 

povoaram Los Angeles. Afro americanos no inicio do século XX, migravam em massa 

do sul do país para o norte industrializado e para o meio oeste em progresso, da 

Califórnia chegavam noticias de “uma economia em expansão e a perspectiva de 

empregos, o custo relativamente baixo dos imóveis, um clima ameno e um racismo 

aparentemente menos evidente”.        

 Esses sujeitos se estabeleceram ao sul e sudoeste do centro e desde seus 

primórdios tinham organicidade nas associações de bairro, bem como nas Igrejas de sua 

vizinhança, clubes sociais, centros recreativos, orfanatos e creches.100 A experiência do 

Jim Crow no Sul estimulou que a ocupação do novo espaço se desse de forma mais 

convergente com seus semelhantes, formando redes de apoio. Isso pôde ser visto no 

desenvolvimento precoce de uma imprensa voltada para seu grupo, com forte 

                                                           
97 AVILA, Eric. Popular Culture in the Age of White Flight: Fear and Fantasy in Suburban Los Angeles. 

Berkeley: University of California Press, 2006. 
98 Houve também uma questão técnica que influenciou na mudança de nome da área. South La iria 

abranger novos bairros que surgiram como Chesterfield Square, Canterbury Knolls, Athens on a Hill, 

Green Meadows e Vermont Square, entre outros. 
99 ISOARDI, Steve. The Dark Tree. Jazz and the Community Arts in Los Angeles. Los Angeles, London: 

University of California Press Berkeley, 2006. 
100 CAMPBELL, Marne L. Making Black Los Angeles: Class, Gender, and Community, 1850-1917. 

Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2016.  
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participação feminina, bem como a diversidade de iniciativas de movimentos sociais. 

Durante a primeira metade do século XX, o percentual da comunidade negra na cidade 

aumentava significativamente, em 1940 representava pouco mais de 4% da população 

total da cidade.         

 Ainda que houvesse promessas de relações menos racistas, Los Angeles 

perpetuava este tipo de sistema de opressão visto nos convênios habitacionais 

racialmente restritivos, inscritos em títulos de propriedade. Esses convênios não foram 

apenas cumpridos por meio de escrituras de propriedade. Os bancos e seguradoras 

também os aplicaram indiretamente por meio da prática de negar empréstimos, apólices 

de seguro e outros serviços financeiros para afro americanos que tentassem contornar os 

acordos.101 Essa prática ficou conhecida como “linha vermelha” e continuou, de forma 

sutil depois que os convênios foram declarados inconstitucionais em 1948.102 

 Uma das únicas áreas não cobertas por essas cláusulas restritivas estendia-se ao 

sul do centro da cidade ao longo da Avenida Central até Slauson. Como afirma Isoardi, 

“em 1940, aproximadamente 70 por cento da população negra de Los Angeles estava 

confinada ao corredor da Avenida Central e contava com a Avenida para atender a 

todas as suas necessidades sociais”. Como esse trecho ficava ao longo da seção sul da 

Central Avenue, o termo “South Central Los Angeles” gradualmente entrou no 

vernáculo local na década de 1920. “South Central” tornou-se um termo geral para 

todos os negros de Los Angeles, da Central Avenue a Watts, até o Distrito de 

Crenshaw.103 

Confinados à área em torno da Avenida Central e limitados a postos de trabalho 

braçal, ou mesmo como os estadunidenses chamam: de colarinho azul, a experiência 

afro americana em Los Angeles chamou a atenção de diversos atores do movimento 

negro. W.E.B. DuBois escreveu após uma visita à cidade em 1913 que Los Angeles era 

maravilhosa. “Em nenhum lugar dos Estados Unidos o negro está tão bem e lindamente 

alojado. Aqui neste incomparável sul da Califórnia parece não haver limite para suas 

oportunidades, suas possibilidades”.104 Ainda que as impressões do intelectual fossem 

idílicas, marca uma percepção de que Los Angeles oferecia uma atmosfera diferente 

daquela do Sul do país, esse imaginário ganhou tanta força, que até mesmo em 

                                                           
101 DARDEN, Joe T. Black Residential Segregation since the 1948 Shelley V. Kraemer Decision. In: 
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momentos de crise e desemprego na cidade, que afetou desproporcionalmente afro 

americanos, a migração deste grupo não cessava de chegar a cidade.105 Porém, os 

empregos na indústria não estariam disponíveis para os afro americanos até a Segunda 

Guerra Mundial. No entanto, uma classe média negra emergiu, com integrantes abrindo 

seus próprios negócios e se tornando médicos, advogados, ministros e dentistas, 

possibilitando a formação de uma pequena burguesia negra.  

Watts é também um importante espaço ao se tratar da experiência afro 

Americana em Los Angeles. Tendo sido uma cidade independente e diversa no inicio do 

século XX, o local ficava a 11 quilômetros ao sul de Los Angeles. Watts foi fundada em 

1903 da concessão de terras da Tajauta. A cidade cresceu em dois booms de construção, 

um em 1880 e outro nos idos de 1900. Moradores de Watts afirmavam estar no “Centro 

do Universo”, pois sua junção ferroviária viu a passagem das linhas da Pacific Electric 

entre Long Beach, San Pedro e Los Angeles.106 

A área de Watts teve à venda pequenos lotes com preço acessível a famílias da 

classe trabalhadora. Foi apelidada de Mudtown, por ser uma região com terreno 

pantanoso, motivado por sua depressão em relação ao arredor. Os incorporadores não se 

preocuparam com a planagem da área e, portanto, os preços dos terrenos eram baixos, 

permitindo que as minorias se mudassem e comprassem casas. Do inicio, brancos, 

mexicanos, japoneses e negros compraram casas e fazendas em Watts. Em 1920 a área 

já tinha a maior porcentagem de afro americanos em comparação a qualquer 

comunidade na Califórnia, com 14%.107 Devido a seu aumento vertiginoso de afro 

americanos, os residentes brancos solicitaram ao conselho municipal de Los Angeles a 

anexação da cidade em 1926, muitos tinham medo de que Watts se tornasse uma cidade 

toda negra e da “possibilidade real de eleição de um prefeito negro e a expansão de seu 

poder político em Watts”.  

A Grande Depressão atingiu fortemente Watts, motivado também pelo seu 

isolamento do centro de Los Angeles. Esses problemas foram agravados pelo fluxo de 

migrantes durante os anos de guerra. As outras populações que ocuparam a cidade se 

mudaram durante e após a Segunda Guerra Mundial, e a porcentagem de afro 

americanos aumentou de cerca de 30% em 1940 para cerca de 70% em 1950. Os 
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problemas que começaram durante a década de 1930 continuaram a piorar à medida que 

a população aumentava sem um acompanhamento do aumento dos serviços.  

 Em Watts existe uma das estruturas de arte mais conhecidas da atualidade. 

Simon Rodia, um imigrante italiano nascido Sabato Rodia que viveu em Watts de 1921 

a 1955, até ele mudar-se para Martinez, construiu as Torres de Watts, que ele chamou 

de Nuestro Pueblo, que significa “nossa cidade” em espanhol, no lote residencial ao 

lado de sua casa. As torres, localizadas na Rua 1765 Leste com a 107th, consistem em 

dezessete esculturas, construídas com peças separadas com hastes e tubos de aço, 

arame, e cobertas com cimento e pedaços de vidro, porcelana e azulejos. A torre mais 

alta tem quase 100 pés (30 metros), e todas as estruturas foram construídas sem o 

auxílio de parafusos ou soldas. Rodia só usava sucata de aço enroladas em arame ou tela 

de arame e mantidos juntos com cimento. Ele trabalhou nelas até o momento em que se 

mudou do local em 1955.108 

A imprensa voltada a comunidade afro americana da cidade teve papel 

significativo na luta por melhores condições de vida, através de esforços de nomes 

como Charlotta Bass, a editora do jornal California Eagle109, que agiu como uma voz 

progressista dentro da comunidade negra. Segundo aponta o geógrafo Paul Robinson, 

que ao contrário do jornal Los Angeles Sentinel à época, que tendia a cobrir notícias 

sociais e de entretenimento com mais destaque em relação a questões políticas, o Eagle 

era altamente político e progressista em sua pauta. Combateu e denunciou praticas como 

aquelas utilizadas por associações de proprietários brancos, que cada vez mais 

procuravam usar restrições raciais para estreitar as fronteiras do gueto, o Eagle lançou 

uma blitz legal e da mídia contra tais restrições em Los Angeles.110   

                                                           
108 BANHAM, Reyner. Los Angeles: A Arquitetura de Quatro Ecologias. São Paulo: Martins Fontes, 

2013. 
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Angeles fundado sob o nome: The Owl em 1879 por John J. Neimore. Em 1912 Charlotta Bass tornou-se 

proprietária do jornal após a morte de Neimore, o rebatizando de California Eagle, junto a seu esposo JB 

Bass, que foi editor até o ano de 1934. Durante a década de 1920 chegaram a ter tiragens de 60.000 

exemplares. O Jornal foi um instrumento para o ativismo de Charlotta que combateu a segregação 

habitacional, no setor de empregos e transporte. Com sua aposentadoria, o advogado Loren Miller assume 

o jornal, todavia o vende em 1964 no intuito de assumir a nomeação como juiz do Tribunal Superior do 

Estado, os acionistas que tomaram a frente do jornal encerraram as atividades naquele mesmo ano. 

Algumas das pautas do Eagle foram: contratação de negros por uma questão de direito, ao invés de uma 

concessão, nas instituições onde seu patrocínio cria uma demanda de trabalho; aumento da participação 

dos negros no governo municipal, estadual e nacional; abolição da segregação forçada e de todas as 

barreiras artificiais ao reconhecimento de seu mérito; patrocínio de negros por negros por uma questão de 
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 Charlotta Bass utilizou as paginas de seu jornal em varias oportunidades no 

intuito de congregar a comunidade negra, suas palavras transitavam do tom 

denunciativo de experiências vividas na cidade à promoção de um ideário de progresso. 

A ativista escreveu que “os negros estavam procurando por mais: eles estavam em 

busca de dignidade; eles procuravam escapar do terrorismo da turba do linchamento; 

eles estavam em busca dos direitos civis”. Eles migraram “na esperança de encontrar 

naquela terra prometida recompensas por seu trabalho e evidência de sua 

igualdade”.111 A ideia do Oeste ocupou um lugar significativo nos corações e mentes 

dos americanos em geral e igualmente, se não mais, nos corações e mentes dos afro 

americanos. O Oeste idealizado “era um lugar singularmente igualitário, onde a 

oportunidade estava aberta a todos os cidadãos, independentemente de origem, 

linhagem ou riqueza”.112 

O historiador Lonnie Bunch acrescenta que ao longo da década de 1920 os afro 

americanos enfrentaram uma “onda de crescente racismo” na cidade. Todavia, os 

progressos econômicos inibiam esta percepção, que se materializava nas continuas levas 

de novos migrantes que chegavam à cidade.113 A crise de 1929, no entanto, revelou 

aspectos negativos das relações raciais em Los Angeles e trouxe o fim do que Bunch 

chamou de Era de Ouro da Los Angeles Negra. A grande depressão não afetou 

imediatamente a cidade. A comunidade negra em torno da Avenida Central era 

composta neste momento principalmente pela classe média, com mais de 30% das 

famílias tendo posse de suas casas.114 Quando a Depressão se fez sentir, atingiu os afro 

americanos de forma desproporcional na cidade, bem como em outras partes do país.   

Com a chegada de afro americanos na cidade na década de 1930, estimasse que 

sua população aumentou de 25.000 para cerca de 36.000 habitantes.115 No final da 

década, Los Angeles tinha uma das maiores populações afro americanas do Oeste.116 

Muitos dos recém-chegados eram pobres, mudando a configuração da população negra 

da cidade que tinha ascendido e criado uma burguesia, bem como assimilado hábitos 

das populações brancas, no intuito de serem aceitos como parte daquela sociedade. Esta 
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mudança demográfica gerou tensão até mesmo na comunidade. Havia a percepção de 

que os recém chegados não tinham educação, ainda que muitos viessem não apenas do 

sul rural, mas de cidades do Norte ou Oeste.  

Em 1939 o California Eagle publicou: “Mesmo que apenas como uma medida 

simples de autopreservação, os cidadãos afro americanos veteranos da Califórnia devem 

ter um papel ativo no treinamento daqueles que chegam do Sul em regras básicas de 

cultura. Este problema, no entanto, não pode ser abordado com qualquer falsa ideia de 

superioridade ou condescendência. Ao incutir nessas pessoas, especialmente a 

juventude, um apreço pela conduta imperceptível em locais públicos, os residentes 

locais terão salvaguardado suas liberdades da maneira mais prática e inteligente”.117 A 

continua chegada de afro americanos não foi acompanhada por uma expansão territorial 

de seus espaços na cidade. Seu confinamento na área de South Central nos primeiros 

anos da década de 1930 vira a consolidação de 70% da população negra no entorno da 

Avenida Central, entre a Rua San Pedro a oeste, a Rua Alameda a leste, próximo a 

Avenida Washington ao norte e na Avenida Slauson ao sul. Essa concentração na 

Avenida Central assistiria o surgimento de uma vibrante cena cultural negra na década 

de 1930 e 1940. A área se tornaria conhecida por sua música jazz e se tornaria para 

costa oeste o que o Harlem era para Nova York no mesmo período. 

Um pacto de 1927 cobriu a área residencial entre a Universidade do Sul da 

Califórnia e o subúrbio de Inglewood, colocando a área fora dos limites para pessoas 

não brancas por noventa e nove anos. No intuito de assegurar uma ajuda doméstica 

conveniente, no entanto, o convênio isentava “empregados domésticos, motoristas ou 

jardineiros que moram onde seus empregadores residem”.118 Em 1929, a Suprema Corte 

da Califórnia sustentou a legitimidade da restrição através de convênios e campanhas 

para “manter os bairros brancos”, determinando que as restrições sobre terra com base 

na ocupação e uso eram legais.119 Este foi apenas um caso em que pactos raciais foram 

mantidos. Eles também foram aplicados por pura força bruta e intimidação por parte dos 

moradores do bairro.         

 Charlotta Bass relata a história de uma mulher que comprou uma casa na Rua 18 

Leste na área da Avenida Central em 1914. Na época, apenas brancos viviam no 

quarteirão em questão. Os vizinhos resolveram fazer a Mulher afro americana deixar a 
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área. Bass escreveu em seu jornal: Quando a Sra. Johnson deixou as instalações por 

algumas horas do dia, eles entraram na sua casa, e quando ela voltou, ela encontrou seus 

móveis, roupas de cama, utensílios de cozinha, e outros pertences espalhados no 

gramado da frente. Uma placa toscamente pintada à mão na porta da frente pregada 

dizia: “Nigger, se você valoriza sua pele, não espere até a noite, te vejo aqui”. Ela 

procurou a ajuda da comunidade negra, e um grupo de mulheres foi até sua casa para 

ficar de guarda naquela noite. As mulheres acabaram conseguindo suporte do xerife, 

que abriu as janelas e a porta da frente, que haviam sido pregadas e permitiu que a Sra. 

Johnson voltasse para sua casa. Embora este incidente tenha ocorrido na década de 

1910, ocorrências como essa ocorreram ao longo da primeira metade do século XX.120

 Somente em 1948 a Suprema Corte declarou convênios restritivos ilegais no 

caso Shelley v. Kraemer121, e ainda demorou ao menos vinte anos para que a medida 

pudesse afetar positivamente a vida dos afro americanos em Los Angeles. 

Gradualmente, durante a década de 1950, a área sul de Los Angeles, do bairro de Watts 

e no oeste em direção a Inglewood, bem como o distrito de Crenshaw, se tornaram cada 

vez mais afro americano. Além disso, durante as décadas seguintes, West Adams, 

Leimert Park e Baldwin Hills gradualmente se tornaram áreas de classe média e classe 

média alta afro americana fruto de um processo de gentrificação na cidade. Bunch 

argumenta que a discriminação imposta por convênios restritivos não foi 

completamente erradicada até a Lei de Moradia Aberta de 1968.122 O Fair Housing Act 

de 1968 assegurou abrir novas áreas da região. A legislação de habitação justa foi um 

grande propulsor para isso. Com a mudança do centro da comunidade Negra da Avenida 

Central para o entorno entre Crenshaw e Leimert Park, a potencialidade cultural negra 

também transitou com essa maior concentração no local.123    

 Embora a cidade representasse uma fuga do racismo ostensivo que os negros 

enfrentaram no Sul, onde no início do século XX, praticas como o linchamento era 

comum e a segregação era significativa, o aumento da população afro americana nas 

décadas de 1920 e 30 acompanhou um aumento do racismo e discriminação contra sua 

comunidade em Los Angeles, percebidas nas limitações quanto a oportunidades de 

emprego e onde podiam morar. O número crescente de sulistas brancos que também 
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procuraram postos de trabalho na cidade agravou ainda mais o racismo pela disputa por 

colocação no mercado de trabalho de colarinho azul. Como afro americanos se tornaram 

uma parcela notável da população, eles viviam em uma cidade cada vez mais 

influenciada pelo Jim Crow.   

Os afro americanos em Los Angeles por outro lado responderam essa ofensiva 

criando organizações como a filial da United Negro Improvement Association (UNIA). 

Iniciada pelo ativista Marcus Garvey na Jamaica em 1914 e em Nova York em 1918, a 

organização mudou-se em 1920 para Los Angeles, que logo se tornou o centro do 

Garveyismo na costa oeste124. Já a seção local da NAACP (National Association for the 

Advancement of Colored People), foi formada após a visita em 1913 à cidade por 

W.E.B. DuBois, um dos fundadores da organização e editor de sua revista – The 

Crises.125 

Charlotta Bass escreveu para os afro americanos, “que tiveram de vir para o 

novo país para ter uma vida melhor para si e para seus filhos [e que] estavam 

contentes por terem deixado seus promotores para trás ‘logo percebeu que o horror 

que eles tentaram escapar os seguiram”.126 O período da década de 1920 também 

testemunhou a crescente proeminência da Ku Klux Klan, não apenas em Los Angeles, 

bem como em outras cidades do país. Não obstante as noticias de que as condições de 

vida tomavam tons de dificuldade em Los Angeles, publicadas nas páginas do 

Califórnia Eagle, que foi amplamente lido em todo país, mostrando que a mídia local 

tinha um maior alcance, não inibiu um alto numero de novos migrantes, por estes 

acreditarem que ainda assim estariam indo para um local melhor. Em certa medida essa 

crença se sustentou no inicio dos anos 1940 pelo envolvimento do país na II Guerra. 

1.3.1 A Segunda Guerra Mundial e o Boom econômico em Los Angeles 

A participação dos Estados Unidos na II Guerra Mundial ressoou de forma 

distinta em varias partes do país. A adaptação de diversos parques industriais foi 

essencial para que o país se apresentasse como potencia no conflito. Los Angeles foi 

exemplar para o esforço de guerra, e mais do que isso, se situava em ponto estratégico, 
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na orla do Pacifico. Tal contexto gerou diversos postos de trabalho motivando um 

aumento no processo migratório para a cidade. A indústria de defesa, aeronáutica e 

automobilística foi responsável por levar a cidade a outro patamar de produção de 

riqueza.127 Em seu espaço estavam indústrias como Douglas Aircraft Company, Hughes 

Aircraft, Lockheed, North American Aviation, Northrop Corporation e Vultee. Estes 

parques fabricaram um terço de todos os aviões de guerra usados pelos Estados Unidos 

no conflito. No porto de Los Angeles trabalhavam em 1940 construindo navios de 

guerra, aproximadamente 90 mil trabalhadores.   

O primeiro ano do boom de postos de trabalho para defesa foi 1941, todavia, 

afro americanos enfrentaram discriminação para acesso ao emprego até 1942, quando a 

escassez de mão de obra e pressão de organizações afro americanas, bem como da Fair 

Employment Practices Commission forçou os empregadores a oferecer empregos a 

comunidade negra. Seu ingresso ainda assim foi limitado, uma vez que diversos postos 

de trabalho necessitavam de capacitação e por serem discriminados, não tinham acesso 

aos treinamentos que lhe permitissem trabalhar, sendo rejeitados em diversas 

oportunidades.  

Bunch acrescenta que entre 1942 e 1945, cerca de 340.000 afro americanos se 

estabeleceram na Califórnia, 200.000 dos quais migraram para Los Angeles.128 Segundo 

Bernstein esse fluxo teve seu auge em 1943 com 6.000 afro americanos chegando a 

cada mês na cidade. Eric Ávila acrescenta que a população da cidade saltou de 1,5 

milhão para aproximadamente 1,8 milhão entre 1940 e 1946, chegando a pouco menos 

de dois milhões em 1950. Os anos de guerra estimularam o crescimento demográfico 

contínuo durante o período pós-guerra. A população de Los Angeles atingiu 2,5 milhões 

em 1960, subindo para 2,8 milhões em 1970.129 Entre 1940 e 1946, a população afro 

americana de Los Angeles mais que dobrou, crescendo de 63.774 para 133.082. Em 

1950 este número chegou a 171.209, dando a Los Angeles a maior concentração de afro 

americanos do oeste. A década seguinte solidificou essa distinção, já que a população 

afro americana de Los Angeles atingiu 334.916 em 1960, aumentando até para 503.606, 

em 1970.130 Esse aumento da população afro americana foi acompanhado de outras 
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etnias como mexicanos, salvadorenhos, filipinos, coreanos, japoneses e posteriormente 

chineses.131 No entanto, devido aos convênios restritivos, havia poucos lugares onde 

eles poderiam morar.         

 Um fenômeno que ganhou relevo no contexto da Guerra foi o problema da 

habitação. Como as medidas restritivas só foram revogadas após o conflito mundial, 

minorias estavam restritas a viver em South Central e em outras poucas regiões da 

cidade que as aceitaram. Com o crescente processo de chegada de novos habitantes, as 

restrições eram aplicadas com maior rigor. Os bairros em que os afro americanos 

residiam há décadas não podiam mais acomodar os milhares de novos migrantes.132 

 Próximo ao centro da cidade havia o bairro Nipo americano Little Tokio, como 

uma das consequências do ataque japonês a Pearl Harbor, o presidente Franklin Delano 

Roosevelt assinou em 1942 a Ordem Executiva 9066, que ditava a recolocação de 

japoneses e seus descendentes em campos de encarceramento ao longo do país. 

Aproximadamente 120 mil pessoas foram realocadas, das quais, segundo Edward Soja, 

mais de dois terços eram cidadãos americanos. Em Los Angeles, mais de trinta mil 

descendentes de japoneses foram enviados para campos de concentração neste 

período.133 A abertura de moradias advinda deste deslocamento não foi suficiente para 

atender a continua demanda. A superlotação prevaleceu, e moradias precárias foram à 

regra geral em áreas como a Avenida Central e Little Tokyo, que foi rebatizada de 

Bronzeville durante este período. Estimasse que em 1944 a área tivesse abrigado cerca 

de 70.000 habitantes, antes do inicio da Guerra, como dito, esta população era em torno 

de 30.000 pessoas.134 Moradias que abrigavam uma família chegaram a receber de três a 

quatro devido à necessidade de habitação. Os proprietários cobravam altas taxas de 

aluguel por acomodações insalubres que normalmente se tornaram foco de doenças.  

Esse processo foi o prelúdio da formação dos guetos na cidade de Los Angeles. 

Em contraponto aos subúrbios ricos e planejados, com logística e segurança, o centro da 

cidade passou por um processo de deterioração, que além das moradias precárias eram 

reféns da violência e posteriormente da alta de desemprego, este fenômeno não foi 

exclusivo em Los Angeles, afetando também diversos centros urbanos a nível nacional, 
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estes centros são comumente chamados de Inner Cities.135     

 O fim da guerra trouxe a reconversão das indústrias de defesa e os afro 

americanos foram um dos grupos mais afetados, pois constituíam grande parte da 

população de trabalhadores da defesa. Além disso, ganhos em direitos civis e contra a 

discriminação realizados durante a guerra foram anulados quando a paz voltou. Os afro 

americanos sentiram o pós guerra também através do desemprego, com o retorno dos 

cidadãos brancos da guerra, bem como dos Nipo americanos que retornaram dos 

campos de concentração, postos de trabalho foram saturados na cidade. O final dos anos 

1940 e a década seguinte testemunharam um aumento na tensão racial devido ao 

aumento da atividade da Ku Klux Klan e incidentes de brutalidade policial na cidade. 

 Organizações que defenderam os direitos da cidadania negra como a American 

Civil Liberties Union (ACLU) e a seção local da NAACP, “Concordaram que houve 

um aumento perceptível e ‘perigoso’ da violência policial contra os afro americanos e 

isso foi um resultado direto do influxo de migrantes do tempo de guerra”.136 A nova 

década também viu a continuação de bairros e habitações segregados, apesar da decisão 

judicial Shelley v. Kraemer. Até mesmo após, quando os convênios não eram um 

problema, a discriminação contínua no mercado de trabalho impunha restrições à 

mobilidade negra e consequentemente oportunidades de melhoria financeira.137 Apesar 

da tensão racial, segregação na habitação e desemprego, muitos afro americanos 

optaram por ficar em Los Angeles, pois comparando com o Sul julgavam que os 

desafios eram menores. As décadas de 1950 e 1960 viram um aumento da classe média 

como reflexo dos soldados da Segunda Guerra que viviam no sul da Califórnia ou 

mesmo aqueles que voltaram usando o GI Bill para comprar casas e ir à faculdade.138  

 Entretanto, a década de 1960 também testemunhou uma piora nas condições de 

vida da classe mais humilde, pois os empregos que os afro americanos ocuparam após a 

reconversão das indústrias de defesa tendiam a ser, como antes, mal remunerados. Os 

problemas relacionados à habitação que começaram durante a Grande Depressão se 

intensificaram nos anos pós Guerra, com especulação imobiliária e nítida polarização 

espacial e econômica, até mesmo entre afro americanos. A superlotação e as más 

condições pioraram aumentando um abismo na cidade como um todo. Bairros no 
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entorno da Avenida Central e Watts, que antes eram racialmente diversos e 

demonstravam o caráter multiétnico da cidade tornaram-se predominantemente afro 

americano. Protestos se tornaram comuns, com agendas amplamente conhecidas, por 

melhores moradias, escolas, acesso a serviços públicos, transporte e emprego. Houve 

forte mobilização e denuncia frente aos danos advindos da construção de rodovias que 

cruzavam bairros de maioria negra, Eric Avila destaca as estratégias criativas que as 

comunidades urbanas em toda a América usaram durante os anos 1950-70 para 

documentar e protestar contra os danos causados.139 

A historiadora Jeanne Theoharis ao se propor estudar protestos pelo fim da 

segregação escolar na cidade de Los Angeles aponta que o censo de 1960 revelou que a 

cidade era mais segregada do que qualquer outra do Sul.140 As escolas afro americanas 

eram superlotadas, muitas eram forçadas a ter dias com dupla jornada para acomodar 

todos os seus alunos. Mesmo que os professores negros fossem atribuidos para escolas 

negras, a maioria dos educadores nessas escolas ainda eram brancos, e vários 

professores brancos ainda usaram castigos corporais contra estudantes negros na década 

de 1960. Professores e administradores muitas vezes chamavam os alunos negros de 

“macacos ou até bandidos e vagabundos”.141 Os livros didáticos eram antigos e muitas 

vezes continham “contos de escravos felizes” e retratos humilhantes de pessoas negras, 

sua história e cultura. 

As aulas de preparação para a faculdade eram raras nas escolas negras; o Comitê 

de Educação da NAACP relatou que a “sensação é que o estudante negro em particular, 

é mais qualificado para trabalhos que requeriam habilidades manuais em vez dos 

acadêmicos”, os estudantes negros foram muitas vezes direcionados para programas 

técnicos e não acadêmicos. Diante dessa desigualdade sistemática, outros grupos 

também começaram a se mobilizar contra as disparidades nas escolas da cidade. Em 

1961 no sul da Califórnia, a ACLU começou a pressionar o Conselho em torno de 

questões da segregação escolar.142 

Marnesba Tackett, membro eleito da NAACP para direção do comitê de 

educação que também se juntou a ACLU, creditou aos ativistas da instituição John e 
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LaRee Caughey pelo impulso contra a superlotação escolar. Em 1961 Martin Luther 

King Jr. fez a primeira de muitas viagens para dialogar com militantes. Os 

organizadores esperavam 12.000 pessoas para se reunir, todavia, mais de 28.000 

apareceram. De acordo com a Polícia de Los Angeles, foi “a maior assembléia de 

negros na história de Los Angeles.” Embora muitas das viagens de King a L.A. fossem 

destinadas a gerar apoio para as lutas pelos direitos civis do Sul, King destacou os 

problemas enfrentados por afro americanos em L.A. Em junho de 1962, a ACLU, 

NAACP e CORE apelaram ao Conselho de Educação para enfrentar a segregação 

generalizada e a discriminação no distrito contra alunos e professores. Essa luta se 

prolongou pelas décadas seguintes. Não obstante o California Eagle foi um veiculo que 

denunciou diversas formas de segregação à época. Charllota Bass narra em editoriais 

que até mesmo expressões de tom nazista imprimiram medo nos estudantes da cidade. 

     
Figura 2. Mapa de South Central Los Angeles, seus Bairros e Região. 

Fonte: maps.latimes.com/neighborhoods/region/south-la/ 

 

Como é possível observar a área de South Central começa logo após o centro da 

cidade que hoje é bem diverso com forte presença asiática, com trechos como 

KoreaTown e ChinaTown, ao Sul da Avenida central e cortada pela rodovia 110. A área 

noroeste do tracejado azul passou por um processo de gentrificação e hoje possui 

bairros de maioria negra de classe média como Baldwin Hills e Jefferson Park. Historic 
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South Central também passou por forte processo de gentrificação e tem intensa 

especulação imobiliária devido à presença do campus da Universidade do Sul da 

Califórnia – USC; o bairro Exposition Park é o legado das Olimpíadas de 1984 e boa 

parte de suas estruturas são de uso comunitário ou foi incorporado ao campus da USC, 

seu entorno é de classe media baixa, trabalhadora e pobre, muitos destes hoje, alocam 

parte de sua moradia para atender a demanda sazonal da Universidade por moradias. 

Vermont Square é um bairro misto de latinos e afro americanos. Ao se deslocar sentido 

sul por Vermont-Slauson, Florence, Broadway-Manchester é notável uma maior 

presença latina e em condições de vida mais pobre, fenômeno este que tomou esta 

forma após 1980. Watts possui conjuntos habitacionais em prédios, possibilitando uma 

maior concentração populacional na área do bairro, notavelmente, se destaca também 

por uma maior pobreza concentrada que os demais bairros da área. 

 

1.4 O Gueto sob o olhar da Academia e a partir da realidade de South Central LA 

Entender como se conformou o espaço de South Central Los Angeles é crucial 

para compreendermos em que cenário os movimentos sociais agiram frente a seus 

desafios nos anos de 1980. É notável que houve experiências vividas na cidade que 

tinham características peculiares, do local, por outro lado, haviam aquelas com 

características de amplitude nacional e até mesmo internacional, quando nos referimos à 

polarização econômica e espacial frente as crises capitalistas, de desindustrialização e 

alta do desemprego, que trazem consigo processos como aumento da violência e queda 

dos índices de qualidade de vida dos cidadãos que vivem naquele espaço circunscrito.  

Há na literatura um vasto debate sobre a formação dos Guetos urbanos, 

destacando os trabalhos na Sociologia Urbana143, Geografia Urbana144, Ciência 

Política145, bem como nas Relações Internacionais, esta ultima, por analises relacionais 
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e comparativas entre fenômenos que se manifestaram em distintas cidades no mundo, 

mostrando o quão globalizado alguns processos o são. Na historiografia este debate, tem 

se focalizado mais na questão da formação histórica da Inner City, enquanto fenômeno 

da crise capitalista, da falha de políticas públicas espaciais, bem como do processo de 

desvalorização dos centros urbanos simultâneo a suburbanização, tendo como soldo os 

centros degredados habitados por sujeitos, em sua maioria afro americanos, que serão 

chamados por analistas conservadores nos anos 1970 de Subclasse (Underclass).  

 A Sociologia Urbana desenvolveu diversas categorias de avaliação ao encarar o 

fenômeno do gueto como algo complexo e que merecia analises refinadas para se 

compreender determinados elementos ali existentes como fruto das forças produtivas 

daquele local, bem como das relações de poder e raciais. O sociólogo Loïc Wacquant 

desenvolveu em diversas de suas obras a analise do fenômeno do gueto, especialmente 

em Chicago, seu estudo de caso, ao pensar como o Gueto se desenvolveu em 

perspectiva histórica, o autor acrescenta que o termo surgiu em Veneza em 1516 e 

derivado do italiano giudeica ou gietto, designa, em sua origem histórica nas sociedades 

da Europa medieval, a reunião forçada de judeus em certos bairros, para proteger os 

cristãos, de acordo com a Igreja, da contaminação dos quais os judeus eram portadores. 

Progressivamente, à segregação espacial regulamentada de modo cada vez mais estrito 

ao longo dos séculos XIII a XVI, fonte de superpopulação, promiscuidade e miséria, 

superpõe-se a um emaranhado de medidas discriminatórias e vexatórias, seguidas de 

restrições econômicas que incentivaram os habitantes a se prover de instituições 

especificas, instrumentos de ajuda mútua e fontes de solidariedade interna que 

funcionavam como proteção contra a alienação então inscrita na própria estrutura do 

espaço urbano.146         

 Para Wacquant, o gueto negro norte-americano, o único que veio à luz do outro 

lado do Atlântico tinha características especificas – pois os brancos de diversas origens, 

inclusive judeus, conheceram apenas bairros étnicos, de recrutamento essencialmente 

voluntário e heterogêneo, e que, mesmo miseráveis, sempre permaneceram abertos para 

o exterior por meio de pequenos canais de comunicação. Nascido nas primeiras décadas 

do século XX sob o impulso das grandes migrações de afro americanos dos Estados do 

Sul, descendentes de escravos libertos, o gueto é uma forma urbana especifica que 

conjuga os quatro componentes do racismo repertoriados por Michel Wieviorka - 
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preconceito, violência, segregação e discriminação - e os imbrica numa mecânica de 

exclusão total.147 Sob a pressão implacável da hostilidade branca, endossada, quando 

não ativada pelo Estado e expressa pelo uso rotineiro da violência física direta lançada 

sob a forma de agitações raciais assassinas, constitui-se então nesse espaço oprimido e 

inferior uma verdadeira cidade negra dentro da cidade, com sua rede comercial, seus 

órgãos de imprensa, suas igrejas, suas sociedades de assistência mútua, seus locais de 

distração, sua vida política e cultural próprias.148      

 Nestes termos, para Wacquant o Gueto nos centros urbanos dos EUA eram 

espaços com dinâmica particular, conjunção de estigma, restrição, confinamento 

territorial e enclausuramento institucional.149 Todavia, dependentes do Estado para 

aplicação de políticas públicas, bem como de Bem estar. Em diversos aspectos havia 

notáveis disparidades entre este espaço e áreas não segregadas. A Lei dos “Separados, 

mas iguais”, existente até os idos de 1950 assegurou o oferecimento de uma estrutura 

muito limitada para os afro americanos, e isso estabeleceu ressonância na assistência à 

saúde, na educação, na nutrição e empregabilidade dos sujeitos que viviam nos guetos, 

inferindo diretamente nas condições de vida de gerações naquele espaço.   

 Uma obra clássica que abordou o tema foi Dark Guetto de Kenneth Clark, o 

autor se destacou por ter analisado a relação de subordinação etnorracial e seus 

infortúnios. Para Clark “A América trouxe para o conceito de gueto a restrição de 

pessoas ao interior de uma área especifica e a limitação de sua liberdade de escolha 

com base na cor da sua pele.” “Os muros invisíveis do gueto negro foram erguidos pela 

sociedade branca, por aqueles que têm o poder, tanto para confinar aqueles que não têm 

poder, quanto para perpetuar sua impotência. Os guetos sombrios são sociais, políticos, 

colônias educacionais e - acima de tudo - econômicas. Seus habitantes são povos 

subjugados, vítimas da ganância, crueldade, insensibilidade, culpa e medo de seus 

mestres.”150 A obra de Clark influenciou diversos outros estudos sobre os Guetos 

urbanos do país. Trabalhos que pensavam a “ecologia” dos guetos, bem como sua 

influencia para o atraso do desenvolvimento dos sujeitos que ali viviam e como espaço 

perpetuador de disparidades.  Em sintonia com Clark, o sociólogo Peter Marcuse 

acrescenta que um gueto “é uma área em que espaço e raça são combinados para 
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definir, para isolar e conter um determinado grupo populacional considerado inferior 

pelos poderes dominantes na sociedade.”151Seguindo o pensamento, ao refletir a 

construção histórica do gueto em Detroit, Thomas Sugrue aponta que o gueto é um 

espaço atravessado pela política. Havendo disputas pela determinação de suas 

fronteiras, de quem vive, como circula, e como pode ser preservado. Sendo um espaço 

racializado, o gueto se constituía para além de uma construção física. Para Sugrue, o 

gueto é essencialmente uma construção ideológica, pois era atribuído de sentido e valor 

por elementos brancos.152        

 Os sociólogos Douglas Massey e Nancy Denton asseveram que o termo “gueto” 

significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns observadores, significa 

simplesmente uma área residencial negra; para outros, conota uma área que não é 

apenas negra, mas muito pobre e infestada por uma série de problemas sociais e 

econômicos. Para os autores, um gueto é um conjunto de bairros habitados 

exclusivamente por membros de um grupo, dentro do qual virtualmente todos os 

membros desse grupo vivem. Por esta definição, nenhum grupo, etnia ou raça na 

história dos Estados Unidos, exceto um, já experimentou a guetização, mesmo que 

brevemente. Para os negros urbanos, o gueto tem sido a configuração residencial 

paradigmática por pelo menos oitenta anos.153 

Os autores afirmam ainda que o surgimento do gueto negro não aconteceu como 

um subproduto do acaso de outros processos socioeconômicos. Em vez disso, os 

americanos brancos fizeram uma série de decisões deliberadas para negar aos negros o 

acesso a moradias urbanas, limitação no mercado de trabalho e para reforçar a sua 

segregação espacial. Por meio de suas ações e inações, a América branca construiu e 

manteve a estrutura residencial do gueto. Às vezes, as decisões eram individuais, bem 

como podiam ser coletivas, e ainda assim, os poderes e prerrogativas do governo foram 

aproveitados para manter a linha de cor residencial; mas em pontos críticos entre o fim 

da Guerra Civil em 1865 e a aprovação do Fair Housing Act em 1968, a América 

branca optou por fortalecer as paredes do gueto.154 As reflexões dos autores nos leva a 

refletir que o processo que torna extensas áreas de South Central LA em guetos foi 
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arquitetada antes mesmo de fenômenos como a Grande depressão e a II Guerra, pois os 

Convênios habitacionais já determinava espaço e condição para os afro americanos. 

 A obra de Oliver e Shapiro apresenta argumentos similares, para os autores, as 

desvantagens acumuladas ao longo da história por afro americanos fizeram com que, se 

comparada as famílias brancas, famílias negras sistematicamente obtinham menores 

salários e patrimônio acumulado. Afro americanos encontrariam maiores barreiras para 

obter financiamentos habitacionais. Ao comprar uma residência, seria comum que seu 

valor fosse menor em relação a outros grupos raciais, como brancos. As restrições 

advindas de sujeitos brancos para que famílias negras vivessem em seus bairros se dá 

com o receio de que o valor dos imóveis em sua área diminua. Tal fenômeno estimularia 

ações que impedissem a ida de negros, ou mesmo a saída dos elementos brancos, 

trazendo assim a queda relativa do valor dos imóveis no local, uma gentrificação 

inversa. Como apontam os autores, haveria padrões de acumulação e desacumulação 

através do indicador raça, perpetuando formas de desigualdade espacial.155 

Revisitando a noção cunhada por Kenneth Clark em Dark Guetto, o filósofo 

Tommie Shelby conceitua esse espaço como “bairros metropolitanos visivelmente 

marcados por segregação racial e múltiplas formas de desvantagem”.156 Para Shelby, a 

segregação nos Estados Unidos hoje é um padrão residencial em que os bairros de uma 

região metropolitana têm composições raciais notavelmente diferentes, com um grupo 

racial em um bairro determinado ultrapassando em muito sua porcentagem na região 

como um todo, enquanto outros grupos raciais na região estão significativamente sub-

representados na vizinhança. Essa distribuição desigual de grupos raciais no espaço 

metropolitano às vezes é combinada com agrupamento racial de bairros onde dois ou 

mais são segregados, de forma semelhante são adjacentes um ao outro, formando uma 

faixa racial de áreas residenciais segregadas.     

 Para o autor, a segregação racial é frequentemente discutida como uma forma de 

desvantagem injusta. Uma vez que grupos segregados são, como tais, estigmatizados. 

Resta uma hierarquia de status racial informal, com brancos no topo e afro americanos 

no ou perto da base. Se os afro americanos como um grupo são estigmatizados como 

inferiores, então uma vizinhança de maioria negra também será estigmatizada, 

“maculada” pela presença degradante dos negros. Nesta hierarquia de status, quanto 

                                                           
155 OLIVER, Melvin; SHAPIRO, Thomas. Black wealth/white wealth: a new perspective on racial 

inequality, New York, Routledge, 1995. 
156 SHELBY, Tommie. Dark Guettos: injustice, dissent and reform. Cambridge, Massachusetts: The 

Belknap Press of Harvard University Press, 2016. p. 39. 



74 
 

 

mais negra for a vizinhança (todo o resto sendo igual), mais baixo é o seu estatuto 

social. Certamente poucos sustentariam que os bairros brancos em regiões 

metropolitanas multirraciais são estigmatizados ou inerentemente desfavorecidos 

simplesmente pelo fato de serem exclusiva ou predominantemente brancos. A 

segregação negra pode ser uma forma de desvantagem, não porque os negros sejam 

numericamente super-representados em certos bairros (o que pode ser moralmente 

benigno), mas por causa de onde os negros tendem a ser super-representados, ou seja, 

em bairros profundamente carentes (aqueles em desvantagem com relação a empregos, 

escolas, índices de criminalidade, serviços públicos e assim por diante). No entanto, isso 

deveria voltar nossa atenção para outras coisas além de sua mera composição racial.157  

 A desvantagem concentrada possui intima relação com a pobreza. Algumas 

formas de identificar a desvantagem de alguns sujeitos incluem baixo peso ao nascer, 

expectativa de vida anormalmente baixa, doenças físicas e mentais persistentes, 

deficiência, álcool e drogas, falta de moradia e abrigo inadequado, baixo nível de 

escolaridade, vida familiar disfuncional, isolamento social e laços de afiliação 

insalubres, falta de auto-estima, desemprego e subemprego, fadiga crônica, 

incapacidade de participar plenamente na vida pública e altos índices de encarceramento 

e condenação por crime. Essas desvantagens tendem a se agrupar e se acumular, de 

modo que os pobres do gueto muitas vezes sofrem de múltiplas formas de privação, 

geralmente colocando-os na (ou perto) da base da ordem social, às vezes estendendo-se 

através das gerações. “Alguns sociólogos afirmam que a pobreza concentrada está 

altamente correlacionada com a desvantagem concentrada, ou seja, onde há altas taxas 

de pobreza na vizinhança, normalmente encontramos inúmeras outras formas de 

desvantagem”.158         

 Para Shelby, uma vizinhança desfavorecida se compõe de um lugar que sofre de 

uma relativa falta de bens, serviços e oportunidades próximas ou facilmente acessíveis, 

necessárias para o florescimento humano. Bairros desfavorecidos são aqueles com, por 

exemplo, escolas de baixo desempenho, altas taxas de crime e violência, estoque de 

habitações degradadas e insuficientes, valores de propriedade baixos, exposição a 

toxinas ambientais, oportunidades de emprego limitadas, poucos bons supermercados 

locais, sinais visíveis de desordem, poucos locais de recreação e transporte público 

ineficiente ou caro. É claro que os bairros com desvantagem concentrada também 
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tendem a serem bairros desfavorecidos. Para os padrões atuais, a segregação negra está 

fortemente correlacionada com a desvantagem concentrada. Os negros são, de fato, o 

único grupo social nos Estados Unidos que experimentou altos níveis de segregação 

metropolitana e altos níveis de concentração.159 A combinação de raça, classe e lugar 

torna o gueto pobre mais vulnerável do que os negros em melhor situação à 

discriminação injusta, marginalização política, negligência pública, vigilância policial e 

violência e ação punitiva. E o estigma dos guetos passa a ser associado aos negros como 

grupo, rebaixando a identidade negra e se fixando até mesmo em negros que nunca 

viveram em guetos.160       

 William Julius Wilson possui extensa obra que procurou entender o Gueto. 

Criticado por muitos acadêmicos que afirmam que suas analises fornecerem um aporte 

analítico aproveitado por teóricos conservadores, sua leitura das comunidades negras e 

seus problemas, permitiriam a compreensão de que alguns dos problemas que se 

concentram no Gueto possuem relação com o comportamento do afro americano ao 

invés dos diversos fatores que impedem sua mobilidade. É importante destacar que estes 

temas foram caros a psicólogos sociais, que procuraram entender como um ambiente 

desfavorável pode influenciar na limitação da reação e busca por mudança. Wilson 

analisa em The Declining Significance of Race como a classe média negra, bem como, 

as instituições e as atividades econômicas e sociais que lhe davam relativa autonomia e 

força comunitária ruíram com o processo de desindustrialização que formaram cinturões 

do ferrugem. O gueto perdeu igualmente sua função econômica de reservatório de mão 

de obra barata que atendia às necessidades da indústria durante os ciclos de crescimento, 

no apogeu do regime fordista do capitalismo norte-americano, ou seja, entre os anos 

1940-1965.161 Em Los Angeles esse fenômeno se corporificou com a migração de 

parques industriais que se situavam principalmente em South Central, essas corporações 

procuraram outras cidades com menor especulação imobiliária, bem como, com maior 

incentivo fiscal. Posteriormente estes parques industriais migraram para outros países. 

Anteriormente, os afro americanos que viviam em áreas urbanas podiam ter contado 

com a força das redes de parentesco negra e da família negra para sobreviver à difusão 

de pobreza, entretanto, como afirmou Wilson, para viver neste ambiente muitas famílias 
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negras, “necessitavam ao menos de alguma participação na economia informal.”162 

Neste sentido, a mão de obra afro americana além de não ter um reconhecimento 

salarial, era precarizada diante das necessidades dos sujeitos no gueto. 

1.4.1 O Racismo Ambiental e suas conexões com o Gueto  

 Nosso propósito ao refletir sobre algumas visões em torno do Gueto afro 

americano se faz no intuito de entender como a dinâmica deste local infere de forma 

negativa nas condições de vida dos sujeitos que ali vivem. Tal impacto pode ser 

analisado em diversos níveis, desde a limitação a serviços de saúde, educação de 

qualidade, espaços de lazer, saneamento, segurança, empregabilidade, acesso a recursos 

diversos como um bom supermercado, bem como no aspecto simbólico, como vimos, os 

cidadãos que vivem no Gueto carregam consigo um estigma diante da associação deste 

espaço a criminalidade, sofrendo assim com abuso policial, preconceito e maior 

dificuldade para ascender tanto por status social, bem como economicamente. Este 

debate pode apresentar uma nova perspectiva, quando pensamos que o espaço do Gueto 

é sujeito também, de maneira desproporcional, a condições de intempéries que 

potencializam prejuízos materiais, bem como para saúde individual dos sujeitos que 

habitam este espaço. Ao longo dos últimos anos vem se estruturando um forte debate, 

com destaque para a Geografia, sobre como há uma conexão entre Injustiça ambiental e 

o racismo. Nestes termos, o conceito de Racismo ambiental conforma a noção da 

possibilidade de prejuízos a integridade dos sujeitos que vivem em um espaço que pode 

vir a ser acometido por um desastre natural, e que lhe afete de forma desproporcional 

em relação a outras regiões, evidenciando a ausência ou limitação de políticas publicas 

habitacionais, notáveis no maior impacto que grupos vulneráveis sofrem, bem como por 

sujeição a intempéries de materiais tóxicos de fabricas, deposito de resíduos e materiais 

que afetam a qualidade de afluentes e natureza. A questão racial é evocada quando 

determinados espaços analisados possuem em sua maior parte minorias étnicas vivendo. 

 O ativista afro americano Benjamin Franklin Chavis Jr. foi quem cunhou o 

termo em 1981. Ao realizar uma pesquisa sobre as conexões entre as irregularidades 

ambientais e a população afro americana. Para Chavis, o Racismo Ambiental se 

constitui como “discriminação racial na elaboração de políticas ambientais, 

aplicação de regulamentos e leis, direcionamento deliberado de comunidades negras 
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para instalação de resíduos tóxicos, sansão oficial da presença de veneno e 

poluentes com risco de vida às comunidades e exclusão de pessoas negras da 

liderança dos movimentos ecológicos”.163 Enquanto há impacto desproporcional dos 

riscos ambientais sobre as pessoas de minorias étnicas, a Justiça ambiental seria a 

resposta do movimento organizado ao racismo ambiental. Bem como “Equidade 

ambiental” não se constitui enquanto justiça ambiental. Esta se faz enquanto resposta 

dos governos às demandas do movimento pela justiça ambiental.164  

Um recente caso exemplar de racismo ambiental nos EUA tem sido a Crise 

hídrica na cidade de Flint, Michigan. Em 2014, para economizar recursos financeiros, a 

cidade mudou sua fonte de água para o rio Flint, mas falhou em tratar o novo 

abastecimento de forma adequada, expondo os 100.000 habitantes de maioria Afro 

americana da cidade a níveis perigosos de chumbo de canos envelhecidos e outros 

contaminantes. Entre 6.000 a 12.000 crianças beberam água da torneira contendo altos 

níveis de chumbo, enquanto 12 cidadãos morreram de doenças provenientes da 

contaminação. No entanto, por 18 meses, as reclamações dos moradores sobre a água 

com mau cheiro e coloração, queda de cabelo e erupções cutâneas, foram rejeitadas até 

que a pressão da comunidade forçou a gestão da cidade a se reconectar ao antigo 

abastecimento e admitir transgressões. A Comissão de Direitos Civis de Michigan 

concluiu que a lenta reação oficial foi um “resultado de racismo sistêmico”.165 

 Em Los Angeles, os trabalhos da geógrafa Laura Pulido da UCLA (University of 

California – Los Angeles), tecem uma abordagem de como o conceito pode iluminar 

problemáticas do gênero na cidade.166 Para a autora, há a necessidade de uma 

metodologia167 para identificar e analisar as áreas afetadas por Racismo ambiental, bem 

como houve esforços para se tomar nota dos estudos no Sul da Califórnia sobre o 

assunto mostrando que há um crescente interesse por esta abordagem de analise.168 

 Pulido acrescenta que o conceito de Racismo ambiental – a ideia de que os não 
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brancos são desproporcionalmente expostos à poluição – emergiu a cerca de quarenta 

anos com o estudo da United Church of Christ’s. Dado o aspecto social, ecológico, e as 

implicações ambientais para o perigo em torno da saúde, os geógrafos exploraram o 

racismo ambiental com o objetivo de contribuir para melhor formulação de políticas. 

Estudos têm procurado determinar se existem desigualdades e as razões para tais 

disparidades, para se fazer recomendações.169  

Pulido defende que muitos autores se propõem a analisar o Racismo ambiental 

sem partir de um conceito claro do que constitui o Racismo. A autora aborda a questão 

por uma chave de leitura que enxergar o conceito de racismo através do privilegio 

branco, que oferece mais compreensão estrutural e espacial do racismo. Em escala 

histórica tal fenômeno se manifestou com a continua expansão da suburbanização, que 

teria colaboração do Estado, bem como, com a simultânea deterioração do centro da 

cidade que possuía junto com a área leste as principais indústrias da região, que traziam 

impactos para as comunidades ao seu redor.170    

Mike Davis ao tratar do crescimento desordenado da cidade de Los Angeles e a 

especulação imobiliária que acometeu milionários e suas mansões em Hollywood e 

subúrbios ao norte, bem como minorias pobres que vivem no centro, chama a atenção 

para produção de uma Ecologia do medo. Para o autor, o crescimento urbano sem um 

planejamento que respeitasse fatores ecológicos pode levar a cidade a tragédias. Ao 

tecer comentários sobre como tais impactos podem ser muito mais sentidos por pobres, 

que em sua maioria são afro americanos e latinos. A obra de Davis por apresentar uma 

síntese sobre questões ambientais da cidade, pode também elucidar e contribuir sobre 

compreensões em torno do racismo ambiental.171     

Os anos 1960 testemunharam a efervescência da militância afro americana em 

prol dos direitos civis, em Los Angeles não foi diferente. A NAACP local, a ACLU, o 

Partido dos Panteras Negras e o movimento Black Power, protagonizaram lutas por 

reconhecimento de cidadania e melhores condições de vida. Na década de 1960 houve 

também na cidade um fenômeno que mudou radicalmente a relação do Estado com os 

habitantes de South Central; Os distúrbios de Watts em 1965, trazendo diversas 

ressonâncias para a vida de afro americanos e outras minorias, refletir sobre estes 
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fenômenos é o intuito do próximo capitulo. Procuramos até aqui analisar como Los 

Angeles se conformou como uma grande metrópole da costa oeste, como local de 

oportunidades, e de um novo começo para minorias étnicas, bem como em seu processo 

de povoamento foi de uma cidade branca a uma metrópole multiétnica. Atores políticos 

que lutaram por melhores condições de vida na cidade tiveram um protagonismo desde 

cedo em instituições, jornais, associações e sindicatos, fenômeno este que explica como 

na segunda metade do século XX na Califórnia, cidades com percentuais tão pequenos 

de cidadãos afro americanos irão formar e conformar iniciativas de capilaridade e 

repercussão internacional. Los Angeles em seu processo de desenvolvimento 

desordenado protagonizou a criação de um Gueto na área de South Central, fruto de 

migrações em massa, convênios restritivos e da ausência de uma política publica 

espacial e afirmativa para minorias, estes fatores serão ingredientes para que nas 

décadas seguintes, a militância desenvolvida na cidade procure denunciar este 

tratamento dado pelo Estado e procure alternativas para estimular sua população a 

superar as barreiras do espaço que lhe foi reservado. 
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2. Rebelião e Mobilização Urbana: A Revolta de Watts, o policiamento Racista e a 

Resistência dos movimentos Afro americanos. 

A cidade de Los Angeles nos anos 1950 já se compunha demograficamente 

como uma cidade multiétnica. Todavia, a maior parte dos atores políticos vinculados ao 

Estado, bem como homens de poder com influencia política constituíam desde cedo 

uma esfera decisória que em sua maioria era branca e racista, e suas ações também 

tornaram o espaço da cidade cada vez mais segregado. A Los Angeles que chamou a 

atenção de muitos migrantes oriundos de minorias étnicas em fins do século XIX e 

inicio do XX, à procura de relações mais brandas em relação ao sul do país, com 

oportunidades de trabalho e ascensão social, tinha se tornado um espaço urbano com 

problemas similares a centros como Chicago, Nova Iorque, Filadélfia e outros no 

país.172            

 A convergência em associações, sindicatos, igrejas, movimentos sociais e 

imprensa voltada a comunidade negra realizou conquistas como a revogação das 

restrições habitacionais na cidade. Porém, ainda que oficialmente não houvesse mais as 

limitações, a reestruturação dos parques industriais após a II Guerra, especulação 

imobiliária, maior dificuldade de ascensão no mercado de trabalho e desemprego que 

afetou desproporcionalmente afro americanos, foram elementos que conjugaram sua 

continuidade em uma área ainda muito circunscrita da cidade determinada por sua 

condição econômica e mecanismos sutis de controle como o racismo.173 A imprensa 

negra, bem como os documentos elaborados por movimentos sociais destacaram em 

suas paginas que a maior vigilância desses cidadãos que viviam em South Central e no 

leste de Los Angeles era realizada principalmente pelo poder da policia, que tinha como 

lema “Proteger e servir”, mas que cumpriam outro papel de forma exemplar, o controle 

e repressão. O poder policial intensificado e o policiamento com alvos raciais não eram 

acidentais, mas mutuamente constitutivos.      

 A definição racializada de criminalidade foi fundamental para a expansão do 

poder policial da LAPD (Los Angeles Police Department), reforçando a ordem racial 

hierárquica da cidade em um esforço para controlar as ruas a todo custo. Moradores de 

minorias étnicas, a quem a polícia considerava desordeiros e sem lei, há muito tempo 

eram sujeitos ao poder policial do LAPD, bem como, enfrentaram uma instituição com 

                                                           
172 ABU-LUGHOD, Janet L. Race, Space, and Riots in Chicago, New York, and Los Angeles. New York: 

Oxford University Press, 2007. 
173 AVILA, Eric. Popular Culture in the Age of White Flight: Fear and Fantasy in Suburban Los Angeles. 



81 
 

 

a intenção de manter a reputação de Los Angeles, como nas palavras do chefe de policia 

à época William Parker, sendo a “mancha branca” da nação. Entre as décadas de 1960 e 

1990, uma ampla coalizão de legisladores, administradores de justiça criminal e 

policiais defenderam a expansão do financiamento e da força de trabalho da LAPD 

enquanto lutavam contra o crime. Uma força de aproximadamente 5.200 policiais em 

1960 cresceu para 8.414 em 1990, um aumento per capita de 2,1 para 2,4 policiais por 

1.000 residentes.174         

 O poder da polícia em Los Angeles cresceu após 1960 à medida que as 

autoridades municipais tentavam gerenciar a interação entre a polícia e os moradores 

oriundos de minorias étnicas dentro de uma estrutura política que limitava a autoridade 

municipal sobre o Departamento de Polícia. A autoridade municipal por outro lado, era 

pressionada por parcelas da população que tinham medo de que uma nova revolta 

tomasse as ruas da cidade como aquela vista em 1965. Neste sentido, as ações dos 

atores municipais não alteraram fundamentalmente as relações básicas de poder entre a 

polícia e o governo da cidade de um lado, e as comunidades negras e pardas de outro. 

Como resultado, eles permitiram que a burocracia policial se adaptasse e se sofisticasse, 

e em alguma medida cooptasse reformas de melhoria e afirmasse sua autoridade para 

manter a ordem social sem interrupção até a rebelião de 1992.   

O poder policial estava intimamente ligado a teorias de prevenção e segurança, 

que concedia a seus agentes discricionariedade para pacificar ameaças à ordem social. 

Com ampla autoridade discricionária, os policiais definiram quais tipos de atividades 

constituíam comportamento desordenado, impróprio ou criminoso. A pacificação, por 

sua vez, dependia do uso da força policial, o que refletia a centralidade da polícia 

enquanto poder do Estado: portando o monopólio da violência legítima.175 

Os oficiais de polícia posicionaram estrategicamente o departamento para se 

tornar integrado às instituições sociais da cidade, e em alguns aspectos a policia foi mais 

poderosa do que os prefeitos e governadores a quem serviram. O poder policial isolou a 

LAPD da supervisão política e da responsabilidade civil. Todo esse movimento não foi 

realizado sem oposição de ativistas anti-abuso, de varias vertentes políticas, que 

ganharam notoriedade na cidade por denunciar praticas racistas e que extrapolavam a 

devida conduta policial com apoio de igrejas, associações e funcionários liberais os 
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ativistas pressionaram por reformas, justiça processual, controle da policia pela 

comunidade e até mesmo o desmantelamento do modelo policial vigente.  

 A polícia muitas vezes considerou os residentes de minorias étnicas como 

forasteiros ou ainda ameaças potenciais ao bem-estar público, motivadas por problemas 

quanto à criminalidade, drogas e pobreza, mas os enxergou também como incapazes 

para os benefícios da participação na sociedade americana. O ordenamento do ambiente 

urbano constituía a essência do poder da polícia e liberava o departamento para estender 

seu alcance a quase todas as facetas da vida social. Como o monopólio sobre os meios 

de violência era um elemento central do poder policial, isso permitiu ao LAPD 

disciplinar agressivamente as ameaças percebidas à ordem social e, fazer cumprir uma 

ordem racial hierárquica. Muitos residentes negros e latinos caracterizaram a polícia 

como uma força opressora que agia impunemente em seus bairros, levando a 

perseguições, prisões e desconfiança quanto ao papel das autoridades estaduais. Como 

resultado, a luta pelo policiamento justo estruturou e exacerbou profundas clivagens nas 

cidades americanas sobre raça, cidadania, política e poder estatal.176   

 Para o historiador Max Felker Kantor a polícia constituiu também seu próprio 

poder na política urbana por meio das crises que ajudou a fabricar. Através do aumento 

e mobilização do medo público de movimentos sociais radicais, do tráfico de drogas, 

atividades de gangues e imigrantes sem documentos como ameaças com potencial de 

minar a ordem social servida às finanças do departamento e interesses políticos. A 

mídia, notadamente o jornal da cidade Los Angeles Times, captou e naturalizou a 

retórica e a lógica da polícia, muitas vezes relatando em termos construídos pela 

instituição. Essa adoção da linguagem policial é uma das razões pelas quais o 

rastreamento do poder policial é difícil. Como a polícia ajudou a definir as próprias 

categorias que a mídia e os funcionários municipais utilizaram para interpretar os 

problemas urbanos das gangues, o tráfico de drogas e os crimes violentos, eles 

justificaram a ação policial como a única solução através do que o sociólogo Barry 

Glassner chamou de Cultura do medo.177 Ao fazer isso, a polícia e a mídia também 

transformaram os grupos que se enquadravam nessas categorias, a saber, jovens negros 

e pardos, em inimigos a serem erradicados. Tal postura foi reafirmada em discursos 

como o de Hillary Clinton nos anos 1990, ao chamar jovens delinquentes de “super 
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predadores”. Isso não significa de forma alguma sugerir que o tráfico de drogas, a 

violência das gangues e o crime não fossem problemas reais enfrentados pelas 

comunidades urbanas. Certamente eram. Mas, ao contrário da sugestão dos funcionários 

do LAPD, não eram problemas de lei e ordem que pudessem ser resolvidos por um 

policiamento mais repressivo. Ao invés disso, foram as consequências da segregação e 

discriminação racial, bem como a reestruturação econômica que levaram ao 

desemprego, à pobreza e à falta de investimento nestes espaços. As preocupações reais 

dos moradores de minorias étnicas com os traficantes de drogas, as gangues e a 

violência escolar exigiam soluções que abordassem esses problemas estruturais maiores, 

e não políticas que fortalecessem a repressão policial.178     

 No entanto, essas soluções perderam espaço para as políticas que reforçaram o 

poder e autoridade da LAPD para fazer cumprir uma ordem social onde as práticas 

disciplinares de vigilância, assédio e prisão criminalizaram e excluíram residentes afro 

americanos e pardos. Priorizar as soluções policiais e de justiça criminal para a crise 

urbana das décadas de 1970 e 1980 ilustra o projeto de construção do Estado durante 

uma era muitas vezes caracterizada por um recuo nos serviços do Estado e do aumento 

vertiginoso do encarceramento. O policiamento em Los Angeles foi um componente 

crucial de um esforço sistêmico para construir um estado carcerário punitivo e 

contribuiu para o crescimento da paisagem carcerária do local, é neste sentido, que a 

geógrafa Ruth Wilson Gilmore nomeia a prática de “estado antiestado”. Reafirmando o 

racismo no encarceramento de mulheres e homens negros, como dinâmica do capital.179 

 Neste sentido, se criou uma atmosfera onde a guerra local contra o crime 

produziu um estado de punição que facilitou uma reinterpretação das desigualdades 

estruturais como culpa do comportamento individual e da responsabilidade pessoal 

perdida, exigindo a discrição da supervisão por parte da polícia. Como resultado, a 

polícia se tornou o principal contato de muitos residentes pobres com o Estado durante 

uma era de reestruturação econômica e austeridade governamental.180 Os esforços da 

polícia para garantir financiamento adicional, militarizar e intensificar sua autoridade 

discricionária com o mínimo de supervisão foram processos de importância nacional 

liderados pela LAPD. Essas inovações no policiamento fizeram deste departamento um 

modelo cuja estrutura, poder de ação e filosofia se tornou referencia em todo o mundo. 
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 O primeiro e único prefeito afro americano de Los Angeles, Tom Bradley, 

construiu uma coalizão política multirracial e venceu cinco eleições para a prefeitura. 

Foi vereador nos anos 1960, e tentou por duas vezes ser governador da Califórnia, 

perdendo para o político republicano George Deukmeijian. Bradley é um ator político 

complexo, pois apoiou pautas de minorias étnicas, mas realizou uma gestão liberal e 

pró-negócios alçando Los Angeles como a segunda maior metrópole do país após sua 

saída da prefeitura181. Algumas de suas políticas econômicas refrataram para um publico 

que o apoiou esperando que um político afro americano desse uma atenção maior aos 

pobres renegados pelas gestões anteriores. A própria historia de Bradley inspirou esse 

sentimento, neto de escravos do Texas, e filho de uma domestica. Ora Bradley acenava 

para minorias em seus discursos, ora acenava para a classe empresarial em sua pratica. 

 A abordagem de Bradley refletiu a maneira como os liberais contribuíram para a 

expansão do poder policial por meio de um consenso político em apoio à lei e a ordem, 

bem como por políticas liberais que garantiam a segurança pública. Como um veterano 

com 21 anos de LAPD que enfrentou um eleitorado que ainda era predominantemente 

branco no final dos anos 1960 e início de 1970, Bradley apoiou a lei e a ordem para 

acalmar o medo das parcelas brancas em relação ao crime, violência e agitação após 

Watts.182 Como tal, o levante foi uma demanda pelo fim das práticas policiais que 

reproduziam e sustentavam a supremacia branca, a segregação e a desigualdade.183 

Funcionários do departamento e formuladores de políticas conservadoras, no entanto, 

usaram a crise de legitimidade da polícia criada pelo levante para expandir o poder 

policial. Enquanto prefeito de uma cidade que paulatinamente se tornava mais 

multiétnica depois de 1970, Bradley também era um reformador que queria tornar o 

governo municipal mais diverso, inclusivo e justo. Em vez de se apresentar como 

prefeito apenas para residentes negros, ele pretendia representar “toda Los Angeles”.184 

O levante de Watts teve forte ressonância para o futuro da cidade. A rebelião 

tirou forças de um legado de frustração com o racismo, discriminação no emprego e a 

segregação residencial.  A revolta foi, em última análise, uma demanda pelo fim das 

práticas policiais que mantinham a autoridade, o controle e a ordem dos brancos nos 

espaços negros. A maioria dos observadores explicou a agitação como obra de 
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criminosos negros sem lei, e a Comissão do Governador para Investigar os Motins de 

Los Angeles não foi exceção. Mais conhecida como Comissão McCone, por seu 

presidente, o ex-chefe da Agência Central de Inteligência John McCone, desenvolveu 

um trabalho que procurava entender a dinâmica de Watts e os culpados que levaram à 

revolta. Testemunhos à época revelaram descontentamento generalizado com a polícia e 

evidências de que os agentes de aplicação da lei fizeram mais para exacerbar a agitação 

do que para evitá-la. Todavia, a comissão aceitou a opinião de que as queixas de 

brutalidade eram artifícios para minar a polícia. As autoridades políticas atribuíram a 

culpa pelo levante a elementos criminosos desonestos e absolveram a polícia de 

responsabilidade, reforçando o poder policial.185 

Segundo o cientista político Raphael Sonenshein, antes da eleição de Bradley, a 

política de Los Angeles tinha sido dominada por republicanos pró-negócios durante os 

anos 1950, e o conservador democrata Sam Yorty manteve esse relacionamento nos 

anos 1960. Conservadores pró-negócios, apoiados pela elite cívica da cidade composta 

de empresários e advogados brancos, investiram o LAPD com o poder de manter a 

hierarquia racial, combater a dissidência e promover políticas anti-sindicais. A eleição 

de Bradley trouxe ao poder um regime liberal, composto por democratas moderados que 

promoveram políticas sociais liberais, notadamente ação afirmativa e desenvolvimento e 

crescimento pró-negócios. Embora houvesse democratas e republicanos conservadores 

no conselho, os liberais dominaram durante a Era Bradley (1973-1993). 

Em Los Angeles, a autoridade do prefeito foi restringida pelo estatuto da cidade 

e por um forte conselho municipal. Ainda assim, Bradley trabalhou com eficácia com 

um conselho que se tornou mais liberal depois de 1970 e, ao contrário dos prefeitos 

anteriores, acreditava que poderia exercer um poder significativo sobre o governo local. 

Bradley buscou reformas com o objetivo de expandir a autoridade de seu escritório 

sobre questões de lei e ordem, nomeando liberais para o Conselho de Comissários de 

Polícia e criando o Gabinete de Planejamento de Justiça Criminal do Prefeito. A lei e a 

ordem liberais foram em parte uma resposta às pressões eleitorais para manter os 

eleitores brancos na coalizão de Bradley e aos apelos conservadores por instituições 

policiais mais fortes e políticas duras contra o crime. Por outro lado, foi também uma 

tentativa de controlar a política e controlar as práticas policiais abusivas.186 Bradley 
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esperava ser receptivo a um eleitorado mais multicultural e manter a atratividade de Los 

Angeles para corporações internacionais em um clima político mais conservador.

 Em meio a este arranjo político, movimentos de contestação ganharam 

notoriedade na cidade de Los Angeles. Os Panteras Negras foi um destes movimentos 

de grande expoente que mobilizou cidadãos que problematizavam o abuso policial, bem 

como a ausência de políticas de promoção nas áreas pobres. Trabalho, moradia, saúde, 

nutrição infantil e fim do racismo institucional foram algumas das bandeiras dos 

Panteras. Utilizando uma estética que valorizava atributos africanos e um canal de 

comunicação que chamava a atenção da comunidade de tudo aquilo que sofriam, o 

movimento ganhou suporte para além de seus congêneres. Suas ações em Los Angeles 

se tornaram foco do olhar da policia, que via a iniciativa como um perigo para a ordem. 

Neste capitulo pretendo discutir como o poder policial se constituiu no pós II 

Guerra, bem como se sofisticou a partir de eventos como a revolta de Watts em 1965, 

orquestrando um cenário que lhe permitiu operar com pouca supervisão e poder 

discricionário nas áreas pobres da cidade. Este movimento já foi realizado por autores 

como Felker Kantor e Davis187 em Los Angeles, e em âmbito nacional, por renomados 

pesquisadores.188 Todavia, aqui se faz necessário para compreensão do aparato repressor 

na cidade e que influencia diretamente em questões de nosso interesse: as condições de 

vida de comunidades afro americanas pobres em Los Angeles. Em meio a esse contexto, 

pretendo discutir também como alguns movimentos sociais de vanguarda atuaram em 

uma conjuntura de repressão, onde algumas de suas lideranças foram subtraídas da 

arena política. Para entender a escalada de poder da policia de Los Angeles, que se fez 

de um processo de reestruturação do departamento, é crucial conhecer a história e as 

ações do artífice desta transformação, o chefe de policia William H. Parker. 

2.1 A Aurora da Reestruturação policial: William Parker e a “Fina Linha Azul”  

 

Ao tratar do tema do policiamento e de como o Departamento de policia 

Angelino tomou repercussão nacional na década de 1980 com programas sofisticados e 
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um corpo militar exemplar para todo o país, é crucial entender a reestruturação da 

corporação ocorrida no pós Guerra. Para tanto, o nome de William H. Parker é uma 

chave de compreensão por sua influência nas operações, atitudes e cultura do LAPD. 

Parker nasceu em 1905 em Lead, Dakota do Sul, se tornou oficial da policia em 1927, 

ingressando em uma corporação envolvida em corrupção e escândalos não 

concordando, se manteve distante, e sua participação na II Guerra foi motivo de um 

afastamento momentâneo. Seu retorno no ano de 1947 foi uma oportunidade de 

construir uma reputação baseada na disciplina, habilidade política e relações públicas 

que o elevou a chefe de polícia em 1950, cargo que ocupou até sua morte em 1966.189 

Sob a gestão de Parker, o LAPD se tornou um departamento modelo no país, e os 

observadores costumavam se referir a sua figura como o “segundo mais respeitado 

policial do país”, ficando atrás apenas de J. Edgar Hoover do FBI.190 

Parker erradicou a corrupção e melhorou a imagem do departamento por meio 

da profissionalização. Seu programa se baseava em administração científica, pesquisa, 

eficiência e um estilo militar de treinamento e disciplina. Padrões rígidos de 

recrutamento e treinamento, altos salários para policiais e um departamento bem 

equipado permitiriam à polícia manter a autoridade nas ruas. A profissionalização foi 

sem duvidas um dos elementos mais importantes, pois garantiu que o LAPD operasse 

independentemente da influência política de atores ligados ao Estado. Apesar de um 

Conselho de Comissários de Polícia com autoridade pela carta da cidade para 

supervisionar o departamento e nomear o chefe, o conselho muitas vezes agia como um 

carimbo ratificando as diretivas do chefe. Parker protegia a autonomia do departamento 

a todo custo, e seu poder rivalizava com o do prefeito e vereador da cidade. Esse poder 

dependia da manutenção da crença de que a tranquilidade doméstica, a ordem social e 

as relações positivas com a comunidade exigiam apenas uma coisa: apoio irrestrito à 

polícia.191 

Embora as reformas de Parker garantissem o cumprimento estrito da disciplina 

interna e punisse os oficiais por má conduta e comportamento moral, a Divisão de 

Assuntos Internos muitas vezes retornava vereditos de homicídio justificável em 

tiroteios policiais e raramente recebia queixas de abuso vindas dos cidadãos.192 Entre 1º 
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de janeiro de 1964 e 31 de julho de 1965, a polícia cometeu sessenta e quatro 

homicídios, dos quais sessenta e dois foram considerados justificáveis. Em vinte e sete 

dos casos, a vítima foi baleada nas costas; vinte e cinco dos suspeitos estavam 

desarmados; e quatro não cometeram nenhum crime ao ser baleado.193    

 Parker desenvolveu uma estratégia de policiamento pró-ativo para lidar com 

uma força cronicamente insuficiente. A proporção da polícia em relação à população em 

Los Angeles em meados da década de 1950, de acordo com funcionários do 

departamento, era de 1,87 policiais por 1.000 residentes. Cidades como Detroit, 

Chicago e Nova Iorque chegavam a ter 4 policiais por 1.000 residentes. 

Aproximadamente 5.200 policiais do LAPD estavam espalhados por 450 milhas 

quadradas e 2,5 milhões de residentes em 1960.194 O policiamento pró-ativo colocava os 

policiais em viaturas de patrulha, o que reduzia o contato com os residentes e exigia que 

os policiais fossem capazes de reconhecer um criminoso pela aparência e 

comportamento. A filosofia pró-ativa fez da polícia a guardiã de uma “fina linha azul” 

que impedia o crime, a desordem e combatia pontos de vista como os direitos civis e o 

comunismo. As causas sociais e econômicas do crime eram irrelevantes para a 

policia.195          

 O significado de ordem na cidade de Los Angeles foi definido pelo poder 

policial e qualquer caráter desviante deveria ser reprimido em prol de um modelo de 

cidadania que não comportava os forasteiros que compunham minorias junto a suas 

demandas por igualdade. Com o forte anti-comunismo dos anos 1950, Parker ligou os 

ativistas dos direitos civis ao comunismo, ao crime e à erosão da autoridade policial.196 

Quando a NAACP acusou a “polícia de usar o medo, não o respeito, para influenciar a 

conduta”197 no gueto, Parker respondeu que a alegação não era apenas “falsa, caluniosa 

e difamatória”198, mas ela própria minava a ordem social e a autoridade policial. Parker 

não toleraria tais desafios ao poder policial. “A voz do criminoso, do comunista e do 

autoproclamado defensor das liberdades civis”, advertiu Parker aos residentes, “clama 

constantemente por mais e mais restrições à autoridade policial.”199   

 A percepção da criminalidade, entretanto, resultou da forma como o LAPD 
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policiou o espaço urbano. As estatísticas do departamento revelaram que as taxas de 

prisão em bairros de minorias eram muito mais altas quando comparadas com as de 

bairros de maioria branca. Parker defendeu sua tática, argumentando que, embora os 

afro americanos representassem apenas 16% da população à época, 60,2% de todos os 

suspeitos de crimes violentos eram negros. “Do ponto de vista da polícia”, explicou 

Parker, as categorias raciais “são uma ficção útil e devem ser usadas enquanto 

permanecerem úteis. A exigência de que a polícia pare de considerar raça, cor e credo é 

uma exigência irreal”. Alegando que a polícia “se concentra nos efeitos, não nas 

causas”, Parker enquadrou a criminalidade negra e mexicano americana como um fato e 

a usou para reforçar a autoridade discricionária do poder policial para empregar a raça 

como indicador de criminalidade e na determinação de ameaças à ordem.200 

A perspectiva de raça como indicador se fazia na pratica através do contato entre 

a policia e os cidadãos afro americanos e mexicanos americanos. Esse racismo foi 

generalizado entre os oficiais, muitos dos quais vinham do sul do país. O tratamento 

com demérito a estes cidadãos foi algo comum, visto na forma como se dirigiam a 

homens negros, os chamando de “garoto” em tom pejorativo, bem como às mulheres 

negras pela caracterização “negra”.201 Delegacias situadas em áreas de South Central 

como a Divisão 77ª era chamada de “LA Congo” em referencia ao país Africano, bem 

como a Divisão Newton era referida como Newton Ocupada. Esse comportamento 

firmou ao longo dos anos a ideia de antípoda entre o poder policial enquanto aparato do 

Estado e as comunidades de minorias, que se viam representados não como cidadãos 

que viviam em uma área com violência e desemprego da cidade, esquecida pelo poder 

publico, se viam tratados como criminosos. Esse sentimento gerou um medo constante 

nas comunidades, bem como uma hostilidade a presença policial, que ao invés de 

transmitir uma imagem de segurança, passavam a imagem de um perigo, pelas atitudes 

de assedio e trato desproporcional perante a conduta dos cidadãos suspeitos.202 

 A insatisfação perante o serviço prestado pela policia nas áreas em que viviam as 

comunidades negras era enorme. Tomar uma atitude denunciando tal conduta era pouco 

viável para muitos, pois não tinham uma resposta concreta dos setores responsáveis e 

conviviam ainda com o medo de represálias. A legislação federal e estadual também deu 

liberdade de ação à polícia no que diz respeito ao uso da força, dificultando a reparação 

                                                           
200 FELKER-KANTOR, Max. Policing Los Angeles: Race, Resistance, and the Rise of the LAPD. p. 13. 
201 JACOBS, Ronald N. Race, Media, and the Crisis of Civil Society: From Watts to Rodney King. 

Cambridge University Press: New York, 2004. 
202 FELKER-KANTOR, Max. Policing Los Angeles: Race, Resistance, and the Rise of the LAPD. p. 14. 
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legal das vítimas de abuso policial.203 Durante a década de 1950, por exemplo, a 

NAACP apresentou inúmeras queixas que não avançaram na investigação da 

Corregedoria, ou foram totalmente ignoradas. Embora os funcionários da Divisão de 

Assuntos Internos alegassem que cerca de 40% das reclamações eram recebidas 

anualmente, as estatísticas não diferenciavam entre as reclamações internas e as feitas 

por residentes. Em 1965 o departamento recebeu 231 reclamações de uso de força 

excessiva, sustentando apenas doze, ou 5,2% do total. Nesse mesmo ano, houve 326 

reclamações de negligência de dever, uma cobrança interna muitas vezes feita por 

superiores, dos quais a Divisão de Assuntos Internos sustentou 81,2%. Os policiais 

também foram treinados para apresentar acusações de “agressão a um policial” contra 

suspeitos que haviam sido sujeitos ao uso indevido da força ou tivessem ameaçado de 

realizar uma reclamação.204 

A polícia representava um braço do Estado que pouco fazia pelas comunidades 

de minorias racializadas, mas as mantinha sob controle. Com um departamento de 

maioria branca, para muitos cidadãos de minorias, a “fina linha azul” era branca e 

racista. Em 1964 não havia mais de 325 oficiais negros, e sua proporção no 

departamento variou entre 2 e 5% durante as décadas de 1950 e 1960, enquanto os 

mexicanos americanos se saíram um pouco melhor, representando cerca de 6% da força 

policial em 1966.205 A falta de um requisito de residência obrigando os policiais a morar 

na cidade de Los Angeles aumentou a percepção entre os residentes de minorias de que 

seus bairros eram territórios ocupados. Audiências sobre as relações entre a polícia e a 

comunidade realizadas em 1962 pela Comissão dos Direitos Civis dos Estados Unidos 

encontraram uma desconfiança generalizada na polícia entre afro americanos e 

mexicano americanos.206 Embora Parker negasse quaisquer problemas entre seu 

departamento e a comunidade negra, as ações e atitudes da polícia criaram um “padrão 

psicológico ruim” entre as comunidades minoritárias e a polícia.     

 Diante de uma conjuntura hostil o contato polícia x comunidade resultou em 

uma série de escaladas de “motins anti-policiais” no início dos anos 1960, fenômeno 

esse que também ocorreu em varias outras metrópoles pelo país.207 A polícia 

frequentemente recorreu à força quando confrontada por grupos de residentes negros, 
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como foi bem lembrado pelo advogado anti-abuso e policial Hugh Manes, “o oficial de 

paz que vê a multidão se reunir ‘ameaçadoramente’ não pára para considerar - então ou 

mais tarde - se seu tratamento arrogante com membros da comunidade não seria o 

progenitor de uma multidão potencialmente hostil”. Entre 1961 e 1964, houve onze 

episódios de multidões negras confrontando os policiais, mas os funcionários da LAPD 

os trataram como incidentes isolados, em vez de um problema sistêmico dentro do 

departamento. “Independentemente da atitude do cidadão em relação à polícia”, 

concluiu Manes, “esta se comporta com uma arrogância e desprezo pelo cidadão negro 

que parece calculada para convidar à violência”.208 

 Em 1961 no Memorial Day, policiais prenderam um adolescente negro em 

Griffith Park por não pagar sua diversão no carrossel. A prisão levou a uma multidão de 

200 espectadores tentando parar a polícia. Membros da multidão atiraram pedras e 

garrafas, gritando: “Isto não é o Alabama”. A polícia invadiu a área com mais de setenta 

e cinco reforços, e a “rebelião” terminou com a prisão de três outros jovens negros. A 

polícia acusou um jovem de agressão a um oficial e os outros dois sob o abrigo de uma 

lei de 1933 que tornava ilegal retirar um prisioneiro da custódia policial por “meio de 

um motim”. O uso de uma lei anti-sincronismo para prender jovens negros enfureceu 

ainda mais muitos residentes.209 

Um ano após, em 27 de abril de 1962, dois membros da Nação do Islã estavam 

retirando roupas de um carro em frente ao templo muçulmano quando dois policiais 

pararam para investigar. Em poucos minutos, “a área parecia uma cena de rua moderna 

em Argel”, quando o LAPD inundou a área com 75 policiais para dispersar uma 

manifestação antipolícia. A batalha terminou com a polícia atirando em sete membros 

desarmados da Nação do Islã, matando o veterano da Guerra da Coréia Ronald Stokes. 

Após o incidente, uma reunião de líderes dos direitos civis e ativistas das liberdades 

civis descobriu que a comunidade negra “parece estar convencida de que o motivador 

desses problemas entre os afro americanos e a polícia é o próprio chefe de polícia”.210 

As raízes do policiamento racista em Los Angeles criaram uma profunda 

frustração e desilusão com a possibilidade de um tratamento justo por parte da polícia. 

Para muitos membros da comunidade afro americana, o histórico de práticas policiais 

discriminatórias e padrões de desconfiança os deixaram com poucas alternativas a não 
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ser buscar soluções para a má conduta policial nas ruas.211 Um encontro de rotina entre 

afro americanos e a polícia em um dia quente de agosto, um ano após o aviso de Miller, 

geraria uma revolta antipolícia durante a qual, como relatou Ed Cray, da União das 

Liberdades Civis Americanas, “a simples visão de policiais uniformizados de azul foi o 

suficiente para provocar novas ondas apesar do potencial de violência retaliatória e 

repressão policial, muitos afro americanos entenderam a participação na agitação como 

um momento para se levantar e afirmar que a vida dos negros era importante”. “Fui 

chutado e chamado de ‘Nigger’ pela última vez”, afirmou um residente de Watts 

durante a revolta. “Há coisas muito piores aqui do que morrer”.212  

2.2 A Revolta de Watts: Segregação Espacial, Racial e Econômica posta em Xeque 

 

Em 11 de agosto de 1965, policiais da Patrulha Rodoviária da Califórnia 

pararam dois irmãos afro americanos, Marquette e Ronald Frye, por dirigir 

imprudentemente estando sob a influência de álcool na 116th Place e Avalon Boulevard 

no bairro de Watts. Quando os policiais da Patrulha Rodoviária da Califórnia tentaram 

prender Marquette Frye, uma briga começou e uma multidão de 250 a 300 espectadores, 

de maioria afro americana, se reuniu para observar a situação. A multidão crescente e a 

presença da mãe de Frye repreendendo seu filho produziu uma situação volátil.213 

Quando a Patrulha Rodoviária da Califórnia emitiu um chamado pelo rádio de “Oficiais 

precisam de ajuda”, a chegada da LAPD e de mais policiais da Patrulha Rodoviária da 

Califórnia aumentaram a tensão. Como um membro da multidão descreveu a situação, 

“Eles [a polícia] agem como se estivessem lutando no Vietnã. Eles têm todos esses 

policiais e tudo ao redor”.214         

 Quando os policiais recorreram ao uso da força, chutando os Fryes, batendo 

neles com cassetetes e empurrando-os para dentro das viaturas, gritos irromperam. Uma 

mulher supostamente cuspiu em um dos policiais, fazendo-os atacar a multidão para 

prendê-la pelo pescoço. “Isso”, lembrou um observador, “foi quando a multidão ficou 

com raiva”. Alguns gritaram: “Maldição! Eles [a polícia] nunca tratariam uma mulher 

branca assim”. Os policiais presentes formaram uma fila do outro lado da rua com seus 

cassetetes em punho, se lembraram de pessoas gritando: “Isso é igualzinho à Selma. 

Não temos direitos de forma alguma”. Enquanto faziam sua retirada, os policiais 
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esperavam que a remoção das forças de segurança reduzisse a hostilidade da multidão. 

À medida que os policiais se retiravam, rumores de brutalidade policial se espalharam 

rapidamente, acendendo a faísca que incendiou South Central em uma rebelião aberta 

contra a polícia da cidade e a Patrulha Rodoviária presente.215    

 A polícia retirou seu efetivo da área no intuito de reduzir as tensões, porém, para 

a multidão foi uma vitória. Crescendo e ultrapassando a marca de 1.500 pessoas, a 

multidão atirou pedras, placas de concreto e garrafas nos policiais enquanto eles se 

afastavam e, em seguida, em veículos de civis que passavam. Por volta da meia-noite, a 

área estava fora de controle, com um numero muito maior de pessoas se 

manifestando.216 Já na madrugada do dia 12 de agosto, a multidão se aglomerou por 

toda South Central, com foco na 103rd Street, que ficou conhecida como Charcoal 

Alley. Posteriormente se falou que jovens negros diziam que “iam mostrar força aos 

policiais naquela noite”.217  Na esperança de encerrar a violência, líderes da 

comunidade afro americana se reuniram com jovens participantes no Athens Park em 12 

de agosto. Organizado pela Comissão de Relações Humanas John Buggs, o encontro de 

mais de 200 pessoas contou com a presença do reverendo H.H. Brookins, congressista 

Augustus Hawkins, NAACP, o líder Claude Hudson e os membros do Conselho de 

Supervisores do Condado John Gibson e Kenneth Hahn. Apesar das propostas 

construtivas, muitos participantes do levante acreditavam que os canais de televisão 

atiçaram as chamas da violência e não mostraram os elementos construtivos do 

encontro. A cobertura da mídia minou os esforços de paz ao se concentrar em um jovem 

negro que exclamou que “não lutariam mais aqui. Você sabe para onde eles estão indo? 

Estamos atrás dos brancos”.218       

 Buggs trabalhou com líderes de jovens para resolver suas queixas e parar a 

revolta. Em uma reunião, os jovens sentiram que a violência iria parar se “os policiais 

brancos” não estivessem na área. O problema, segundo um garoto, é que muitos deles 

foram presos no primeiro dia e “voltaram para a área de Watts com as cabeças 

ensanguentadas” e “acreditavam que o Departamento de polícia os havia espancado”. O 

confronto com a polícia deu a muitos jovens um senso de orgulho e justiça por anos de 

perseguição e brutalidade. “Os residentes em Watts tinham a sensação de que haviam 

dado uma surra na polícia e que não iam deixar que a polícia esquecesse”, lembrou 
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Buggs. “Eles iriam impressionar mais a polícia”.219      

 Entre as recomendações para restaurar a paz estavam o objetivo de remover 

policiais brancos do local, trazer policiais negros à paisana e empregar residentes como 

uma força de policiais comunitários. Como resumiu Brookins, “Não deveria haver 

nenhuma concentração de poder policial nesta comunidade esta noite”.220 Buggs 

transmitiu as propostas de redução do poder policial ao oficial de relações comunitárias 

do LAPD, James Fisk. Quando questionado se o LAPD aceitaria as recomendações para 

remover oficiais brancos, Fisk respondeu de forma negativa. Fisk relatou que o LAPD 

manteria patrulhas “regulares”, mas não sabia se incluiriam oficiais negros. Quando 

Fisk relatou a Parker, o chefe respondeu: “Certamente não queremos ser provocadores 

por estar na área”, mas Parker não retirou a polícia da área porque os oficiais na reunião 

“não acreditaram que poderiam abdicar de sua responsabilidade de defender a lei e a 

ordem”. A falta de consciência de Parker e dos funcionários do LAPD sobre o 

sentimento antipolícia que alimenta a agitação fez Buggs exclamar para Fisk: “Você 

estragou tudo”.221          

 Os policiais responderam com uma demonstração de força avassaladora. Quando 

seis carros da polícia se moveram para a área próxima ao Athens Park com as sirenes 

tocando, “foi como uma explosão” relatou Brookins; “Tudo deu errado”. Carros de 

polícia cheios de policiais brancos inundaram as ruas. Enquanto Buggs e Brookins 

passavam por uma equipe de jovens negros seguidos por um carro da polícia, um dos 

jovens esperou a dupla de ativistas passarem antes de atirar nos carros da polícia com 

pedras e placas de concreto. Perto deste local, “dois ou três afro americanos estavam 

encostados em uma parede, e todos os oficiais tinham cassetetes nas mãos”. O LAPD 

respondeu com força esmagadora, fazendo com que Buggs comentasse: “Cara, parece 

que eles [a polícia] estão pedindo por isso”.222 

Em um esforço para acabar com a tensão e violência, Buggs e Brookins se 

encontraram com o subchefe Roger Murdock na 77th Street Station. Sugerindo que os 

policiais brancos eram o alvo da raiva da comunidade, eles pressionaram pelo uso de 

policiais negros à paisana. Murdock respondeu que as sugestões da liderança negra 

haviam falhado - “Agora vamos fazer do nosso jeito”. Ao deixar a delegacia, Brookins 

disse aos repórteres: “O Departamento de Polícia nos indicou que eles governariam a 
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cidade à sua maneira e que provariam quem governa a cidade de Los Angeles. A atitude 

do Sr. Roger Murdock foi uma que eu suspeitaria de Jim Clark no Alabama.223 Não 

estamos no Alabama, queremos trabalhar com a polícia, queremos trabalhar com os 

governantes eleitos, não contra eles”. O plano do departamento visava mostrar aos 

rebeldes que a policia preparou a cidade para mais violência. 

A rebelião escancarou também os limites de ação da policia, uma vez que seu 

efetivo não era suficiente para lidar com o numero de manifestantes que aumentava 

motivados por anos de insatisfação, e mais precisamente, pela sensação de poder 

expressar toda raiva reprimida diante de praticas de assedio. Para além deste fator de 

suma importância, a policia teve falhas de comunicação, não deu importância as 

recomendações dadas pelos ativistas, além da postura de Parker que tratou o evento sem 

sua devida importância.224 Os participantes da rebelião atacaram carros dirigidos por 

cidadãos brancos, expulsaram repórteres brancos da área, atiraram objetos contra os 

bombeiros, prepararam coquetéis molotov e incendiaram prédios. Pilhagem de 

proprietários de negócios brancos com multidões combinando em um total de dezenas 

de milhares gritaram “Queime, baby, queime”. Os participantes não se esquivaram de 

confrontos com os símbolos de autoridade, atirando nos policiais do LAPD de telhados 

e atrás de edifícios.225 “A polícia, os xerifes e a patrulha rodoviária”, relatou Leonard 

Carter, da NAACP, “foram bombardeados com tijolos, garrafas, e objetos encontrados 

nas ruas e foram encurralados durante a noite”.226      

 Para Felker Kantor, embora Parker tivesse se preparado para a agitação após o 

motim de 1964 no Harlem, sua resposta foi descoordenada e autodestrutiva. Parker se 

recusou a se reunir com líderes dos direitos civis para esfriar as tensões, chamando os 

participantes de “agitadores” e criminosos, enquanto o prefeito Sam Yorty não 

consultava os líderes negros porque os via como “parte do problema”. Os líderes da 

cidade não conseguiram reconhecer que a violência era o sintoma de uma longa história 
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de discriminação, abuso e segregação.227 Em vez de tentar entender o descontentamento 

dirigido a seu departamento, Parker dispensou os manifestantes ao sugerir: “Uma 

pessoa jogou uma pedra. Então, como macacos em um zoológico, outros começaram a 

jogar pedras”.228         

 A cobertura da rebelião com uso de helicópteros ampliou o poder da polícia, 

trazendo imagens da guerra urbana para as casas das pessoas. Jerry Dunphy, um âncora 

do noticiário da televisão KNXT, apresentou “The Big News” em 13 de agosto, ligando 

a guerra do Vietnã às ruas de South Central, afirmando: “Os jornalistas que estiveram 

no Vietnã não dizem nada que tenham visto em outros lugares que se compare a fúria 

desenfreada em Watts”. A reportagem de televisão da KTLA “Inferno na Cidade dos 

Anjos”, produzida dias após o levante, descreveu a agitação usando metáforas de guerra 

que colocaram as forças da lei e da ordem contra massas negras indiferenciadas. O 

LAPD legitimou visões de que tais espaços eram uma guerra em zona inimiga cheias de 

criminosos que exigiam um policiamento agressivo ao estilo militar. As políticas de lei 

e ordem foram apresentadas como a única resposta lógica a uma situação que Parker 

descreveu como “muito parecida com a luta contra o Vietcongue”.229 

Depois de três dias, o LAPD não conseguiu cessar as manifestações em Watts, o 

despreparo para a situação obrigou a necessidade de reforços da Guarda Nacional da 

Califórnia. O vice-governador Glenn Anderson chamou a cena de “emergência 

extrema”, colocando um toque de recolher em uma área de 46,5 milhas quadradas.230 

Como um repórter afirmou: “Domingo viu o equilíbrio de poder voltar para as 

autoridades. Finalmente nós tivemos aquele uso esmagador de força”. Como o subchefe 

Daryl Gates descreveu, “Estamos tirando as luvas”. Qualquer pessoa do lado de fora 

depois das 20h foi preso, guardas e policiais brancos inundaram a área e tanques 

rolaram pelas ruas, criando o que o residente Robert Oliver lembrou como uma 

“pequena situação da Gestapo”. O prefeito Yorty, observando a situação de um 

helicóptero, comentou: “Deve fazer esses policiais se sentirem muito bem por ter essas 

tropas atrás deles. Esse é o tipo de força que precisamos ter.” Com a ajuda da Guarda 

Nacional, a polícia expulsou atiradores, forçando-os a ficar deitados na rua, e gritou 

com suspeitos de desordem, “Mais um movimento e vou matá-lo.” Uma placa de 

trânsito improvisada na 104th Street com Wilmington avisava: “Vire à esquerda ou leve 
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um tiro”.231           

 As prisões em massa foram uma estratégia deliberada de incapacitação. Como 

Murdock explicou, a maneira de lidar com os manifestantes era “colocar o máximo de 

pessoas possível na prisão. Isso certamente não é segredo”. A polícia prendeu 3.952 

pessoas, incluindo mais de 500 jovens com menos de dezoito anos, por qualquer 

número de crimes, incluindo “vadiagem, pilhagem e vandalismo”.232 Ao responder a 

alegações de que pessoas inocentes foram capturadas nas prisões em massa, o 

procurador da cidade Roger Arnebergh comentou: “Duvido que pessoas inocentes 

tenham sido capturadas. A polícia não fez prisões indiscriminadamente”. Muitos dos 

presos por violações de roubo ou toque de recolher, no entanto, afirmaram em 

entrevistas posteriores que não haviam se envolvido em violência ou pilhagem. 

 Nas semanas seguintes, os casos de prisão sobrecarregaram os tribunais locais. 

Os juízes apoiaram a polícia definindo a fiança em até US$ 5.000. O Comitê de Direitos 

Civis Unidos e a NAACP ofereceram consultoria e serviços jurídicos gratuitos, mas não 

estavam nem perto do suficiente. A NAACP mais tarde entrou com uma ação na 

Suprema Corte da Califórnia acusando vinte e um juízes de não nomear um advogado e 

de informar os presos das acusações movidas contra eles. Ao contrário do que 

afirmaram os promotores, muitos não tiveram prisões ou condenações anteriores. Um 

estudo dos presos pela Comissão McCone descobriu que 1.232 (35,8%) dos adultos 

presos não tinham antecedentes criminais e outros 930 (27%) tinham uma ou duas 

condenações, resultando em sentenças de 90 dias ou menos. A justiça sumária se seguiu 

à medida que os casos avançaram sem júris e juízes proferiram vereditos de um ano de 

prisão perpétua por pilhagem. Foram necessários 934 policiais do LAPD, 719 do LASD 

(Departamento de Policia do Xerife) e 13.900 Guardas Nacionais para conter a revolta. 

Os danos materiais totalizaram cerca de US $ 40 milhões. O número de mortos chegou 

a pelo menos 34 e 1.032 feridos. Nas semanas seguintes, o inquérito do legista concluiu 

que 26 mortes eram homicídio justificável.233 As tentativas de Hugh Manes de 

questionar os oficiais no inquérito foram rejeitadas e ele foi expulso do tribunal.234 

 Muitos residentes brancos aprovaram o uso da força para conter o levante. Nas 

semanas após o levante, a Câmara de Comércio elogiou Parker, e ele recebeu pelo 
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menos 17.864 cartas, das quais 99,3% eram positivas.235 Como um constituinte escreveu 

ao membro do Conselho de Supervisores do Condado, Kenneth Hahn: “Gostaríamos 

que o chefe Parker pudesse ter mais polícia para lidar com seu problema - nós estamos 

100% com ele”, enquanto outro comentou que Parker “foi atacado por elementos 

indisciplinados”. Outros colocaram a culpa diretamente nos participantes negros, a 

quem caluniaram como subversivos e criminosos. “São esses bandidos esperando por 

aí”, escreveu um residente ao governador assistente Glenn Anderson, “esses são 

criminosos por desrespeito à ‘Autoridade”.236 Esse tipo de ponto de vista quanto à 

rebelião se fez também no tratamento de todas as vidas ceifadas no conflito, todos os 

homicídios realizados no motim foram tomados como Justificável. Isso demonstra o 

quanto o Estado compactuava com as praticas policiais racializadas em South Central e 

do quanto um evento de grandes proporções e perdas foi necessário para que as 

minorias étnicas conquistassem alguma atenção do poder publico dali para frente sem se 

resumir a assedio e repressão de suas vidas.237 

Figura 3: Watts em 1966. Sete meses após a Rebelião nada mudou quanto ao 

tratamento da policia. Fonte: https://hammer.ucla.edu/programs-events/2015/08/the-

watts-rebellion-50-years-later 
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2.3 Os Saldos de Watts: A Comissão Mccone e a Reforma da policia 

 

A rebelião em Watts promoveu no ano de 1965 uma midiatização de amplitude 

nacional para a cidade de Los Angeles. A década de 1960 também ficou marcada por 

diversas revoltas urbanas no país motivadas por causas análogas: desigualdade social, 

segregação espacial e racismo.238 Houve esforços para entender o que levava cidadãos 

afro americanos a atacar a policia de suas cidades em desigualdade de força, bem como 

se pensou em mudar o treinamento e tática policial, para cada vez mais saber lidar com 

esse tipo de situação, podendo assim evitar que tais revoltas tomem proporções 

irreparáveis, com mortes, prejuízos financeiros e um clima de “Nós contra eles” 

declarado entre o poder publico e sua policia contra as minorias que se rebelavam.  

 O governador Edmund “Pat” Brown organizou sua Comissão para investigar a 

revolta de Los Angeles em 19 de agosto de 1965, nomeando John McCone para presidir 

o comitê. McCone era um conservador com uma reputação “impecável” na comunidade 

empresarial que garantiu que o relatório final não enfatizasse os problemas de 

brutalidade policial que levaram ao levante.239 O relatório por outro lado, ainda que 

silencie aquilo que se propõe fazer, apresenta através de dados, o quanto Watts tinha 

níveis baixíssimos de qualidade de vida, servindo como fonte para se compreender a 

ausência de políticas publicas no local.       

 Em sua diretriz à comissão, Brown afirmou que a violência foi um “motim sem 

sentido e sem forma - não uma demonstração dos direitos civis”. Brown também 

direcionou programas de combate à pobreza de emergência para as áreas devastadas 

pelo motim, mas se referiu aos envolvidos nos distúrbios como “bandidos” e 

criminosos. Ao enquadrar a rebelião como sem lei e criminosa desde o início, Brown 

moldou a abordagem da comissão para solucionar a crise policial de legitimidade do 

departamento, absolvendo-o da culpa. Como um editorial descreveu a comissão: 

“Vamos entender uma coisa. As pessoas agora em julgamento são os desordeiros, não o 

departamento de polícia”.240       

 Consultas e reuniões com cidadãos de South Central foram realizadas nas 

semanas subsequentes ao distúrbio. Ao contrario da perspectiva do governador, os 
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cidadãos viam toda a situação como um uso exacerbado da força policial, que provocou 

o conflito para que ele tomasse as proporções que alcançou e o chefe Parker foi peça 

chave para o rumo que seguiu o motim. Muitos destes moradores não tinham esperança 

que algo concreto fosse feito como a demissão de Parker, que deveria ser 

responsabilizado por leniência no trato da rebelião, não dando importância as 

recomendações dos ativistas afro americanos, bem como, que houvesse uma sensível 

reforma no departamento de policia, promovendo um novo tipo de treinamento que 

sensibilizasse os oficiais para saber lidar com as comunidades pobres, sem o cotidiano 

assedio que sofriam, e mais precisamente, com a inclusão paulatina de oficiais afro 

americanos e pardos para que houvesse maior representatividade. Ainda que não 

acreditassem que tais ações seriam efetivadas, por oportunidade dos encontros, 

expuseram tais pautas de sua insatisfação.241         

 Como residente de Watts, Stan Sanders, acrescentou, a polícia foi o alvo porque 

“eles vem à comunidade negra para impor uma ordem legal tão incompatível com nosso 

estilo de vida e padrões de conduta que faz parecer que eles estão impondo um código 

civil estranho”. Para muitos, o levante não foi uma violência sem sentido, mas uma 

demanda lógica para se livrar da violência sancionada pelo Estado e de um sistema de 

justiça criminal com o objetivo de manter os negros em seus lugares. “É Parker e sua 

polícia”, comentou um estivador de 27 anos sobre a causa. “Claro, todo mundo aqui 

embaixo [Watts] tem um recorde. Um negro não pode ficar aqui um ano sem ficha. Eles 

querem que os negros tenham registros. Então não conseguiremos esses empregos 

públicos”. O levante foi um protesto político calculado contra o uso da polícia para 

fazer cumprir os limites de raça e ordem social. “Foi uma guerra para quebrar a 

autoridade da polícia”, testemunhou Wendell Collins, do Congresso de Igualdade Racial 

(CORE), porque a polícia pretendia “acostumá-los [os negros] a viverem em uma 

posição inferior na sociedade”.242        

 A revolta só poderia ser entendida no contexto de uma longa história de relações 

precárias entre a polícia e a comunidade. Vários relatórios apontaram para a recusa de 

Parker em se reunir com líderes ou residentes para discutir maneiras de melhorar as 

relações entre a polícia e a comunidade como uma causa central do levante e da 

potencial violência futura. Em uma reunião entre o clero e Parker facilitada pela 
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Comissão McCone, o reverendo Joseph Hardwick explicou como a divisão na 

comunidade permaneceu e “as palavras de Parker estão apenas adicionando lenha à 

fogueira”. Se o ressentimento contra a polícia serviu como uma faísca para o levante, as 

ações da polícia também alimentaram a violência.243 “Os métodos de aplicação da lei 

desempenharam um papel significativo nos distúrbios recentes”, testemunhou o 

congressista Augustus Hawkins, “servindo como o catalisador que desencadeou os 

distúrbios e prevaleceu como uma força que sustentou o movimento por dias”. Hawkins 

implorou que a comissão considerasse o papel da polícia em contribuir para o levante 

para prevenir possível violência futura. “Estamos mais seguros ignorando ou 

reconhecendo o fator humano que descrevemos?” ele questionou. “Isso, em última 

análise, será o teste da aplicação da lei, a menos que pretendamos ter a Guarda Nacional 

de prontidão”.          

 Watts tinha uma significativa parcela da comunidade negra de South Central, 

todavia, mexicanos americanos também possuíam uma expressiva parcela de cidadãos 

no bairro, bem como compartilhavam de um cotidiano de assedio vindo da policia e se 

manifestaram quanto aos saldos da revolta. O boletim mexicano americano Carta 

Editorial condenou a forma como a polícia lidou com o incidente com Frye, culpando a 

polícia por responder “da única maneira que parece saber como responder - com mais 

insultos e violência”. Com a expansão dos protestos, o “ritmo da violência policial 

continuou a aumentar”. Em vez de um motim, a Carta Editorial chamou a agitação de 

“revolta contra todas as leis, autoridades e normas sociais aceitas”. Não se limitou aos 

afro americanos, mas “combinou-se com muitos dos mexicanos americanos da área 

contra os símbolos de autoridade, como a polícia”. Organizações mexicano americanas, 

como a Community Service Organization e o East Los Angeles Community Relations 

Council, exigiram investigação sobre as alegações de brutalidade. 244  

 Atores de vertente liberal viram no levante de Watts uma oportunidade de 

diminuir o poder do departamento de polícia. Tom Bradley, que à época era um policial 

aposentado e vereador, pediu junto a outros vereadores afro americanos como Billy 

Mills e Gilbert Lindsay, uma maior supervisão civil do departamento de polícia. No 

entanto, a comissão muitas vezes veio em defesa do departamento e do chefe Parker, 

que tomou uma postura mais defensiva, sendo cauteloso e sempre salvaguardando seus 

oficiais e afastando-os de acusações de brutalidade. Quando o departamento publicou 
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seu próprio relato sobre o motim em seu relatório anual de 1965, em contraste, elogiou a 

“contenção notável” dos oficiais enquanto suportava “agressão criminosa contra suas 

pessoas”. Durante a investigação, Bradley foi expressamente crítico dos métodos da 

policia na rebelião, bem como do trato que as comunidades negras recebiam do 

departamento. Essa postura de Bradley foi essencial para que anos após, ele tivesse 

apoio substancial da comunidade negra e junto a uma coalizão multiétnica ele ascenda à 

prefeitura da cidade.245          

 O parecer da comissão presidida por McCone afirmou muitos dos pontos de 

vista adotados pelos atores ligados ao Estado. Tratando denuncias de abuso policial 

como infundadas, bem como, testemunhos de policiais que admitiam ter cometido 

excessos como casos isolados, que não poderiam representar o papel realizado pelo 

departamento.246 Como McCone disse a Wesley Brazier da Liga Urbana sobre os 

esforços da comissão para descobrir o papel que o abuso policial desempenhou no 

levante, “Estamos tendo considerável dificuldade em chegar ao fundo disso”. “Há 

muitas evidências de que é uma via de mão dupla”, argumentou McCone, “que há uma 

espécie de agravamento planejado da polícia pelos negros”. Deixando de lado as 

demandas por uma análise aprofundada da brutalidade policial, McCone descreveu as 

críticas à polícia como um “dispositivo que foi projetado para destruir a lei - e, afinal, a 

lei é apenas o fio que mantém nossa sociedade unida”.247    

 Os relatos oficiais retrataram aqueles que participaram da agitação como 

criminosos e bandidos que não representavam os verdadeiros sentimentos da 

comunidade negra. Yorty acreditava que a imagem de Los Angeles havia sido 

manchada por um pequeno número de ativistas radicais, comunistas e outros 

“subversivos” que não representavam os sentimentos da comunidade negra ou refletiam 

o que ele via como as relações raciais íntegras de Los Angeles. “Não podemos permitir 

que um elemento criminoso destrua as relações raciais exemplares que devem continuar 

a existir em nossa cidade”, acrescentou Yorty. Apoiado por depoimento semelhante do 

comissário de polícia John Ferraro, Parker sugeriu que os participantes da agitação não 

tinham queixas legítimas, alegando: “Não temos nenhum problema de direitos civis 

aqui”.248            
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 No entanto, o levante teve mais apoio do que a Comissão McCone sugeriu. 

Estudos subsequentes descobriram que entre 30.000 e 80.000 residentes afro 

americanos participaram e que talvez mais de 70.000 “espectadores próximos” 

observaram a rebelião, um número substancialmente maior do que os 10.000 

participantes ativos descritos pelo relatório McCone. A simpatia pelos participantes 

também foi mais ampla do que McCone imaginava. Como testemunhou uma mulher 

negra de classe média e proprietária de uma galeria de arte: “Não vou tomar um 

coquetel molotov, mas estou tão louca quanto eles [os participantes do motim] estão”. 

Não só participaram mais residentes afro americanos do que Yorty, Parker, McCone ou 

o residente branco médio gostariam de admitir, mas muitos dos envolvidos dificilmente 

poderiam ser rotulados de bandidos, “criminosos violentos ou migrantes recentes. Um 

estudo descobriu que o desordeiro condenado médio era um homem negro que morou 

em Los Angeles por mais de cinco anos, abandonou o ensino médio, trabalhava como 

doméstico ou como trabalhador não qualificado, ganhava entre US$ 200 e US$ 400 por 

mês e tinha um registro de prisão.249       

 Em síntese, o Relatório de McCone produziu um discurso em torno da rebelião 

que deslegitimou as queixas dos afro americanos, reforçou as crenças na criminalidade 

destes e permitiu à comissão absolver oficiais da cidade e policiais de qualquer 

responsabilidade pela violência. Também racionalizou o policiamento aprimorado e as 

políticas punitivas de controle do crime. O relatório da comissão recomendou a reforma 

da polícia, mas sua postura reforçou as visões predominantes que defendiam a polícia e 

sua autoridade expansiva para prevenir, conter e eliminar ameaças potenciais à ordem. 

Como dito, o relatório apresentou dados para um rico estudo para formulação de 

políticas publicas para o local, podendo trazer reais progressos para aquela comunidade, 

mas se absteve a reconhecer que o cenário de profunda pobreza tinha relação com as 

ações daqueles sujeitos. O relatório serviu até mesmo para a própria comunidade ter 

uma radiografia de sua situação. Provavelmente esta constatação, junto ao resultado 

final do relatório, só aumentou a frustração do grupo em torno do papel do Estado.   

2.3.1 O Relatório McCone: frustração dos Afro Americanos x Hegemonia Policial 

John McCone e sua comissão tiveram 100 dias a sua disposição para realizar um 

parecer dos motivos que levaram Watts as chamas por 7 dias. O Relatório “Violência na 
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cidade: um fim ou um começo?”250 Apresentou depoimentos, coleta e analise de dados. 

Com 96 páginas de informação, o documento apresenta um esboço da cronologia dos 

quase sete dias de agitação. Embora a ação policial tenha sido a principal queixa e fonte 

de descontentamento, o Relatório McCone não se debruça sobre o tema de uma forma 

que possa culpabilizar a LAPD da responsabilidade pelo levante. Se alguém era culpado 

pela violência, concluiu a comissão, não era a polícia, mas os desordeiros.251 “Por mais 

poderosas que fossem suas queixas”, advertia o relatório, “os desordeiros não tinham 

justificativa legal ou moral para os ferimentos que infligiram. Muitos crimes foram 

cometidos. Ainda mais desanimador, conforme estudamos o registro, foi o grande 

número de exortações brutais à violência proferidas por alguns negros”. A comissão 

evitou qualquer avaliação séria do contexto histórico de policiamento repressivo e 

assédio destacado nos depoimentos que coletou. “A comissão não foi criada para 

investigar o departamento de polícia”, admitiu um comissário. “O que causou a 

existência da comissão? Os motins. Não o departamento de polícia”.252  

 A cronologia que deu início ao relatório traiu os preconceitos da comissão. Em 

vez de ver a faísca inicial do motim - o espancamento e a prisão dos Fryes - como 

evidência das relações ruins entre a polícia e a comunidade negra, o relatório afirmou 

“Considerando os fatos incontestáveis, a comissão conclui que a prisão dos Fryes foi 

tratada com eficiência e rapidez”. As ações subsequentes da polícia para prender um 

transeunte que cuspiu neles não foram questionadas, e a culpa foi centrada em “rumores 

exagerados e distorcidos sobre as prisões”. Quando descreveu os esforços da Comissão 

de Relações Humanas, do clero e da juventude para parar a violência na reunião do 

Parque de Atenas, em 12 de agosto, o relatório apenas disse que o esforço “falhou”. 

Pouco crédito foi dado às advertências de Buggs, Brookins ou jovens negros de que a 

presença contínua da polícia apenas aumentaria a rebelião. O Relatório McCone omitiu 

as enormes pilhas de evidências que a polícia apenas acrescentou ao descontentamento.

 Ignorando depoimentos que demonstraram desconfiança arraigada da polícia e 

do chefe Parker pessoalmente, a comissão defendeu Parker das críticas. Violence in the 

City concluiu que “as declarações do chefe Parker para nós e as evidências colaterais, 

como seu histórico de justiça para com os oficiais negros, são inconsistentes com o fato 

de ele ter tal atitude” de discriminação contra os residentes negros. O relatório chegou 
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ao ponto de concluir que Parker era um “chefe capaz que dirige uma força policial 

eficiente que atende bem a toda a comunidade”.253     

 Ao ver os distúrbios como uma expressão de criminalidade perpetrada por um 

elemento sem lei, o relatório negou a necessidade de mudanças sistêmicas no 

policiamento. Em vez de abordar os padrões arraigados de assédio e policiamento 

autoritário em bairros de minorias, o relatório defendeu o papel da polícia na 

manutenção da ordem.254 “Se a autoridade policial for destruída, toda a sociedade 

sofrerá porque os grupos se sentiriam livres para desobedecer à lei e, inevitavelmente, 

seu número aumentaria”, explica o relatório. “O caos pode resultar facilmente.”  

O relatório Violência na cidade delineou quatro áreas de reforma policial. Isso 

incluiu um Conselho de Comissários de Polícia mais forte, um inspetor geral para lidar 

com as reclamações, cooperação reforçada entre a comunidade e a polícia e novas 

práticas de contratação para diversificar o departamento. Ainda assim, o fardo da 

mudança recaiu principalmente na transformação das atitudes dos afro americanos e 

mexicanos americanos em relação à polícia, em vez de mudar o próprio departamento 

de polícia. Rejeitando um conselho de revisão civil, o relatório mal reconheceu a 

existência de padrões duplos, força excessiva e práticas policiais discriminatórias em 

bairros negros e mexicanos americanos como algo que ocorria. Problemas sistêmicos 

nas formas como a polícia abordava as relações com residentes negros e mexicanos 

americanos foram deixados em grande parte sem solução.     

 A recepção do relatório foi amplamente negativa. Muitos comentaristas viram o 

relatório como uma oportunidade para abordar queixas, mas sustentaram que “prescreve 

aspirina onde a cirurgia é necessária.” Até a Newsweek reconheceu que “a comissão 

mal conseguiu lidar com a questão incendiária que finalmente acendeu o fogo nas ruas 

de Watts: as alegações generalizadas de negros de mau comportamento policial que vão 

desde xingamentos a brutalidade absoluta”, e ficou chocado que o LAPD “recebeu um 

projeto de lei virtualmente limpo da McCone & Co.” Grupos como o Comitê 

Consultivo da Califórnia para a Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos, a 

União de Liberdades Civis Americanas e o Comitê de Direitos Civis Unidos criticaram 

as “medidas modestas” do relatório e pressionaram por soluções mais rigorosas para as 

relações polícia-comunidade. A Comissão McCone chegou a pedir o fim das críticas a 

Parker enquanto criticava aqueles que protestavam contra a injustiça, em vez de 
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“aqueles cujos atos deram origem às críticas”. A Comissão McCone encobriu o chefe 

Parker e as ações do departamento de forma mais ampla. 

Mais importante ainda, o relatório não considerou como o contato de rotina com 

as autoridades policiais na comunidade negra criou um medo de repressão que levou as 

comunidades a buscar a expulsão da polícia. Bayard Rustin, ativista de direitos civis de 

longa data e conselheiro de Martin Luther King Jr., sugeriu que o relatório 

fundamentalmente perdeu o objetivo do “Manifesto Watts”. Ao enquadrar a rebelião 

como o “trabalho aleatório de um ‘elemento criminoso’”, argumentou Rustin, a atitude 

de Parker - e a inação da Comissão McCone - poderia levar, como Martin Luther King 

expressou em uma reunião com Rustin e Parker, “a um potencial holocausto”. 

Moradores e ativistas negros esperavam que a crise produzida pelo levante de Watts 

levasse a reformas que inaugurassem um policiamento justo. Sua visão, no entanto, era 

minada pela deferência do Relatório McCone à polícia e pelo apoio à lei e à ordem.255 

 A Comissão McCone também possibilitou a expansão do poder policial após o 

levante de Watts. Foi parte de uma mudança nacional emergente em direção à 

militarização e ao policiamento duro.256 A eleição de Ronald Reagan como governador 

da Califórnia em 1966 e de Richard Nixon à presidência em 1968 proporcionou um 

contexto político que conduziu a intensificar ainda mais o poder policial. A explosão de 

levantes urbanos em cidades de todo o país em 1967 e 1968 alimentou o medo da 

ilegalidade. Partindo desse contexto nacional, bem como da preocupação local em 

prevenir outro Watts, os policiais e os oficiais da cidade trabalhariam para aumentar o 

poder da polícia por meio da militarização, ao mesmo tempo em que tentariam ganhar a 

adesão dos residentes implantando programas de relações comunitárias mais 

responsivos. O resultado seria uma nova forma de policiamento com o objetivo de 

vencer a batalha pelas ruas por meio de uma estratégia de contra-insurgência. 

2.4 Ciência e Tecnologia aplicada ao policiamento. 

 

Após a revolta de Watts, o bairro necessitou de apoio financeiro para reconstruir 

significativas áreas. Lyndon Johnson aprovou mais de US $ 29 milhões para programas 

de autoajuda federal. Em sentido similar também apoiou a legislação para suporte as 

agências de aplicação da lei a travar uma Guerra contra o Crime. Apenas um mês depois 

de Watts, Johnson sancionou a Lei de Assistência à Aplicação da Lei. A legislação criou 

                                                           
255 FELKER-KANTOR, Max. Policing Los Angeles: Race, Resistance, and the Rise of the LAPD. p. 40.  
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o Office of Law Enforcement Assistance para desembolsar fundos para estados e 

cidades, trazendo o governo federal para apoiar a aplicação da lei local de novas 

maneiras. Os subsídios federais complementaram o custo operacional anual do LAPD 

de US $ 88,7 milhões para 1966-1967 e totalizaram 26,2% do orçamento da cidade. Em 

1972, o custo operacional do departamento, aprovado pelo regime de Yorty, havia 

inflado para US $ 198,5 milhões, ou 34,4% do orçamento da cidade. A guerra federal 

contra o crime ajudou a facilitar a adoção pelo LAPD de planos de controle de 

distúrbios, hardware militar e sistemas computadorizados.257  

O arsenal anti-motim do LAPD incluía uma variedade de novas armas, como 

veículos blindados, metralhadoras calibre.30, Magnums.41, lançadores de gás 

lacrimogêneo e um dispositivo de cortina de fumaça. O acúmulo de armas, o 

planejamento e a capacidade de lidar com levantes urbanos refletiam a opinião dos 

policiais de que a polícia era a protetora. Sob Tom Reddin, o departamento estabeleceu 

unidades táticas de elite para se preparar para uma potencial guerra urbana. Em um de 

seus primeiros atos como chefe de policia em 1967, Reddin criou a Unidade de 

Planejamento de Operações Táticas e a colocou dentro da Divisão Metropolitana 

(Divisão Metro), um grupo de elite de oficiais com ampla autoridade para “suprimir 

atividades criminosas”. Reddin colocou a unidade de Operações Táticas sob o comando 

de Daryl Gates e expandiu a Divisão Metro de cinquenta e cinco para 220 oficiais, ao 

mesmo tempo, que reafirmava a diretriz de “expulsar qualquer coisa estranha que se 

mova nas ruas”.   

Gates, um discípulo do chefe Parker, teria um papel fundamental na formação da 

trajetória do LAPD nas três décadas seguintes. Ele viu as novas unidades táticas como 

uma forma das forças policiais urbanas desenvolverem a capacidade de enfrentar um 

novo tipo de ameaça. Confrontado com a responsabilidade de manter a ordem durante 

uma época em que “as ruas da América urbana haviam se tornado território 

estrangeiro”, Gates pretendia retomar a ofensiva. Combinando unidades anti-sniper com 

Unidades de Planejamento de Operações Táticas, Gates formou esquadrões baseados 

em modelos militares “que eram além do escopo do policial convencionalmente 

treinado e equipado”. Essa foi a base para o Esquadrão de Armas e Táticas Especiais 

(SWAT), que representou “a fusão das estratégias policiais e militares”.  
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As preocupações com a “guerra de guerrilha urbana” ao estilo do Vietnã também 

motivaram o desenvolvimento de unidades de contra-insurgência. Sob a direção de 

Gates, a Unidade de Planejamento de Operações Táticas cooperou com oficiais militares 

e escreveu dois manuais de controle de distúrbios, um para o departamento e outro para 

a Comissão Kerner (corregedoria dos distúrbios urbanos no país). O “Plano Modelo de 

Controle de Perturbações Civis” enfatizou o treinamento e a prontidão para aplicar força 

rápida e avassaladora para assumir o controle do espaço urbano. O plano foi modelado 

em uma estrutura de comando de estilo militar que enfatizou a necessidade de ação 

rápida e agressiva e penalidades severas para qualquer um envolvido em um distúrbio. 

Legislação anti-motins, unidades paramilitares de elite e planos de controle de 

distúrbios permitiram ao LAPD expandir sua capacidade para operar como uma força de 

contra-insurgência de estilo militar. 

A agitação urbana contínua e os relatos de crimes violentos crescentes levaram 

Johnson a intensificar a Guerra contra o Crime. O Omnibus Crime Control and Safe 

Streets Act de 1968 forneceu assistência federal à aplicação da lei estadual e local para 

garantir que seus esforços fossem “mais bem coordenados, intensificados e tornados 

mais eficazes em todos os níveis de governo”. Aprovado com apoio bipartidário criou a 

Law Enforcement Assistance Administration (LEAA), que distribuiu recursos federais 

para pesquisa, planejamento, coordenação e projetos de demonstração para agências 

estaduais. Essas agências, como o Conselho de Justiça Criminal da Califórnia (CCCJ), 

trabalharam com donatários locais para desembolsar fundos para programas de justiça 

criminal. Entre 1969 e 1978, a região de Los Angeles recebeu mais de $ 100 milhões 

em fundos da LEAA, muitos dos quais foram alocados para programas relacionados à 

polícia. O financiamento da LEAA complementou o custo operacional total do 

departamento, que foi de quase US $ 200 milhões apenas em 1972. Mesmo assim, a 

LEAA permitiu que a LAPD recorresse aos governos estadual e federal para 

complementar os fundos locais para helicópteros, sistemas computadorizados e 

equipamentos de comunicação.258  

O chefe Davis enfatizou a preferência por concessões de hardware em vez de 

programas de relações humanas. Na verdade, ele exigiu que os fundos da LEAA não 

fossem usados para uma abordagem de bem-estar social para resolver o crime “à la 

Guerra Johnsoniana contra a Pobreza”. Em vez de abordar a solução do crime por meio 
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da política social, Davis enfatizou a necessidade de a LEAA contribuir para um 

programa de aplicação da lei que aumentasse a capacidade tecnológica da polícia. “É 

imperativo”, enfatizou Davis, “que os fundos da LEAA não sejam usados para 

programas de abordagem social como meio de reduzir o crime”. A proximidade de Los 

Angeles com os empreiteiros da indústria de defesa possibilitou essa orientação, 

trazendo tecnologia desenvolvida para a guerra do Vietnã para as autoridades locais. 

Os funcionários estaduais acreditavam que especialistas científicos poderiam ajudar a 

resolver o problema do crime por meio de análises de dados e abordagens de alta 

tecnologia, na esperança de empregar um grande número de cientistas no sul da 

Califórnia para “voltar seus esforços para o mundo” a fim de produzir melhores 

procedimentos de combate ao crime. Hardware, na forma de processamento eletrônico 

de dados, sistemas de comunicação e projetos de pesquisa e desenvolvimento, no 

entanto, aumentou a capacidade da polícia de monitorar os espaços do centro da cidade 

e os residentes. 

O LAPD desenvolveu usos inovadores de hardware militar. Um dos primeiros 

projetos se concentrou no uso de helicópteros como parte das operações diárias de 

patrulha. O caráter espacial expansivo de Los Angeles e uma força policial designada 

para cobrir cerca de 450 milhas quadradas fizeram de Los Angeles um lugar ideal para a 

implementação e experimentação de patrulhas de helicóptero “ligadas por rádio a 

unidades terrestres” como uma nova forma de controle do crime. Seguindo o programa 

de helicópteros “Project Sky Knight” do Departamento do Xerife de Los Angeles, o 

LAPD, desenvolveu seu próprio programa de helicópteros denominado Air Support to 

Regular Operations, ou Apoio Aéreo às Operações Regulares (ASTRO)259. Embora o 

departamento tenha comprado um helicóptero pela primeira vez em 1956, expandiu sua 

frota depois de Watts com a aquisição de sete helicópteros em 1968 equipados com 

holofotes de alta intensidade e sistemas de comunicação avançados. O esquadrão 

ASTRO forneceu “apoio aéreo para unidades terrestres em áreas selecionadas da 

cidade” durante as operações de “vigilância especial” e “controle de multidão”.260 O uso 

de helicópteros pelo departamento rapidamente se expandiu além dos usos 

especializados e foi incorporado ao trabalho diário da polícia, coleta de inteligência e 

                                                           
259 Em sua página é possível conhecer um pouco de sua história e de como a divisão militar se 

desenvolveu ao longo dos anos. https://www.lapdonline.org/office-of-the-chief-of-police/office-of-

special-operations/air-support-division/44056-2/. Acesso: 02/05/22. 
260 “Sky Patrol: Arm of the Law Goes to New Heights Through Helicopter Units in LAPD´S Air Suport 

Division”. Los Angeles Times. April, 03, 1988. 

https://www.lapdonline.org/office-of-the-chief-of-police/office-of-special-operations/air-support-division/44056-2/
https://www.lapdonline.org/office-of-the-chief-of-police/office-of-special-operations/air-support-division/44056-2/
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coordenação de perseguições policiais e apreensão de suspeitos.   

 O helicóptero, segundo Gates, teve um efeito psicológico significativo, 

principalmente quando equipado com alto-falantes e holofotes que tornaram a polícia 

uma força quase onipresente na cidade. Como o relatório anual ASTRO de 1970 

afirmou “O helicóptero atua como seu backup [dos patrulheiros] no céu, o que fornece a 

vantagem psicológica necessária sobre o suspeito. O suspeito não pode escapar da 

vista”. Para enfatizar o papel dos helicópteros para monitoramento e controle, o LAPD 

pintou endereços nos topos dos edifícios para melhorar a coordenação com as unidades 

do solo. Em 1971, os helicópteros do LAPD registravam mais de 1.500 horas de voo 

por mês, uma taxa que “excedia operações semelhantes de qualquer outra agência de 

aplicação da lei nos Estados Unidos”.  

O programa ASTRO aderiu e reforçou uma geografia racializada produzida 

pelas práticas policiais direcionadas do LAPD. Após um estudo do programa, o 

Laboratório de Propulsão a Jato declarou que o ASTRO foi “eficaz na repressão aos 

crimes de roubo, furto e roubo de automóveis em um grau significativo nas duas 

divisões de teste”. O programa ASTRO do LAPD cobria 75% da cidade em 1975 e 88% 

em 1977, e continuou a comprar helicópteros ao longo das décadas de 1970 e 1980.

 A LEAA também permitiu que o LAPD aumentasse o uso de computadores, 

bancos de dados e outras tecnologias para criar uma força policial eficiente destinada a 

prevenir o crime. A “Teoria do Policial Instantâneo” do Chefe Davis, que se 

concentrava no uso de computadores para ajudar a polícia a responder rapidamente ao 

crime, orientou o uso da tecnologia. A teoria se apoiava na ideia de que dados, análises 

estatísticas e programas de computador poderiam ajudar a prever e designar policiais 

com mais eficiência em uma cidade de 450 milhas quadradas com uma força policial de 

aproximadamente 7.400 policiais. Em meados da década de 1970, o investimento do 

LAPD em programas eletrônicos estava “realmente tornando a era do ‘policial 

instantâneo’ do LAPD uma realidade”. 

2.5 Movimento(s) Afro Americano por melhores condições de vida: Black Congress e 

Black Panthers LA 

 

O desmantelamento de suporte federal em áreas pobres dos centros urbanos foi 

acompanhado em 1968 do aumento de violência, assédio policial, prisões e mortes. As 

críticas ao paradigma da lei e da ordem levaram a uma campanha de retribuição e terror 

com o objetivo de desmembrar organizações políticas negras e mexicanas americanas 
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críticas ao LAPD. Ativistas negros e mexicanos americanos viam o policiamento 

repressivo como uma tática empregada pelas autoridades locais para mobilizar o arsenal 

de controle de distúrbios do LAPD para a contenção das atividades de direitos civis. O 

crescimento da repressão policial, de acordo com o Black Congress (Congresso Negro), 

um grupo guarda-chuva composto por mais de setenta organizações, sinalizou que “o 

Departamento de Polícia de Los Angeles deixou bem claro que não queria tomar à 

defensiva quando a revolução vier, eles estão tentando nomear o tempo, lugar e campo 

de batalha”. 

Devido os esforços para criar unidade e aliança multirracial em oposição ao 

policiamento com alvos raciais, os policiais consideraram o Congresso Negro uma 

ameaça. Construído com base em uma visão de esforços cooperativos não apenas entre 

organizações afro americanas, mas também, entre ativistas afro americanos e mexicanos 

americanos, o congresso usou fundos fornecidos pela Fundação Inter religiosa para 

Organizações Comunitárias para desenvolver um programa colaborativo com a 

organização guarda-chuva mexicana americana Acción de Bronze Collectiva. Ao 

desenvolver a solidariedade entre as divisões organizacionais, econômicas e raciais, o 

congresso esperava fazer avançar “a causa da libertação e do progresso humano” e 

“eliminar todas as formas de opressão e racismo em nossa comunidade”.261  

 As demandas pelo controle comunitário da polícia, bem como pelo Congresso 

Negro e grupos afiliados, como os Panteras Negras, levaram a represálias da polícia. O 

chefe de policia à época Tom Reddin advertiu que o Congresso Negro era formado 

pelas “pessoas mais perigosas de nossa cidade hoje”. Rotular as organizações de 

movimentos sociais como perigosas, subversivas e criminosas legitimou os esforços do 

LAPD para expandir a coleta de inteligência, vigilância e aparato de policiamento. Nas 

ruas, a polícia realizou um ataque preventivo contra as organizações que lutam contra o 

abuso policial.          

 O assédio policial e a violência aumentaram nas semanas que antecederam o 

Festival de Verão de 1968 em Watts. Em 5 de agosto, a situação se tornou mortal 

quando três jovens membros dos Panteras Negras pararam em um posto de serviço 

seguidos por policiais do LAPD. Quando os oficiais ordenaram que os homens saíssem 

do carro, espalharam-nos no porta-malas da viatura e os revistaram, um tiroteio se 

seguiu, deixando três Panteras mortos e dois oficiais feridos.262 Como em outros 
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confrontos policiais, os relatórios oficiais e a cobertura da mídia aceitaram os relatos da 

polícia sobre a natureza subversiva dos Panteras como negros “agressivos” que atiraram 

na polícia. Para os residentes e ativistas, o LAPD empregou a imagem da criminalidade 

negra para justificar uma repressão contra organizações que exigem reforma policial. 

“Membros de organizações negras em Los Angeles tornaram-se alvos do LAPD”, 

concluiu o Congresso Negro. “Sua abordagem agressiva aos trabalhadores comunitários 

organizados demonstra a premeditação consciente de suas atividades.  

 Em 11 de agosto, milhares de residentes negros compareceram à última noite do 

Watts Summer Festival no Will Rogers Park, no coração de South Central, para ouvir 

um concerto de jazz. Após o show, milhares de participantes permaneceram no parque, 

bebendo e curtindo a festa. Em estado de alerta máximo, o LAPD cobriu a área ao redor 

do parque durante o festival. A presença da polícia criou um sentimento de inquietação 

entre muitos participantes que sabiam que um “pequeno erro humano” poderia 

facilmente resultar em violência por parte dos policiais. Quando os funcionários que 

tentaram encerrar o festival chamaram o LAPD e o Departamento do Xerife de Los 

Angeles (LASD), membros da multidão atiraram garrafas e pedras nos policiais.263 

Seguindo táticas de controle de distúrbios, os policiais formaram esquadrões e foram 

para o parque. De acordo com relatórios da polícia, membros não identificados da 

multidão iniciaram um tiroteio que deixou três mortos e mais de quarenta feridos.264

 O LAPD organizou um centro de comando de emergência, a “saturação” de uma 

área de trinta quarteirões com centenas de oficiais e o uso de equipes SWAT e 

helicópteros para monitorar a área. Episódios esporádicos de tiros e saques se seguiram, 

mas não explodiram em um levante em grande escala, embora as ruas ocupadas pela 

polícia parecessem assustadoramente semelhantes ao levante de Watts. Nos dois dias 

seguintes, o LAPD coletou informações sobre 179 incidentes separados em South 

Central, incluindo disputas familiares, prisões padrão, janelas quebradas, incêndios, 

roubos, multas de trânsito e alarmes falsos, sejam relacionados à perturbação no festival 

ou não. “Haverá quem diga que exageramos”, comentou Reddin, “mas é melhor reagir 

exageradamente e controlar isso. Nesse caso, reagimos massivamente”. Um ex-oficial 

do LASD envolvido no incidente lembrou que antes de entrar no Will Rogers Park para 

dispersar a multidão do festival, os policiais foram instruídos a remover seus distintivos, 

estavam armados com armas automáticas e usavam “preto crepe” trajes semelhantes aos 
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usados pelo vietcongue para manter um elemento de surpresa e que o fogo do franco-

atirador relatado foi, na verdade, fogo amigo de policiais atirando do outro lado do 

parque. Um fuzileiro naval visitante que compareceu ao festival afirmou: “A polícia 

atirou primeiro. Eu caí no convés do jeito que fui ensinado nos fuzileiros navais ... Tiros 

vinham da polícia. Em menos de um minuto, três policiais estavam em cima de mim, 

me espancando”. A polícia mobilizou medidas de controle e prevenção de motins para a 

repressão e a aplicação de uma ordem racial hierárquica.    

 A repressão criou um vinculo mais forte entre ativistas negros e mexicanos 

americanos em sua causa. Após a violência, um grupo transversal multirracial de 

radicais e ministros chamado Crisis Coalition mobilizou centenas de pessoas para 

participar das audiências do conselho municipal realizadas em 12 e 14 de agosto. A 

coalizão exigiu o fim das “táticas opressivas empregadas pela polícia nas comunidades 

de guetos e bairros que levam a tensão ao ponto de ruptura”. A violência no Festival de 

Verão, portanto, não foi produto de ações comunitárias ou de direitos civis, porém das 

práticas e políticas da polícia. Como declararam o fundador do Congresso Negro, 

Walter Bremond e Carl Vázquez, um ativista mexicano americano. “Nós, Brown e 

Black, estamos aqui juntos ... hermanos unidos!”. Eles ligaram suas lutas por meio de 

uma história compartilhada de opressão.265 Eles alertaram que erupções de violência 

eram prováveis enquanto a “guerra entre as comunidades e a polícia” continuasse 

inabalável. Se a polícia não “diminuísse” suas políticas de contra-insurgência, o 

resultado seria violência. “O homem está nos bloqueando”, exclamou Roy G. Robinson, 

do Congresso Negro, “e não nos dando muita escolha”.266     

 A solução para prevenir a violência, argumentou a coalizão, exigia melhorar a 

responsabilidade do departamento para com os residentes e desenvolver alternativas 

para o policiamento duro. A coalizão exigiu o fim das mortes “legais” pela polícia, 

prisões em massa e buscas ilegais, saturação do policiamento e a conspiração para 

interromper e destruir a organização dos direitos civis. Se a polícia não estivesse 

disposta a fornecer serviços adequados para proteger vidas negras e pardas, a coalizão 

era “capaz de proteger nossas próprias comunidades”. Eles imploraram por uma ação e 

explicaram sua falta de confiança nas mudanças positivas vindas das autoridades 

municipais que frequentemente ouviam com ouvidos abertos, mas não agiam.267  
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 Os membros do conselho responderam rotulando os participantes da coalizão 

como subversivos. O vereador conservador Louis R. Nowell, que representou o 

subúrbio branco de San Fernando Valley, denunciou as críticas à polícia como uma 

“vergonha, farsa e desserviço”, chamou as acusações de brutalidade de “falsas e 

infundadas” e saiu furioso das audiências. O vereador Arthur K. Snyder, um 

republicano conservador que representava áreas de East Los Angeles e Lincoln Heights, 

bem como os bairros mais prósperos de Eagle Rock, Griffith Park e Los Felizes, 

chamou a Crisis Coalition de “falsa como uma nota de três dólares”, e composta por 

“grupos extremistas marxistas e de orientação violenta” que não representavam a 

comunidade. No entanto, a coalizão foi apoiada pela ACLU, a NAACP, o Programa de 

Participação de Adultos do Bairro e a Associação de Vizinhança de Westminster. Por 

meio de suas descrições, os membros do conselho criminalizaram as demandas de 

responsabilização da polícia e legitimaram implicitamente as estratégias policiais de 

contra-insurgência.268         

 A tensão entre a polícia e a comunidade negra levou Booker Griffin, do Los 

Angeles Sentinel, a defender uma avaliação honesta do problema da polícia na 

comunidade negra.269 Em contraste com a reformulação da retórica policial do Los 

Angeles Times, o Sentinel, junto com veículos da imprensa mexicana americana, como 

Carta Editorial e jornalistas selecionados do Times, como o mexicano americano Ruben 

Salazar, expôs práticas policiais racialmente direcionadas. “Devemos desafiar a 

estratégia e a política da polícia agora ou viver para sempre à mercê de um controle do 

estado policial”, afirmou Griffin; o “LAPD parece querer impor um toque de recolher 

não anunciado do tipo sul-africano à comunidade negra por meio do medo”.270 Práticas 

policiais como uso de espingardas em patrulha e durante a busca e detenção em 

operações, contribuiu para os temores de um estado policial generalizado que uniu os 

moradores negros em oposição à polícia. Os ativistas se voltariam cada vez mais para a 

autodefesa armada, assim como a polícia expandiu sua guerra contra a dissidência. 

 O estabelecimento e o rápido crescimento do Partido dos Panteras Negras 

chamaram a atenção imediata da Força-Tarefa de Contra-insurgência Urbana do LAPD, 

bem como do FBI. Parte de um ataque aos Panteras Negras em cidades de todo o país, 

com programas locais de contra-insurgência foram eficientes, usando informantes para 
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reunir informações sobre os Panteras e preparar planos para desorganizar e destruir a 

organização. O crescimento do partido levou a um aumento da repressão, já que a 

polícia frequentemente seguia os membros em carros, os prendia e os acusava de acordo 

com estatutos criminais de conspiração que elevavam as acusações de contravenções a 

crimes. Em resposta à ação do LAPD e do FBI por repressão, intimidação e acusações 

de conspiração, os membros da seção local dos Panteras fortificaram seus escritórios e 

casas, liderados pelo veterano do Vietnã Elmer Geronimo Pratt. A Força-tarefa de 

contra-insurgência significou que os Panteras “estavam em guerra”.   

Para além do esforço de autodefesa, os Panteras realizaram o trabalho de 

politização da comunidade, o café da manhã para as crianças carentes demonstrava o 

cuidado dos membros com seus semelhantes e evidenciava para as autoridades que seu 

poder de persuassão poderia exceder os espaços do gueto ao denunciar as desigualdades 

vividas por estes sujeitos. É neste sentido que J. Edgar Hoover acreditava que a 

contenção seria o antídoto para o surgimento de um Messias negro.   

 Durante o verão e o outono de 1969, o LAPD vigiou as locações dos Panteras. 

Uma força-tarefa cercou a sede da Avenida Central em 28 de novembro com mais de 

250 policiais. E então, poucos dias depois que a polícia de Chicago invadiu o 

apartamento do líder dos Panteras Fred Hampton e o assassinou, o LAPD realizou um 

ataque a seção dos Panteras de Los Angeles. Às cinco e meia da manhã de 8 de 

dezembro de 1969, o LAPD invadiu três locais dos Panteras e cercou a sede da Avenida 

Central com mais de 300 policiais e equipes da SWAT. Durante o tiroteio na rua 

Quarenta e um com a Central, policiais armados com rifles M16, máscaras de gás, um 

lançador de granadas e veículos blindados dispararam mais de 5.000 tiros contra o 

prédio. Os Panteras responderam a ofensiva com rifles e espingardas. A equipe da 

SWAT obteve a aprovação do Departamento de Justiça para um lançador de granadas e 

tentou usar dinamite para entrar no prédio pelo telhado. Após o ataque de cinco horas 

em que três Panteras e três oficiais ficaram feridos, os Panteras se renderam, resultando 

em 21 prisões combinadas. Para integrantes e simpatizantes o episodio foi um claro 

sinal que a repressão a movimentos populares só iria aumentar.271   

 O ataque à sede dos Panteras criou um sentimento de solidariedade em oposição 

à violência policial entre os residentes afro americanos da cidade. Os Panteras 

chamaram o evento de “ato aberto de massacre” e “genocídio contra os negros”. Na 
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verdade, o ataque aos Panteras refletiu a crescente compreensão de que o assédio e o 

abuso policial não distinguiam os residentes negros. Na sequência do evento, os 

Panteras receberam apoio de uma série de organizações de direitos civis tradicionais 

como a NAACP e a Urban League. John W. Mack, da Urban League, afirmou que tais 

ataques policiais tinham “o potencial de se espalhar para outros negros”, enquanto Earl 

E. Raines, da NAACP, comentou: “A comunidade negra é afetada ... Da próxima vez, 

pode ser você.” Grupos moderados também apoiaram uma manifestação em massa de 

mais de 4.000 jovens predominantemente negros na Prefeitura de Los Angeles em 11 de 

dezembro e exigiram uma investigação completa sobre o ataque e divulgação pública 

total da natureza e operações das unidades de elite da SWAT.272   

 O tiroteio com os Panteras, enquanto parte do ataque de longa data a 

organizações consideradas subversivas, contribuiu para uma mentalidade de cerco entre 

os residentes que foram submetidos a um departamento de polícia empenhado não em 

proteger a comunidade, mas em controlá-la. As esperanças dos Panteras de continuar a 

luta para fazer de South Central um “território libertado” se precipitaram contra um 

projeto policial voltado para o controle e a repressão. O chefe à época Ed Davis usou o 

incidente para elogiar a operação da SWAT e criminalizar os Panteras. Enquanto o 

tiroteio de 1969 nutriu o quadro dos Panteras Negras com o crescimento do partido no 

curto prazo, estes se dissolveram no início dos anos 1970, em parte devido ao nível 

extraordinário de perseguição e infiltração policial.    

 Usando suas unidades secretas de inteligência, a Força-Tarefa de Contra-

insurgência Urbana e a Seção de Conspiração Criminal, o LAPD travou uma guerra 

contra os Panteras e outros grupos antipolícia. O chefe Davis sugeriu que os Panteras 

Negras e os Boinas Marrons estavam na raiz de episódios crescentes de desordem. 

Refletindo sobre o Festival de Verão de 1968, Davis descreveu: a explosão de violência 

como “uma celebração muito desastrosa do renascimento de Watts após os distúrbios ... 

estimulada pela atividade dos Panteras Negras”. Mas também eram categoricamente 

diferentes das atividades de direitos civis, exigindo que a polícia evitasse o colapso da 

ordem estabelecida.         

 A criminalização dos ativistas e organizações críticas às práticas policiais duras 

legitimou a guerra contra-insurgente do LAPD. Davis se orgulhava da capacidade de 

seu departamento de minar organizações de movimentos sociais. Chamando a si mesmo 
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de “algo como um general militar”, ele relatou a destruição dos Boinas Marrons, dos 

Panteras Negras e do Congresso Negro. “Veja, eu os expulsei da cidade quando me 

tornei chefe”, disse Davis a um entrevistador. Na verdade, o LAPD, com a ajuda do FBI 

e de informantes disfarçados, direcionou esses grupos por meio de prisões, infiltrações e 

vigilância. “A luta pelo poder acabou”, declarou Davis em 1971; “Nós os derrubamos 

[Panteras Negras e Boinas Marrons] para a direita e para a esquerda, e eles nunca 

descobriram, você sabe, como isso estava acontecendo”. A contra-ofensiva do 

departamento de polícia interrompeu as tentativas de expor o poder da polícia e fazer 

valer alternativas à lei e à ordem, tanto nos bairros mexicanos americanos, bem como 

nas comunidades negras.273   

 

Figura 4: Pantera Negra sendo mobilizado após o tiroteio em 1969. 

Fonte: https://allthatsinteresting.com/black-panthers-standoff 

 

Neste capitulo procuramos discutir como se conformou o poder policial entre os 

anos 1950-60 e sua relação com as comunidades pobres de Los Angeles. Como uma 

serie de eventos que não podem ser tratados de forma isolada, culminaram na Revolta 

de Watts em 1965 remodelando o trato policial, que ao invés de escutar as insatisfações 

das comunidades quanto ao seu trabalho, sofisticou suas praticas para lidar com as 

diferenças existentes. Com a supressão de grupos de resistência, novas iniciativas que 

surgiram tiveram que repensar suas praticas no intuito de poder expor sua agenda em 

um contexto de repressão e supressão de quadros. É importante ressaltar que nos anos 

1960 também houve iniciativas do governo federal para combate a pobreza, pensar 

como estas ações ocorreram em âmbito nacional e local é a trilha do próximo capitulo.  
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3. Welfare State: constructo do equilíbrio social e econômico na sociedade 

americana. 

A história do Welfare State nos Estados Unidos, ou como o conhecemos – 

Estado de Bem Estar Social, percorre todo o século XX com uma evolução por diversos 

debates políticos atravessados por diferentes perspectivas de valor da sociedade 

americana. Temas como a pobreza, trabalho, família, fome, vicio em drogas, bem como 

a indolência e dependência ao Estado fizeram parte de debates públicos de intelectuais e 

atores políticos, bem como moldaram a opinião publica quanto à aprovação dos 

diversos programas que foram desenvolvidos para os necessitados. Em 1935 foi criado 

um dos mais importantes programas da rede de Welfare, o AFDC (Aid for Families with 

Dependent Children), este programa foi inicialmente pensado com intuito de atender 

mães viúvas que tivessem sob sua responsabilidade crianças e jovens, tendo também 

como referencia sua renda anual limitada ou ausente. O programa foi ampliado ao longo 

do século XX para perfis como as mães solo, trazendo para si diversos estereótipos.   

 A atuação da União cresceu paulatinamente no desenvolvimento de vários 

programas, ao passo que a participação dos Estados era reduzida, ou ainda tutelada 

mediante a necessidade dos repasses de financiamento. A experiência do New Deal 

sacramentou a atenção do Estado em relação às políticas públicas, bem como deixou 

enorme legado em relação a uma estrutura de amparo. A Guerra à Pobreza constitui um 

ponto de grande relevo na história do Welfare, uma vez que evocava valores morais 

daquela sociedade como o engajamento, e se justificava pela riqueza que os Estados 

Unidos alcançaram no período pós-guerra, não compreendendo o perecimento de tantos 

cidadãos por condições de vida. O programa criado por John F. Kennedy tinha o papel 

de erradicar a pobreza, seus males e reparar arestas históricas. Lindon B. Johnson foi o 

responsável pela implementação do Programa mediante a morte trágica de Kennedy.  

 A Guerra à pobreza em sua essência propunha noções consideradas radicais 

como auto-organização, auto-gestão e empoderamento, esbarrando no conflito de 

interesses dos atores envolvidos das varias instancias estaduais e municipais. Tal 

contexto limitou a performance da iniciativa em diversas cidades do país. No entanto, 

ao seu término, deixou um legado de consolidação da legislação de proteção social. Os 

ganhos que a Guerra à pobreza trouxe a população mais pobre foram inegáveis, mas foi 

justamente nos limites de sua atuação, que a filosofia política do governo Ronald 

Reagan focou sua critica da necessidade de diminuição do Estado, justificando que tais 

programas desestimularam o trabalho, bem como a unidade familiar. Neste contexto, 
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houve ainda nos anos 1970 propostas de uma reorganização do sistema de proteção 

social a nível federal, transferindo responsabilidades para governos estaduais e 

municipais, bem como o incremento de programas de estimulo ao trabalho, em alguns 

casos, exigindo estar trabalhando para ser beneficiário dos programas de Welfare, são os 

chamados programas de Welfare to work. 

A crítica aos programas de Welfare até fins dos anos 1970 se fundamentavam, 

de maneira geral, em dois argumentos. Basearam-se em um argumento moral; os 

programas se tornaram gigantes e em sua configuração produziram dependência, 

desestimulando o trabalho, o esforço pessoal, uma vez que alguns beneficiários 

conseguiam receber pagamentos de benefícios próximos ao salário mínimo, bem como, 

estimulavam o esfacelamento familiar ao privilegiar perfis de família com apenas um 

responsável, em sua maioria, famílias gestadas por mulheres negras. Já o argumento 

econômico tratava os programas de Welfare como uma política ineficiente, que 

necessitava de reformas para reparar arestas como as fraudes. Esta constatação será feita 

ainda no governo Carter, todavia, a crise econômica e a falta de sintonia com seus pares 

não permitiram que o presidente à época avançasse em uma reforma do sistema de 

Welfare. Para entender as mudanças no Sistema de seguridade, e mais especificamente 

nos programas de Welfare, que promoveram maior qualidade de vida aos mais 

necessitados, é importante conhecer como este sistema se estruturou, para tanto, uma 

compreensão de ações ainda na década de 1930 nos permitirá ter uma noção da 

complexidade que constituiu o Welfare State ao longo do século XX. 

3.1 Welfare em seus primórdios: a construção de uma rede de amparo para uma 

sociedade mais justa 

  

O inicio do século XX foi laboratório de iniciativas de amparo aos mais carentes 

nos Estados Unidos. O movimento Progressivista convergiu profissionais de diversas 

áreas nas primeiras décadas do século, que atuaram no intuito de atenuar ou mesmo 

sanar contextos que fragilizavam a condição de vida dos mais pobres. Com a quebra da 

bolsa de Nova Iorque e sua sucessiva crise econômica, foi essencial a intervenção do 

Estado em prol dos mais necessitados. Entre 1929 e 1932, registraram-se 85.000 

falências de empresas; mais de 5.000 bancos suspenderam suas operações; o valor das 

ações na Bolsa de Nova Iorque caiu de 87 bilhões de dólares para 19 bilhões de dólares; 

e 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Muitos agricultores foram à falência, 

engrossando as fileiras já compostas por dezenas de milhares de trabalhadores rurais 
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desempregados e juntando-se ao fluxo migratório campo-cidade.274    

 O New Deal desenvolvido na gestão Franklin Delano Roosevelt foi um 

programa de recuperação econômica da nação e potencializador de políticas públicas ao 

combater os efeitos devastadores da Grande Depressão. O New Deal foi crucial no 

financiamento de programas estaduais, estimulou emprego público de baixa 

qualificação para pessoas que estivessem excluídas do mercado de trabalho por conta da 

alta taxa de desemprego. Os salários pagos eram inferiores aos da iniciativa privada, de 

modo a estimular os participantes, assim que possível, a conquistarem um emprego fora 

do programa275, havia também um subsidio com distribuição de roupas e alimentos e o 

pagamento de alguns auxílios financeiros. Roosevelt desenvolveu esta estrutura de 

apoio através do Federal Emergency Relief Administration (FERA) em 1933, uma 

versão de seu governo do antigo Emergency Relief Administration (ERA), criado ainda 

na gestão Herbert Hoover.276         

 O trabalho era visto como algo dignificante e o auxílio, significativamente 

chamado pela palavra relief, era um alívio temporário até que o indivíduo pudesse se 

recuperar. Foi um período, portanto, em que ainda não se cogitava o desemprego 

estrutural, que houvesse determinadas pessoas que talvez não fossem consideradas 

“empregáveis” pela sociedade a despeito de possuírem suas plenas capacidades físicas, 

ou que se cogitasse que essa ajuda pudesse ter uma função distributiva permanente de 

corrigir distorções constantes do sistema.277      

 O FERA não foi amplamente acolhido nas esferas locais, o conflito de poder 

entre União, Estados e municípios ficou bastante claro. Uma parte significativa das 

forças locais não desejava colaborar com o projeto nacional de Welfare e mantiveram 

seus próprios programas locais em detrimento do investimento necessário aos do New 

Deal. Por tal motivo, o projeto foi federalizado. Um dos entraves para o equilíbrio do 

programa se deu em termos logísticos, onde a verba dos Estados contava para os 

resultados de seu desempenho, os benefícios fornecidos pelos Estados mais ricos eram 

incomparáveis aos dos mais pobres. Para evitar a entrada de muitos migrantes, algumas 
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regiões aplicavam regras de cidadania local para estender os benefícios aos 

indivíduos.278 

O Civilian Conservative Corps (CCC – Corpos Civis de Conservação), 

estabelecido em março de 1933, tinha como objetivo colocar jovens sem experiência ou 

treinamento em postos de trabalho, majoritariamente nas áreas rurais. Em 1936 o 

governo lançou o National Youth Administration (NYA - Gestão Nacional de Jovens) 

para colocar jovens estudantes em trabalhos de meio período próximos às suas 

residências. Esses dois projetos, além de dar oportunidades de trabalho e treinamento 

aos jovens, tinham uma função educacional voltada para o mercado de trabalho.279 

 Em 1935 o FERA foi extinto e o governo tentou realocar o protagonismo do 

Welfare mais uma vez para os Estados. Apesar da importância econômica de tais 

programas, eles eram projetados para durarem temporariamente. O historiador Walter 

Trattner aponta que o programa FERA deu origem a duas novas agências 

governamentais no intuito de corrigir suas limitações. A Works Progress Administration 

(WPA), criada em 1935, foi incumbida de gerir o programa federal de empregos. Estes 

programas, entretanto, eram conduzidos em parceria com autoridades estaduais e locais, 

encarregadas de opera-los com verbas federais. Esta iniciativa aumentava a participação 

da União, ainda que restrita ao financiamento no combate a pobreza, até então um 

problema de responsabilidade estadual e municipal.280 A WPA será pioneira, inclusive, 

em relação a outro programa que virá muito mais tarde, em 1973, em pleno governo 

Richard Nixon, o Comprehensive and Employment Training Act (CETA).281  

A segunda agência oriunda do FERA foi a Social Security Administration 

(SSA), advinda do Social Security Act. Esta agencia dará origem ao sistema norte-

americano de seguridade social, a iniciativa esteve presente em diversos debates à 

época, mobilizando ações em seu apoio. Devido a seu caráter moral, não houve forte 

oposição do empresariado. Sua criação, na verdade, daria maior segurança à classe 

trabalhadora, protegeria pessoas que não pudessem mais produzir pelo fato natural do 

envelhecimento, que estiveram na força de trabalho e se constituiria em um sistema em 
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que os trabalhadores contribuiriam junto com os patrões.282 Aposentados e pensionistas 

compõem um grupo chamado de “deserving poor”, expressão empregada para designar 

aqueles que são pobres não por conta de qualquer falha pessoal de caráter, mas por 

condições que escapam ao seu controle (viuvez, órfãos, deficiência incapacitante). 

Outra mudança importante, ainda dentro do sistema de seguridade social, foi a criação 

do seguro desemprego, que era administrado pelos Estados, que deveriam criar 

programas que se adequassem às normas estipuladas por uma comissão nacional.283 

 O SSA criou também em 1935 o Aid to Dependent Children (ADC), um 

beneficio para crianças oriundas de famílias carentes. O Programa se transformou no 

Aid to families with Dependent Children (AFDC), pensado inicialmente para mães 

viúvas com baixa ou nenhuma renda. Após alguns anos o programa passou por 

reformulação e aceitou submissões de mães solo, trazendo para si uma crítica de atores 

conservadores que alegavam que tal medida estimulava o esfacelamento familiar, 

notadamente as críticas possuíam também um viés racista, uma vez que a maioria 

esmagadora das aspirantes ao beneficio eram mulheres negras.284 Se considerado o 

público alvo, o moralismo estava entrelaçado às regras de muitos Estados que exigiam 

“lares adequados”, ou seja, sem filhos ilegítimos para conceder o benefício. Além disso, 

regiões solicitavam que as famílias comprovassem a cidadania ou que já eram 

habitantes daquele Estado há um longo período de tempo, o que prejudicou muitos 

migrantes, especialmente afro-americanos, que protagonizavam um grande movimento 

migratório no período. Finalmente, era obrigatório que as mães não tivessem nenhum 

tipo de passagem criminal.285 O programa durou até o ano de 1997 e com a reforma do 

Welfare realizada no governo Bill Clinton foi transformado no Temporary Assistance 

for Needy families (TANF), se tornando uma ajuda delimitada por tempo. 

 Entre as décadas de 1930 e 1940 foi possível testemunhar uma profunda 

transformação e expansão da atividade governamental no que diz respeito à atenção aos 

necessitados. Em 1913, o governo gastava em torno de 21 milhões de dólares em ajuda 

pública. Em 1932, os gastos com ajuda pública alcançaram um montante de 208 

milhões de dólares. Em 1939, havia chegado a 4.9 bilhões de dólares. Por todo o país 
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ampliou-se o comprometimento com o bem estar e a seguridade social.286 Em 1932, o 

Wisconsin era o único Estado com um sistema de seguro desemprego, em 1935 oito 

Estados tinham desenvolvido seus programas de seguro desemprego.287 

Tais avanços na legislação de proteção além de proporcionar maior qualidade de 

vida, se prestaram como um legado para as conquistas que se concretizariam nas 

décadas posteriores. Nos seus limites, os programas não trouxeram ganhos de forma 

igualitária por todo país, uma vez que os Estados se viam obrigados a cumprir as 

normas, sem necessariamente haver equidade em sua aplicação, desta forma, abrindo 

espaço para táticas de exclusão. A população urbana foi beneficiada, bem como, os 

sistemas de segregação foram ferramentas para dificultar o acesso dos negros aos 

benefícios, principalmente aqueles que viviam em regiões agrárias.288   

 A política do New Deal para agricultura forçou a redução da produção e reduziu 

as oportunidades de trabalho para os negros. Enquanto os proprietários rurais receberam 

subsídios do governo federal, a pobreza dos negros sulistas se aprofundou e muitos 

migraram para as cidades do norte e do oeste em busca de oportunidades, enfrentando 

grandes dificuldades para serem incorporados na força de trabalho, bem como 

recebendo salários abaixo da média. Durante a crise, os mais afetados pelo desemprego, 

nas cidades ou no campo, foram os homens negros. As mulheres negras também 

sofreram imensamente com o desemprego, embora conseguissem algum trabalho no 

campo ou em casas de famílias brancas em troca de salários extremamente baixos. O 

programa de Seguridade Social não incluiu dois terços dos negros em idade de 

aposentadoria ou desempregados, pois o plano não contemplava trabalhadores rurais e 

domésticos.289 A Federal Housing Authority (Autoridade Federal Habitacional) foi 

criada para estabelecer as políticas habitacionais do New Deal, mas segregou bairros 

negros e recusou assegurar hipotecas para os moradores desses bairros.290 

Roosevelt não impôs medidas significativas de integração racial no contexto do 

New Deal. No entanto, em junho de 1941, assinaria a Ordem Executiva 8802, que 

proibia discriminação de trabalhadores nas indústrias de defesa ou no governo com base 

em raça, credo ou origem nacional. Todavia, os limites do federalismo ainda estavam 

                                                           
286 HIMMELSTEIN, Jerome L. To the right: the transformation of American conservatism. Berkeley: 

University of California Press, 1990. p. 16-17. 
287 KATZ, Michael B. In the Shadow of the poorhouse: a social history of welfare in America. New York: 

Basic Books, 1996.p. 254. 
288 TRATTNER, Walter I. From Poor Law to Welfare State: A History of Social Welfare in America. p. 298. 
289 GERSTLE, Gary. American Crucible. Race and Nation in the Twentieth Century. Princeton and 

Oxford: Princeton University Press. 2001. 
290 KATZ, Michael B. In the Shadow of the poorhouse: a social history of welfare in America. p. 253. 



124 
 

 

claramente colocados. A ordem executiva referia-se a empregados governamentais ou 

com contratos com o governo.291 Considerando que os demais programas da gestão 

Roosevelt ainda contavam com os Estados para sua execução, ainda havia espaço para 

discriminação.292 Outro aspecto limitado dos governos de Roosevelt e Truman no que 

diz respeito aos afro americanos, foi que estes não assumiram uma postura combativa da 

violência praticada, especialmente em relação ao linchamento.293
 Os afro americanos 

foram mais afetados com a depressão, e eram igualmente os mais necessitados.294 

Houve uma aceleração do progresso na educação, saúde e bem estar material do grupo, 

que por outro lado, continuava em posição de inferioridade social em comparação aos 

brancos.295          

 O pós Guerra, momento histórico em que o país gozava de grande crescimento 

econômico, foi cenário de disparidades latentes. O historiador Ira Katznelson acrescenta 

que os Estados Unidos teriam criado uma espécie de política de ação afirmativa para 

brancos, justificando que as ações afirmativas recentes, que beneficiaram minorias 

raciais, seriam “antídotos” para as políticas nacionais anteriores, ainda assim, não foram 

capazes de estruturar uma reparação ao nível do progresso social garantido aos brancos 

previamente. Seria esta uma Ação afirmativa perversa. O autor analisa o contexto 

através de estatística e ressalta que desde 1947, o número de pessoas brancas vivendo 

em pobreza caiu 27%, enquanto de pessoas “não brancas” reduzira apenas 3% entre as 

décadas de 1940 e 1950. Já entre 1940 e 1962, a taxa de mortalidade infantil entre “não 

brancos” passou de 70% maior para 90% maior do que a dos brancos, e o isolamento 

dos afro americanos em relação às comunidades brancas também foi ampliado.296 Afro 

americanos neste período também sofriam com as limitações dos programas sociais que 

não atendiam da mesma forma no campo, como o fazia nos centros urbanos. 

O contexto pós-guerra, também consolidou novos programas federais no 

combate à pobreza: G.I. Bill of Rights (1944), o National Mental Health Act (1946), o 

National School Lunch Program (1946), o Full Employment Act (1946), o Housing Act 
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(1949), o School Milk Program (1954), e o Vocational Rehabilitation Act (1954). Em 

1950 o Congresso aprovou uma mudança no Social Security Act renomeando o ADC 

para AFDC (Aid for Families with Dependent Children) e criou o APTD (Aid to the 

Permanently and Totally Disabled). Em 1956 foi criado o Disability Insurance, e foram 

incrementados serviços sociais ao programa do AFDC. Outra mudança importante é a 

criação do HEW (Department of Health, Education and Welfare), que receberia as 

funções da FSA (Federal Security Agency), criada em 1939 para gerir os programas de 

bem-estar social do governo.297 

Segundo Trattner, na década de 1950 há uma mudança no perfil dos 

beneficiários do Welfare: de mães viúvas brancas em sua maioria, passasse então, a um 

número cada vez maior de mulheres negras, mães solo, com filhos considerados 

ilegítimos ou de paternidade não assumida. Outro fenômeno que provocou mudança 

significativa, entre elas, a permanência de muitos cidadãos nos programas de Welfare, 

foi a mecanização do campo e a migração em massa para as cidades, em especial a 

migração inter-regional do sul para o norte, bem como a migração intrarregional. O 

êxodo rural foi responsável por uma considerável parcela de novos ingressantes nos 

programas de Welfare, que chegavam às grandes e medias cidades na esperança de 

conquistar uma boa colocação e viver dias melhores. Houve uma ampliação dos guetos 

e da separação destes em relação aos bairros de classe média. Essa segregação ampliou 

os custos de vida para a população afro-americana, que precisava pagar mais por gás de 

cozinha, aluguel e remédios em relação aos brancos que viviam em bairros de classe 

média, e com melhor qualidade de vida. Os brancos normalmente eram os donos das 

empresas e imóveis em questão e, por isso, cobravam desproporcionalmente mais em 

bairros afro-americanos. 298         

 Apesar das políticas do New Deal serem universalistas, os gastos do governo 

eram significativamente díspares. Como dito, a autonomia dos Estados abria margem 

para esse problema. Em 1940, o investimento para alunos brancos no Sul era de $162 e 

para alunos afro-americanos era de $34. A estrutura das escolas, os equipamentos, 

conforto proporcionado aos alunos, iluminação, saneamento, alimentação e bibliotecas 

não eram as mesmas. Ou seja, alguns governos investiam muito mais na educação e 
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bem-estar dos brancos.299 Outro aspecto que também limitou a educação de jovens 

negros, foi a disponibilidade de níveis mais avançados do ensino básico em algumas 

regiões, obrigando muitos jovens a se deslocarem grandes distancias para ter acesso ao 

ensino, bem como, obrigando muitos a desistirem dos estudos.   

 A redução da segregação nas Universidades do Norte fez com que uma pequena 

“burguesia afro americana” se formasse. Porém, esses graduados eram uma exceção, 

tendo em vista que os afro-americanos eram sub-representados entre os estudantes. Já os 

black colleges não tinham espaço, investimento ou a mesma qualidade das 

Universidades procuradas pelos estudantes brancos. Mesmo com o aumento no número 

de graduandos e novos profissionais liberais, a oportunidade de emprego não era 

igualitária entre os grupos. Era consideravelmente mais difícil para um afro-americano 

com diploma conseguir um emprego em sua área.300 A década de 1960 também viveu o 

progresso econômico do período anterior, todavia, com um crescente debate intelectual 

e publico sobre a pobreza, o tema tomou relevo no governo de John F. Kennedy e 

Lindon B. Johnson e seu projeto deu novo fôlego à estrutura de amparo social do 

governo. 

3.2 A Guerra à Pobreza: expansão da Rede de Amparo e engajamento para 

emancipação 

 

O legado do New Deal se tornou parte da identidade do Partido Democrata. O 

ímpeto em combater as desigualdades e suprimir a pobreza foi um devir para uma nação 

que se via como a mais prospera no mundo. A pobreza, a desigualdade e o racismo eram 

então seu paradoxo. Foi neste contexto que se construiu um debate publico de 

intelectuais que tentou entender a pobreza nos Estados Unidos, ganhando capilaridade 

no governo e influenciando os novos projetos de enfrentamento para o problema. Os 

debates em torno do tema da pobreza tentavam entender como esta condição se deu em 

termos sociais, psicológicos e econômicos no país. Ao traçar soluções para o problema, 

muitos intelectuais apresentavam visões de mundo que ora tratavam a pobreza como um 

problema de ausência de política publica em determinadas áreas, ora como reflexo das 

distinções raciais, bem como do distanciamento de alguns cidadãos dos ideais do país.  
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Em The Affluent Society publicado em 1958, o economista John K. Galbraith 

distingue dois tipos de pobreza: 1. Case poverty, seria algo como pobreza 

circunstancial, oriunda às qualidades pessoais de sujeitos que não teriam condições de 

participar do mercado de trabalho por conta de muita idade, educação inadequada, 

educação insuficiente, falta de habilidades, saúde frágil, motivação inadequada ou 

discriminação racial, independentemente de onde vivem; e 2. Pobreza insular, consiste 

em uma pobreza relacionada ao local do individuo, podendo ser vista nos bolsões de 

pobreza de áreas economicamente deprimidas como a Virgínia Ocidental, os montes 

Apalaches e várias áreas da América rural, marcadas por desemprego e subemprego 

crônicos. Os dois tipos de pobreza, entretanto, não são exclusivas entre si, e ambas são 

vistas como estruturais, no entanto resultando de características individuais, e não 

devem ser confundidas com a pobreza em massa vistas em contextos como a depressão 

do final dos anos 1920. Para este autor os esforços do New Deal foram eficientes no 

combate à pobreza.301 

O intelectual sueco Gunnar Myrdal em sua obra An American Dilemma:The 

Negro Problem and Modern Democracy, publicado  em 1944, foi bastante influente nos 

EUA por conta de sua análise do “problema negro”. Myrdal discute sobre a ignorância 

que existiria em relação à situação dos negros no sul dos EUA por parte dos brancos do 

norte. Myrdal acreditava que a discriminação criaria uma situação de pobreza, que por 

sua vez criaria um reforço na imagem de que os negros não seriam capazes de seu pleno 

desenvolvimento econômico e social como cidadãos, tais ideias serviram de base tanto 

para as iniciativas de integração racial, bem como de ações afirmativas. Era justamente, 

segundo Myrdal, na região onde os negros eram mais discriminados em que os 

mecanismos de ajuda funcionavam de maneira mais insuficiente, e operavam de modo a 

excluir a população negra tanto quanto possível. Myrdal, entretanto, acreditava que a 

democracia liberal seria capaz de resolver os problemas sociais e raciais dos EUA.302 

Publicado em 1962, The Other America: Poverty in the United States de Michael 

Harrington, retrata a situação da pobreza nos EUA e defende uma tese essencial: a 

pobreza nos EUA é mais prevalente e resiliente do que todos pensavam à época. 

Harrington estipulou a marca da linha de pobreza em US$3.000 numa renda familiar 

anual. Com este critério, concluiu que 25% da população norte-americana estivessem 
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abaixo da linha de pobreza, o que era um choque para a sensibilidade liberal da época. 

Nestes termos, o livro de Harrington colocou em evidência a questão da pobreza nos 

anos 1960.303 Harrington em sua obra também recupera um termo controverso: “Cultura 

da pobreza”, do antropólogo Oscar Lewis, que escreveu em 1959 um livro sobre 

pobreza entre famílias mexicanas: Five Families: Mexican Case Studies in the Culture 

of Poverty. O livro de Lewis argumentava que a pobreza era capaz de criar uma 

subcultura própria, com valores e ações que eram compartilhados por pobres de diversas 

regiões do mundo e que eram capazes de reforçar a condição de pobreza, criando uma 

espécie de círculo vicioso.304         

 A partir desta leitura, Harrington desenvolveu a noção de “Cultura da pobreza” e 

a aplicou em sua analise dos EUA. Segundo o autor, a pobreza constituiria um modo de 

vida próprio, com suas normas, dentro do país. Baixo nível educacional, problemas de 

acesso à saúde, desagregação familiar, estresse físico e psicológico, são elementos que 

se retroalimentam e criam uma teia capaz de prender o indivíduo na condição de 

pobreza. Isso ocorre mesmo quando há melhora nas condições da economia. Portanto, a 

melhora dos indicadores econômicos não é suficiente para a superação da pobreza. A 

análise de Harrington possui um tom pessimista em relação a outros autores que 

trataram do tema. Sua conclusão é de que alguém tem de romper esse ciclo que 

aprisiona os indivíduos, uma vez que eles não são capazes de fazer isso por si próprio. 

Neste sentido, o agente mais importante seria o Estado, convergindo assim sua leitura 

com Galbraith neste aspecto. O livro de Harrington impactou o debate entre intelectuais, 

bem como influenciou políticas do governo nos anos seguintes.  

Em janeiro de 1963, o escritor Dwight MacDonald publicou uma resenha sobre 

o livro de Harrington para a revista The New Yorker, chamada Our Invisible Poor.305 A 

análise põe em destaque alguns dos pontos da obra de Harrington e suas possíveis 

conexões com outras obras do período como os textos de Galbraith; Wealth and Power 

in America de Gabriel Kolko (destacou que as estatísticas falharam em mostrar em que 

nível a pobreza chegou), Income and Welfare in the United States de James N. Morgan, 

Martin H. David, Wilbur J. Cohen e Harvey E. Brazer. MacDonald traça críticas a 

Harrington como não ter embasado tão a fundo suas fontes como os demais trabalhos, 
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porém aponta que as obras possuem conclusões similares: a pobreza nos EUA decrescia 

em um ritmo muito menor do que se imaginava; a pobreza ainda era bastante prevalente 

na população americana; e a distribuição de renda permanecia intocada, ao passo que o 

país se tornava mais rico. Nestes termos, havia também uma crescente polarização. 

Daniel Patrick Moynihan, figura pública de destaque à época, foi sociólogo, 

ocupou espaços e cargos importantes tais como Secretário Assistente de Trabalho no 

governo Johnson, posteriormente ocupou o cargo de assessor do governo Nixon, no 

qual colaborou para a criação do plano de reforma do sistema de Welfare, e ainda foi 

senador contribuindo com o plano de reformas do Welfare no governo Reagan. Para 

Michael Katz, Moynihan foi essencialmente um liberal sólido do Estado de Nova York, 

que desenvolveu uma visão sistemática do problema da pobreza e do Welfare, com um 

evidente apelo a uma moral conservadora de manutenção do núcleo familiar como 

origem, e não consequência, da prosperidade.306 

Moynihan também se apropriou do conceito de “Cultura da pobreza” e aplica 

sua leitura do termo na obra The Negro Family: the Case for National Action307, o livro 

também conhecido como Relatório Moynihan, possui ainda uma abordagem da cultura 

como uma força extrassocial, de longa duração, permanente, capaz de provocar efeitos 

socioeconômicos importantes. Katz acrescenta que Moynihan não declara em sua obra 

referências como Harrington, ainda que fosse evidente a influência que as discussões 

sobre cultura da pobreza tivessem no relatório. Aplicando seu argumento às famílias 

negras, Moynihan chegou à conclusão de que o colapso do número de famílias 

monoparentais e a desestruturação do núcleo familiar nos guetos é uma força 

fundamental para manter os negros na pobreza. Bem como, a centralidade da figura 

feminina nas famílias negras cumpria um papel neste quadro.    

 Portanto, era preciso que as políticas públicas se direcionassem para a criação de 

empregos e treinamento, especialmente para homens negros, de modo à empoderá-los e 

colocá-los no papel de provedores de seus lares. Neste sentido, na visão do autor, 

programas como o AFDC, que ajudavam famílias e em particular crianças que estavam 

em situação de pobreza, eram tidos como recursos que incentivavam o esfacelamento 

familiar. Estes programas com este perfil de beneficiários tratavam mães solo ou ainda 

                                                           
306 KATZ, Michael B. The Undeserving Poor: America’s Enduring Confrontation with Poverty. New 

York: Oxford University Press, 2013. 
307 MOYNIHAN, Daniel; LEARY, Daniel. The Negro Family: the Case for National Action. The 

Atlantic, 14 set. 2015. Disponível em: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/09/the-

moynihan-report-an-annotated-edition/404632/. Acessado em: 22/04/21. 



130 
 

 

que vivessem em relações não estáveis de maneira muito mais leniente do que famílias 

constituídas. Este argumento também será absorvido por críticos conservadores que 

identificarão os programas de Welfare como uma força desestabilizadora do núcleo 

familiar.308 Moynihan, embora denunciasse o racismo institucional e cultural como uma 

força capaz de limitar negros à situação de pobreza, e reafirmasse o papel do Estado 

para sanar tal situação, se colocando contrário a diversas iniciativas de cortes de direitos 

sociais, tendo um histórico de votações alinhadas com uma tendência liberal, foi um 

artífice de ataques a programas que acolhiam famílias não tradicionais ao colaborar com 

um argumento machista centrado na ideia de que apenas um lar com um homem à frente 

poderia ser equilibrado.309 

Estes debates em relação à pobreza no país, junto ao idealismo do presidente 

John Kennedy trouxeram mudanças no inicio dos anos 1960. Em 1962, foram 

promulgadas as Public Welfare Amendments ao Social Security Act, que aumentaram de 

50% para 75% a parcela de contribuição do governo federal com os departamentos 

locais de bem-estar social para programas de emprego, treinamento e acompanhamento. 

O Area Redevelopment Act de 1961 visava promover o desenvolvimento de áreas com 

altas taxas regionais de desemprego movendo indústrias para essas regiões, ou 

recuperando áreas rurais assoladas pela decadência. Em 1962, o Manpower 

Development and Training Act destinava-se a promover treinamento para trabalhadores 

que tivessem sido marginalizados por avanços tecnológicos.310   

 Foi a partir de 1964 que o governo de Lindon B. Johnson colocou o combate à 

pobreza nos EUA em outro patamar, com seu projeto de governo batizado de Grande 

Sociedade, a Guerra à Pobreza foi à plataforma que punha em prática o combate para 

sanar o mal que assolava o país. A administração Johnson enviou 200 projetos ao 

congresso entre 1964 e 1966, destes, 181 foram aprovados, ia de propostas de direitos 

civis à assistência a saúde.311 Em 1964 foi promulgada a aprovação do Economic 

Opportunity Act, e a criação do Office of Economic Opportunity (OEO) - seu orçamento 
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representou entre 10% a 20% do conjunto de investimentos do governo Johnson no 

combate à pobreza. Este escritório ficou sob a liderança de Sargent Shriver, cunhado de 

Kennedy, e levou a criação de agências de ação comunitária, no âmbito do chamado 

Community Action Program (CAP), liderado por David Hackett e sua equipe, criando 

um grande incômodo para prefeitos e demais atores locais, que sentiram sua autoridade 

diminuída para gerir programas de combate à pobreza. O OEO, após identificar as 

comunidades com maiores níveis de pobreza, determinava que os moradores das 

comunidades pobres indicassem, através de voto direto, os representantes, que 

participariam das ações comunitárias e influenciariam a gestão dos programas sociais. 

 Cecília Azevedo assevera que as ações comunitárias tinham três objetivos: 

coordenar os programas federais, estaduais e locais de assistência; elaborar projetos para 

os pobres; e promover mudanças institucionais em favor da comunidade carente. 

Manuais elaborados pelo OEO indicavam as formas de ativação e elaboração dos 

projetos sociais e do fortalecimento político dos pobres. Os programas de ações 

comunitárias apresentaram uma nova perspectiva acerca dos programas sociais e das 

políticas urbanas estadunidenses e foram os principais responsáveis pela mobilização 

política dos negros e pobres nos Estados Unidos.312 

O ativismo praticado a partir da participação popular dentro dos núcleos do 

programa foi inclusive uma das razões pelas quais autoridades locais pediram mudanças 

ou mesmo o fechamento de escritórios. Devido à tensão de forças, essas agências 

tiveram vida curta, entre alguns motivos, foi comum que prefeitos detivessem as verbas 

destinadas às comunidades de modo a evitar que a mesma caísse em mãos de pessoas 

hostis a seus governos; no entanto, a iniciativa, ocupada por diversos grupos militantes, 

alguns bastante radicais, deixou um legado de auto-organização e empoderamento que 

ultrapassa a duração formal do período.313
       

 O EOA possuía autonomia para atravessar a autoridade dos governos estaduais e 

destinar verbas diretamente aos governos locais, de modo que o controle por parte dos 

Estados do sul ficou enfraquecido. Outras medidas tomadas no contexto do Economic 

Opportunity Act são a criação do Job Corps, que provia treinamento para pessoas 

desempregadas, por sua vez, inspirado no mais ambicioso Civilian Conservations 

Corps, do período do New Deal; a criação do VISTA (Volunteers in Service to 

America), programa de voluntariado que era uma espécie de equivalente doméstico do 
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Peace Corps314; Head Start, programa de acompanhamento de crianças carentes em 

idade pré-escolar, considerado por Michael Katz o programa mais popular, e talvez 

também o mais bem-sucedido da Guerra à Pobreza315; o Operation Follow Throught 

(Operação Siga Adiante) que visava manter o nível educacional dos alunos em idade 

escolar; O Legal Services, destinado a ampliar o acesso ao sistema jurídico; o programa 

Upward Bound (Ascender ao Limite) que obteve bastante sucesso em preparar e 

financiar os estudos de alunos pobres que tinham interesse em entrar para as 

universidades; o Neighborhood Youth Corps, programa de treinamento para 

adolescentes de 16-21 anos que estivessem desempregados; e a Lei de Educação 

Superior (Higher Education Act), de 1965, que facilitou a aquisição de bolsas de 

estudos, expandiu os programas de trabalho e os empréstimos com juros baixos para 

estudantes pobres que sonhavam com o ensino universitário. 

A Guerra à pobreza possuía uma sinergia com outros programas, embora estes 

não fizessem parte do EOA, mas deixaram um legado duradouro: a criação do 

Medicare, através do Título XVIII do Social Security Act, que criou cobertura médica 

para pessoas acima de 65 anos e algumas pessoas abaixo dessa idade que se enquadrasse 

em determinados critérios de elegibilidade, um desenvolvimento do Kerr-Mills Act de 

1960, proposto pelo Senador Robert Kerr, de Oklahoma, e Wilbur Mills, do Arkansas, 

dois democratas, foi uma versão atenuada do programa que facultava aos Estados 

participar e cuja cobertura era variável; e a criação do Medicaid, Título XIX do Social 

Security Act, administrado de forma conjunta pelo governo federal e estadual para 

atender a pessoas que não tivessem condições de prover seu próprio seguro de saúde.316  

Portanto, na avaliação do legado da Guerra à Pobreza, é fundamental considerar 

que se tratava de um incremento nos programas assistenciais, mas não de um programa 

permanente de transferência de renda. Nestes termos, tais programas foram criados e 

formatados visando permitir que pobres se tornassem membros plenamente capazes da 

força de trabalho, de sustentarem a si próprios sem necessidade de ajuda. Os aspectos 

mais radicais da Guerra à Pobreza, como já foi dito, acabaram sendo deixados de lado 

com a resistência de prefeitos, governadores e demais autoridades locais a núcleos de 

organização comunitária que estavam saindo de seu controle. Alguns programas, como 
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o Head Start, acabaram sendo considerados bem-sucedidos e deixando um legado 

duradouro. Outro legado positivo da era Johnson foi à aprovação do Food Stamp Act em 

1964, programa do governo até hoje existente, inicialmente com foco em estimular e 

mediar agricultores a realizar maior distribuição de produtos e atender famílias pobres, 

ampliando seu escopo, visa suplementar a alimentação de famílias em estado de 

necessidade com vales que poderiam ser trocados por certos produtos no mercado.317 

 Em 1965, a administração Johnson promoveu o maior programa de habitação 

desde o New Deal através das Leis de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Housing 

and Urban Development Acts) que criou o Departamento de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano (Department of Housing and Urban Development). A 

secretaria elaborou programas para subsidiar financiamentos de moradias para famílias 

de baixa renda como o Model Cities (Cidades Modelo). Este programa foi elaborado a 

fim de desenvolver as áreas urbanas pobres e combater a formação de guetos e favelas 

onde supostamente proliferavam o crime e a delinquência juvenil.318   

 Em 1961, a seguridade social e o AFDC assistiam a 7,1 milhões de 

estadunidenses. Em 1974, os programas atendiam a 14,4 milhões de pessoas. A 

ampliação do AFDC aconteceu, como dito, depois que o programa deixou de ser restrito 

a mães viúvas e foi estendido, em 1960, às mães solo e divorciadas; ao AFDC-UP, que 

garantia auxílio a famílias de crianças com pai desempregado no Norte; aos Estados que 

aumentaram o valor dos benefícios e a gama de beneficiários; e principalmente ao 

aumento do número de famílias que requisitaram o benefício. Em 1960, apenas 33 % 

das famílias elegíveis se beneficiavam do programa; em 1971, 90% das famílias 

elegíveis recebiam o auxílio.319        

 Entre 1963 e 1973, o sistema de seguridade social aumentou em 135% o valor 

do benefício mínimo e aumentou em 270% o benefício máximo, em contraste com um 

aumento de 45% no índice de inflação do mesmo período. Em 1972, o Congresso 

aumentou o piso dos benefícios, aumentou as pensões pagas às viúvas, estendeu o 

Medicare aos incapacitados de trabalhar por motivos de saúde, combinou os programas 

de assistência pública em um único programa federal e estabeleceu um valor mínimo 

nacional para o benefício.320         

 Entre 1960 e 1980, o número de estadunidenses que viviam abaixo da linha da 
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pobreza foi reduzido em 60%. A seguridade social reduziu significativamente a pobreza 

entre os idosos. Durante o período de expansão dos programas de Bem Estar Social, o 

número de estadunidenses empregados cresceu rápido. Para a maioria das famílias 

assistidas por programas sociais o auxílio era temporário e não permanente. Em 1960, 

22% dos americanos viviam abaixo da linha de pobreza oficial. No final do governo 

Johnson, em 1969, esse índice caiu para 13%. A mortalidade infantil caiu de 26 por 

1000, em 1963, para 10 por 1000, em 1983. Mesmo que a melhoria desses índices possa 

ser atribuída a outros fatores, muitos autores admitem que a Grande Sociedade 

representou, apesar de tudo, talvez o último momento em que se realçou a utilização do 

poder do Estado para mitigar as perversidades criadas pelo mercado.321 

 Michael Katz aponta que a Guerra à pobreza, ainda que com seus limites, 

aumentou a proporção de estadunidenses pobres assistidos pelo governo; garantiu uma 

dieta minimamente adequada, ampliou o acesso a serviços de saúde; e tirou uma 

considerável porção de idosos da pobreza; ajudou a reduzir a discriminação, aumentou o 

acesso das minorias raciais e étnicas ao mercado de trabalho; redesenhou as políticas 

urbanas e impulsionou uma nova geração de líderes políticos no governo e nos serviços 

sociais através da ênfase nas ações comunitárias; alterou as relações entre cidadãos e 

Estado aumentando a importância do governo federal, que se tornou uma importante 

fonte de auxílio à renda para boa parte da população; estendeu os canais de 

comunicação com grupos locais; e usou a autoridade pública para monitorar e cumprir 

as leis anti-discriminatórias em locais públicos, programas sociais e locais de 

trabalho.322 O autor destaca a importância do financiamento do Estado para que os 

programas da Guerra à pobreza ofertassem melhores condições de vida à população 

pobre. Ainda que criticado, os programas permaneceram em governos republicanos 

mediante o papel que detinham na vida da população dos diversos centros urbanos do 

país.            

 O desmonte do Office of Economic Opportunity começou ainda no governo 

Johnson, vindo a ser terminado pelo governo de Richard Nixon, no âmbito de um ajuste 

promovido pelo governo em 1967. Mediante o crescente número de solicitações, o 

Congresso promoveu um congelamento dos repasses de modo a forçar os Estados a 

revisarem os contemplados nos benefícios. Além disso, estabeleceu o Working 
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Incentive Program (WIN), um programa que excluía os beneficiários do AFDC que se 

recusassem a procurar emprego ou participar de programas de treinamento.323 

3.3 A Guerra à Pobreza no Âmbito local: os estudos de caso. 

  

Os estudos de caso ao analisarem contextos locais com suas particularidades 

jogam luz para o quão complexo foi a Guerra à Pobreza, ou melhor, as Guerras à 

Pobreza. Diante das diversas interpretações sobre os significados da pobreza, o modo 

como atuaram os CAPs, bem como sua relação com os atores locais, entre estes, 

prefeitos e governadores, moldaram o sucesso e as tensões que existiram pelo poder em 

torno dos Programas executados nas comunidades. A historiadora Barbara Mitchell, ao 

se propor estudar as relações entre movimentos sociais e a Guerra à pobreza, acrescenta 

que significativa literatura se debruçou sobre o fenômeno em âmbito nacional324, 

chamando atenção para a constatação de que a pobreza não foi erradicada do país, e que 

o período se tornou palco de conflitos e transformações políticas. Contudo, a ideia de 

condenar o projeto corre o risco de ignorar como o jogo democrático se constrói a partir 

de disputas ideológicas, tão presentes inclusive no Partido Democrata e no OEO. Além 

disso, negligencia o êxito da penetração política e do ativismo das lideranças do 

movimento pelos direitos civis, do black power e dos grupos latino-americanos no tema 

da pobreza.325 

 Autores como Leila Rice destacaram como as leituras que tentaram julgar a 

Guerra à Pobreza a partir de uma dicotomia de sucesso versus fracasso simplificavam as 

complexidades políticas e sociais que influenciaram a implementação local do CAP. A 

autora defendeu que as investigações sobre o CAP fossem feitas a partir de estudos de 

caso. Assim, seria possível entender tanto as particularidades locais, bem como ampliar 
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o conhecimento do CAP em nível federal. Para Rice, “as agências locais de ação 

comunitária servem como uma janela dos efeitos das políticas das agências federais, 

assim garantindo evidências concretas de quão bem ou mal o Office of Economic 

Opportunity implementou e reforçou o Economic Opportunity Act”.   

 Rice associava o sucesso das agências locais com a concretização das premissas 

do EOA. Mas como visto, o EOA era uma carta de intenção repleta de possibilidades. O 

modo com que a legislação era interpretada poderia variar. Portanto, o cumprimento das 

propostas do EOA podia revelar o tipo de política que se buscava fortificar em 

determinada região. Já as alterações do que se entendia como o plano original 

demonstrava a pressão das comunidades e das forças políticas regionais.326 

Pensando o valor dos estudos regionais, Annelise Orleck e Lisa Hazirjian 

organizaram o livro “War on Poverty: A New Grassroots History”.327 A coletânea de 

artigos se debruça sobre histórias locais da Guerra à Pobreza, a obra demonstra como os 

estudos de caso podem ter sucesso em chamar atenção sobre o êxito das comunidades 

pobres em revitalizar os espaços comunitários, assumindo a posição de protagonistas 

políticos. As analises observaram a mobilização de variados grupos: brancos nos 

Apalaches, nativo-americanos em Oklahoma, Porto-Riquenhos no Bronx, imigrantes 

mexicanos em Winsconsin, migrantes chineses nas chinatowns do país e afro-

americanos na Louisiana. A partir das pesquisas apresentadas, os autores demonstram 

como “os anos da Guerra à Pobreza foram extraordinários - no surgimento de 

organizações de base, no ativismo democrático por pessoas tão pobres e desprovidas 

de direitos que nunca antes tinham se engajado politicamente, em instituições de 

serviço criadas e comandadas pelas comunidades”.328 Indo além do binômio analítico 

sucesso e fracasso, as pesquisas mostram como atores se utilizaram do programa 

federal, ainda que com todas as dificuldades, e lograram êxito em criar serviços que 

permaneceram após o fim da Guerra à Pobreza em suas comunidades.   

 Além do legado das mobilizações, Orleck chama atenção para como tais 

experiências formaram quadros ao promover a participação popular – uma das metas do 

CAP. Bem como, se alcançou objetivos em algumas experiências, como superar as 
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barreiras impostas por discriminação, além da inclusão dos mais pobres. A luta contra 

prefeitos, governadores e chefes de polícia não perverteram o CAP. Na verdade, 

garantiria que as comunidades fossem de fato ouvidas e respeitadas. A coletânea de 

Orleck ressaltou como os pobres utilizaram as estruturas de poder para se educar sobre 

seus direitos. Um exemplo foi o programa do Legal Services e da ajuda de voluntários 

universitários. Nos centros comunitários, a população era informada sobre os programas 

recém-criados e outros mais antigos que poderiam ajuda-los.   

 Como consequência da associação entre mulheres das comunidades com as de 

classe média, foi criado o Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, 

and Children. O centro se tornou um importante meio de auxílio para saúde e nutrição 

de bebês e mães pobres pelo país. Mulheres latinas e porto-riquenhas também foram 

vozes de liderança na organização por melhor habitação, saúde e educação para seus 

filhos. Em relação ao protagonismo feminino nas comunidades afro-americanas de Las 

Vegas – Nevada, Orleck debruçou-se em torno do assunto no livro “Storming Ceasers 

Palace:How black mothers fought their own War on Poverty”. A autora destaca como 

em um momento onde a independência feminina era apontada como um dos motivos 

para o desmantelamento familiar e uma das razões para o desenvolvimento da cultura da 

pobreza, essas mulheres foram capazes de se organizar e assumir posições que não eram 

pensadas para elas.329         

 Susan Youngblood em “Carry It On: The War on Poverty and the Civil Rights 

Movement in Alabama, 1964-1972”, apresenta como a implementação do programa 

Guerra à Pobreza fora crucial para a consolidação dos afro-americanos como atores 

políticos ao abrir espaços de poder. Para a autora, a Guerra à Pobreza serviu como uma 

extensão da ação do movimento pelos direitos civis na região, tendo em vista a 

utilização da Lei dos Direitos Civis para o ganho de controle e autodefinição de 

cidadania. Além disso, participantes das marchas pelos direitos civis se tornaram 

ativistas dentro dos programas, ao exemplo de Virginia Durr no Head Start. O OEO 

passou a financiar a atividade do Southwest Alabama Farmers Cooperative Association, 

que tinha como uma das lideranças Albert Turner, o diretor da Southern Christian 

Leadership Conference local. Para ele, a organização seria um “braço econômico” dos 

direitos civis no Alabama, em uma iniciativa rural. Dessa forma, o livro demonstrou a 

unificação das pautas civis, econômicas e referentes ao voto, em um trabalho 
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desenvolvido através de cooperativas populares e das agências federais. Sendo mais um 

exemplo de como os significados de justiça econômica e democracia estavam em 

disputa.330         

 Wesley Phelps em estudo de caso na cidade de Houston, defendeu que o projeto 

esteve ligado aos grupos de base e associado ao fortalecimento de grupos minoritários 

historicamente excluídos. O foco de Phelps foi analisar atores urbanos, com mais 

experiência em relação a projetos de ação comunitária, se comparados com os rurais, e 

onde mobilizações mais radicais começavam a desabrochar. Nesse cenário, segundo o 

autor, os ativistas utilizaram de ideias de ação direta comunitária e de democracia 

participativa, de forma similar ao sugerido pela Nova Esquerda e na militância 

comunitária de Saul Alinksy. Portanto, incentivaram a população mais pobre de 

Houston a desafiar a administração local.331      

 Gail Schmunk Murray em Taming the War on Poverty: Memphis as a Case 

Study332 discute como algumas medidas antipobreza foram bem sucedidas na cidade 

destacando o caso de presos à espera de julgamento, bem como analisa a sinergia entre 

o movimento por direitos civis e as organizações comunitárias locais. Murray acrescenta 

que em Memphis as possibilidades de afro americanos e Mexicanos Americanos de 

conquistarem poder político e econômico provocou reações negativas das parcelas 

brancas racistas, que viam com receio um povo com pouca educação e majoritariamente 

composto por uma força de trabalho braçal em busca de voz política, melhores 

condições de moradia e treinamento profissional. O medo do ativismo negro frustrou 

uma ação comunitária efetiva, também influenciada pelas noticias de revoltas em 

grandes centros urbanos do país.  

 É interessante notar que boa parte das obras sobre estudos de caso em relação à 

Guerra à pobreza são recente, bem como, são bem recebidas pela comunidade 

acadêmica333, por jogar luz em fenômenos pouco conhecidos, e possibilitar conexões 

com a formação de quadros e sua participação na cena política local a partir de uma 
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janela de oportunidade. É possível associar também que um dos legados da experiência 

da Guerra à pobreza foi promover o engajamento político de jovens cidadãos que 

participaram de forma ativa de iniciativas que surgiram posteriormente ao projeto 

governamental, trocas foram feitas, e o legado das experiências anteriores agregaram na 

perspectiva de cidades com maior potencial participativo nos anos seguintes. 

3.4 A Guerra à Pobreza no contexto Angelino 

 

O historiador Robert Bauman realizou análise da implementação dos programas 

da Guerra à Pobreza em Los Angeles. O autor estrutura sua obra com três escopos de 

análise. Primeiro; para ele houve em L.A. uma “Longa Guerra à Pobreza”, o autor 

afirma que as instituições criadas para conectar os esforços de combate à pobreza com a 

expansão da democracia perduraram, particularmente na forma de Corporações de 

Desenvolvimento Comunitário (CDCs). Segundo; o autor argumenta que a Guerra à 

Pobreza em Los Angeles alimentou instituições baseadas no nacionalismo cultural e 

localismo. Por ultimo; defende uma compreensão dialética da relação entre comunidade 

e instituições para suplantar reducionismos de base e política institucional.334 

 A Agência de Oportunidades Econômicas e Juvenis (EYOA), foi dominada pelo 

prefeito de Los Angeles à época Sam Yorty e o establishment político local, 

favorecendo um modelo de distribuição de serviços. Profundamente investido no 

mandato ambíguo de “máxima participação possível” (maximum feasible participation) 

dos pobres no programa contra a pobreza. Esse esforço não foi duradouro, ao contrário 

das iniciativas oriundas da militância local.        

 O Programa de Participação de Adultos na Vizinhança (NAPP) era uma 

subsidiária do EYOA que mobilizou um quadro de ativistas em torno de uma visão mais 

participativa da democracia. Essa tensão entre conter e nutrir a participação da 

comunidade era a principal falha na EYOA. Bauman demonstra de forma convincente 

que ativistas afro americanos e Mexicano americanos de Watts e do leste de Los 

Angeles moldaram a política negando a aprovação de instituições que não lhes 

permitiam uma liderança significativa; eles se recusaram a aceitar uma Guerra à 

Pobreza que simplesmente distribuía dinheiro, em vez disso insistindo na conexão de 

tais programas com o empoderamento político.  
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3.4.1 Lideranças Locais x Atores Institucionalizados: disputas pelo financiamento 

federal 

  

As disputas tiveram seu inicio logo após a implementação da Guerra à Pobreza e 

do Escritório de Oportunidades Econômicas (OEO). Bauman chama atenção que um 

grupo de profissionais negros passou a se reunir na casa de Opal Jones, uma assistente 

social, para discutir a reforma do sistema de previdência de Los Angeles. Esses homens 

e mulheres criaram a Federação de Oportunidades Econômicas (EOF), uma agência 

privada para competir com a EYOA e impedir que agências governamentais locais 

controlassem a implementação da Guerra à Pobreza. Sam Yorty se recusou a incluir 

uma significativa participação da comunidade na EYOA, o que resultou na recusa de 

financiamento do OEO. Em resposta ao obstáculo de Yorty, lideres da comunidade 

negra e cívica formaram um Comitê Comunitário Anti-Pobreza (CAPC) para superar o 

impasse. O comitê era formado pelo congressista norte-americano Augusto (Gus) 

Hawkins, o Reverendo Brookins e outros. Eles se opuseram à proposta de Yorty que 

exigiu que os poderes conjuntos (ou seja, a cidade e o condado) controlassem o 

conselho. O CAPC argumentou que a agência precisava de mais representação dos 

pobres e um menor número de representantes do governo no conselho. Brookins acusou 

Yorty de “realizar jogo político com a pobreza”.335    

 Representantes de sete agências comunitárias distintas, incluindo o CAPC, 

expressaram sua oposição a uma proposta de compromisso que tratava da representação 

da comunidade, mantendo o domínio do órgão público. Em uma reunião do conselho 

municipal ocorrida em 8 de julho de 1965, eles argumentaram que a proposta excluiria a 

representação dos pobres. Quando o Conselho de Supervisores do condado votou em 13 

de julho para aprovar o acordo, os manifestantes marcharam em torno do prédio da 

administração. No protesto com maioria afro americana, os manifestantes carregavam 

cartazes denunciando os funcionários da cidade e do condado e contestavam a proposta 

da agência oficial como não representativa dos pobres e das minorias.   

 O Reverendo Brookins e o Reverendo Martin Luther King Jr. lideraram as 

manifestações. King tinha ido a Los Angeles especificamente para mostrar apoio ao 

Reverendo Brookins em torno da agenda da Guerra à pobreza, bem como da revolta 

ocorrida na cidade.336 Em uma conferência de imprensa, King falou em tons moderados 
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sobre a necessidade de uma verdadeira “máxima participação possível” e 

implicitamente atacou Yorty: “Espero que o projeto de lei de combate a pobreza não 

seja usado por nenhum funcionário do governo para seu próprio patrocínio, que seja 

usado para as pessoas aos quais é destinada.(...) Para que esta lei de pobreza tenha 

significado na comunidade, as pessoas que foram vitimadas terão que ter uma 

participação na formação do programa e em seus próprios destinos”.337 King e Brookins 

expressaram que alguns líderes dos direitos civis viam a Guerra à Pobreza como uma 

forma de ajudar a trazer justiça econômica e racial e uma expansão da democracia 

americana. Eles viram claramente a Guerra à pobreza como aquela iniciativa que 

poderia ajudar a alcançar alguns dos objetivos do movimento pelos direitos civis.338 O 

foco permaneceu na inclusão e representação, mas questões como identidade cultural e 

empoderamento do grupo foram emergentes como fatores importantes.339   

 Nem todos os membros da comunidade negra, no entanto, concordaram com 

King e Brookins. Na verdade, membros da fraternidade ministerial de Brookins em Los 

Angeles discordaram veementemente em relação a seu ponto de vista sobre a estrutura e 

controle da Guerra à pobreza na cidade. Poucos dias após o protesto em frente à 

Administração do Condado, um grupo de ministros negros se reuniu para discutir o 

impasse em torno da Guerra à pobreza. Em uma reunião repleta de ataques pessoais, os 

ministros votaram, e com um placar de 43 x 26 aceitaram a proposta de Yorty. O 

reverendo E. V. Hill, pastor conservador da Igreja Batista Mt. Zion liderou os 

defensores desta proposta.340 Hill tinha abertamente apoiado Yorty na eleição de 1963 e 

permaneceu perto do prefeito durante todo o seu mandato. Hill mais tarde recebeu 
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financiamento da EYOA para organizar um projeto antipobreza.341 A votação refletiu 

algumas das crescentes tensões de classe entre os afro americanos, bem como as 

diferentes perspectivas sobre a direção do movimento pelos direitos civis na cidade. 

3.4.2 As conexões entre a Revolta de Watts e a Guerra à Pobreza Angelina 

A revolta de Watts em agosto de 1965 coincidiu e acelerou a transição do 

interracialismo para o Black Power.342 Setores organizados do movimento negro 

aproveitaram o momento da Revolta para atrair fundos e atenção para o local. A luta 

entre o prefeito Sam Yorty e muitos líderes das comunidades afro americanas sobre o 

controle dos programas da Guerra à Pobreza atrasaram a entrega de fundos federais 

antipobreza para a cidade e se tornou uma importante causa da revolta. A maioria dos 

residentes de Watts era pobre. Mais de 250.000 pessoas viviam na área de cinquenta 

milhas quadradas de Watts - quatro vezes mais pessoas por quarteirão em relação ao 

restante de Los Angeles. Dois terços dos residentes estavam na previdência social e 

34% dos homens adultos estavam desempregados.343 

Analistas de várias convicções políticas e residentes da área reconheceram uma 

conexão entre o fracasso do programa contra a pobreza e a revolta de Watts. W.E.B. 

DuBois ao visitar Los Angeles argumentou que o fracasso da cidade em cumprir os 

requisitos de participação da comunidade no OEO compreendeu uma das principais 

razões para a revolta de Watts. Em sua lista de recomendações sobre como resolver os 

problemas em Los Angeles, logo atrás da demissão do Chefe de Polícia William Parker 

estava a remoção dos obstáculos ao financiamento da Guerra à Pobreza. J. Stanley 

Sanders, advogado e nativo de Watts, argumentou que “A questão proeminente” que 

levou à revolta de Watts “foi o impedimento dos fundos... Houve muita dissensão e má 

vontade por causa disso.” Samuel Morrison, um padre episcopal branco servindo em 

South Central e membro ativo da seção local do CORE, colocou a atitude de muitos 

participantes da revolta sem rodeios: “Temos pedido, implorado por melhores moradias, 

melhores instalações e ao queimar esses prédios, podemos mostrar ao prefeito Yorty e 

seus amigos que eles não podem sentar-se com aquele dinheiro antipobreza e não nos 

deixar tê-lo”.344          

 A revolta de Watts, portanto refletiu um crescente desencanto com os gestores 
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em estabelecer uma agência de combate à pobreza, bem como uma desilusão com as 

possibilidades inclusivas do liberalismo do pós-guerra. Para muitos negros em Los 

Angeles, a filosofia do nacionalismo negro tinha mais apelo do que o interracialismo e o 

liberalismo. O movimento pelos direitos civis do sul, focado no direito de voto e na 

eliminação da segregação nas instalações públicas, parecia ter pouca pertinência para os 

negros em Los Angeles. Afro americanos em Los Angeles podiam votar e viajar de 

ônibus e comer em lanchonetes. Em vez disso, alguns afro americanos da classe 

trabalhadora na cidade provavelmente se identificaram mais com a filosofia separatista 

de Malcolm X e a Nação do Islã (NOI) e seu foco no poder da economia em relação à 

ideologia integracionista de Martin Luther King Jr. e a Conferência de Liderança Cristã 

do Sul (SCLC). Para aqueles negros que aderiram à ideologia do nacionalismo negro, a 

América era uma nação racializada345 que era corrupta até o âmago e nunca acolheria 

negros como iguais. A resistência branca aos direitos civis afro americanos e a 

participação na Guerra à Pobreza forneceu evidências nítidas da difusão do 

“nacionalismo racial” da América.346       

 Malcolm X e a NOI realizaram incursões significativas nas comunidades negras 

em Los Angeles depois de 1962, quando eles apoiaram abertamente e agressivamente 

um grupo de muçulmanos negros na cidade, acusados de atirar em policiais em um caso 

que conotava brutalidade policial.347 A partir deste ponto, a presença dos muçulmanos 

negros em Los Angeles cresceu significativamente. Parte do crescimento da NOI em 

L.A. foi baseada nas diferenças de classe, reais ou notadas. Alguns afro americanos em 

Watts percebiam que seus semelhantes de classe média, que eram mais propensos a ser 

mais claros na cor da pele, os desprezavam como pobres e de pele escura. O NOI era 

capaz de afastar alguns desses negros renegados das igrejas cristãs tradicionais.348 

 Um participante da revolta de Watts, que se juntou à NOI, desprezou líderes da 

classe média na comunidade negra em Los Angeles com um: “não valem nada” e 

afirmou que os lideres não “se importavam com os pobres”. Em 15 de agosto de 1965, 

Marquette Frye, um dos irmãos presos no incidente que desencadeou a violência em 

Watts, falou em uma reunião de muçulmanos negros em Los Angeles e argumentou que 

a violência em Watts foi uma manifestação dos ensinamentos de Elijah Muhamad.349 
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Watts, de fato, “marcou uma mudança em direção ao nacionalismo e longe da 

integração, em direção ao conservadorismo racial e longe do liberalismo”.350  

 A revolta de Watts, bem como, o nacionalismo negro aumentaram a resistência 

de alguns afro americanos em relação à Guerra à pobreza controlada pelos atores 

institucionalizados da cidade. Essa resistência se manifestou na recepção negativa dada 

a um acordo de compromisso arranjado por LeRoy Collins, um negociador escolhido a 

dedo do presidente Johnson. Na verdade, os membros do CAPC “ficaram furiosos. Eles 

eram insatisfeitos com o acordo, insatisfeitos com sua falta de envolvimento nos 

detalhes das negociações... E insatisfeitos com a declaração de Brookins, visto por 

alguns como fraco na negociação.” Os membros do CAPC acreditavam que estavam 

esgotados. Eles tinham exigido representação no conselho, mas não haviam sido 

consultados antes do momento em que o compromisso foi acordado.351    

 Em sua última noite em Los Angeles, após o acordo já ter sido alcançado, 

Collins, a pedido de Hawkins e Brookins, participou de uma reunião na comunidade de 

Watts para discutir o acordo antipobreza. Depois da reunião, Collins percebeu a 

importância da participação para as pessoas em Watts. Collins sabia que se a 

participação e o empoderamento da comunidade não fossem alcançados, os problemas 

da EYOA continuariam. Ele terminou seu relatório em um tom ameaçador, sobre a qual 

o presidente Johnson “meditou durante semanas”. Para alguns, a participação em uma 

agência controlada pela cidade era menos atraente agora do que antes da revolta. À 

medida que o interracialismo deu lugar ao Black power, os negros foram menos do que 

entusiasmados com a Guerra à Pobreza em Los Angeles. Por que participar de um 

sistema corrupto controlado pelas elites brancas?352   

3.4.3 Watts Labor Community Action Committee e a mobilização dos Afro 

americanos contra a Pobreza  

No desenvolvimento de sua pesquisa Bauman analisa organizações 

independentes que desenvolveram elementos do ethos participativo do NAPP além da 

supervisão restritiva da EYOA. O Watts Labor Community Action Committee 

(WLCAC) e o East Los Angeles Community Union (TELACU) mobilizaram ativistas 
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sindicais353, membros da comunidade354 e várias fontes de financiamento governamental 

e de fundações, particularmente depois que ambos foram estabelecidos como 

Community Development Corporations (CDCs) em 1970 e 1972, respectivamente. O 

Congresso, liderado pelo senador Robert Kennedy, aprovou emendas à Lei de 

Oportunidades Econômicas em 1966 que levou à criação de CDCs.  Essas Corporações 

eram parcerias de capital de risco público-privado que promoviam negócios em bairros 

pobres onde o capital privado relutava em investir, e tanto o WLCAC quanto o 

TELACU desempenhou essa função. Essas instituições mediaram contato entre facções 

nacionalistas concorrentes, fundações filantrópicas e o Estado, tornando-se atores-chave 

no desenvolvimento econômico e portadores do manto de participação comunitária. O 

WLCAC e o TELACU foram formados no contexto de um diálogo nacional sobre raça 

e pobreza que focou sua atenção nas minorias urbanas. 

Os afro americanos ficaram à frente da WLCAC, fundada na primavera de 1965, 

como dito, por ativistas locais e representantes sindicais motivados em grande parte 

pelo desencanto com a EYOA. Sua intenção era usar suas habilidades sindicais e 

experiência organizacional para aumentar a participação comunitária, fornecer serviços 

aos residentes de Watts e construir uma economia próspera na base da comunidade. 

Diante do desamparo e isolamento vivido pelos cidadãos de Watts, a WLCAC se 

organizou com objetivos programáticos específicos como a criação de um banco de 

alimentos e roupas, creches e centros juvenis, centros de assistência médica e um 

hospital municipal para a área.355       

 O apoio sindical à WLCAC foi vital para sua criação e sobrevivência, e a 

organização foi formada como o primeiro modelo de “união comunitária” de uma 

agência de ação comunitária. O United Auto Workers (UAW) em particular foi 

fundamental para a WLCAC. O Presidente do UAW Walter Reuther e o Diretor 

Regional Paul Schrade conseguiram a adesão local do UAW em Watts e ajudaram a 

construir um núcleo de apoio à nova organização. Reuther e Schrade tinham ativamente 

apoiado o movimento negro. Eles viram a Guerra à Pobreza como uma “Oportunidade 

em que políticas e práticas de longa data estavam abertas a questionamento e 

mudança” e acreditavam que a forma de “criar mudanças é por construir organizações 
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comunitárias”.356          

 O ponto central da WLCAC era a ideia de controle da comunidade. Logo após 

sua criação, o presidente original do comitê, Otis T. Ireland descreveu sua filosofia: O 

comitê irá enfatizar projetos muito específicos em que os residentes locais tenham 

interesse em se manifestar, com nossos membros e consultores indo de porta em porta 

em Watts recebendo as opiniões dos residentes. Já estamos fazendo esse tipo de contato 

pessoal, e continuará na maior parte do nosso programa.357    

 Os princípios de controle da comunidade, auto-capacitação e autodeterminação 

permaneceriam centrais para a filosofia do WLCAC. Logo após a revolta de Watts, a 

WLCAC, sob a liderança de seu novo presidente Ted Watkins, começou um esforço 

mais assertivo e persistente para incentivar o OEO e os governos locais para programas 

de combate à pobreza e de ação direta. Essa mudança para uma abordagem mais 

assertiva levou a respostas mais generosas de agências locais e federais. Por exemplo, 

em maio de 1967, Watkins convenceu Robert Kennedy, Joe Clark e George Murphy, 

membros da Subcomissão do Senado sobre Recursos Humanos, Emprego e Pobreza, em 

visitar Watts e a WLCAC. Como resultado direto de sua visita, o OEO concedeu a 

WLCAC US $ 260.806 para vários programas358, incluindo uma cooperativa de crédito, 

que era vital para a comunidade, antes os moradores tinham dificuldade em obter 

empréstimos ou foram cobrados com taxas de juros mais altas por causa de sua raça.359 

 A WLCAC incluiu alguns dos programas da Guerra à Pobreza como o Corpo 

Juvenil do bairro (NYC) em seu repertório, mas a maioria de seus programas eram 

criações próprias e enfatizaram o controle da comunidade. Eles incluíram a propriedade 

e operação de uma granja, mercearia, fazenda de caminhões, cooperativa de crédito, 

construiu moradias de baixa renda, lavanderia automática, loja de móveis e 

eletrodomésticos, centros de alimentos que recebiam tickets do programa food stamp, 

centros comunitários, um centro comercial e um edifício e loja de suprimentos.360 

 Uma das criações genuínas do WLCAC foi o programa semelhante ao do New 

Deal; Corpos de Conservação comunitária (CCC). Uma ideia de Watkins, que se 

lembrou do New Deal carinhosamente, o CCC usou financiamento de várias fontes para 

remunerar o trabalho de jovens entre quatorze e quinze anos para transformar terrenos 
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baldios em parques e praças para usufruto. Teve seu inicio no verão de 1966 como uma 

forma de manter os jovens ocupados de maneira construtiva, junto a projetos 

combinados de formação profissional e atividades artísticas. Os membros do CCC 

construíram estantes de livros para o projeto do Head Start, limparam ruas, ajudaram a 

criar parques (desenvolveram onze), plantaram mais de 20.000 árvores e aprenderam 

habilidades automotivas e de oficina. Além disso, eles também participaram de 

atividades educacionais, tiveram aulas sobre herança e cultura negra e fizeram material 

importante com contribuições para sua comunidade. Influenciados pela Ideologia do 

Black power, que preconizava o orgulho negro, o WLCAC estabeleceu uma Works 

Progress Administration (WPA) – com oficina de escritores que formou roteiristas de 

cinema, poetas, professores e o Watts Summer Festival.361     

 A WLCAC também construiu o Watts Happening Coffee House como um 

centro cultural e de desenvolvimento intelectual. Os eventos no Watts Happening 

incluíram concertos de jazz, canções folclóricas e gospel, exposições de artistas e 

apresentações de peças e poesia. Para Daniel Widener o exemplo mais explícito do 

orgulho negro e foco na cultura afro americana tenha sido o Watts Summer Festival. 

Iniciado por membros locais de grupos nacionalistas negros e patrocinados pelo 

WLCAC, o evento celebrou a cultura negra e a comunidade de Watts.362 

O projeto de acolhimento mais amplo e significativo da WLCAC foi o Hospital 

Martin Luther King Jr. em South Central. A necessidade da instalação de um hospital na 

área de Watts foi uma das principais razões do WLCAC ter se formado. Naquela época, 

os residentes de Watts tinham que viajar quinze milhas, muitas vezes no trânsito 

intenso, para chegar a um hospital. Watkins via um novo hospital na área para além de 

uma resposta concreta a uma necessidade de saúde e uma base econômica para a 

comunidade. A conquista era um direito. Desde o momento em que o Hospital abriu 

suas portas, mais residentes de Watts trabalharam lá do que em qualquer outro setor 

empregador público ou privado na área.363       

 Seu enfoque afro americano ajudou a tornar a WLCAC viável por décadas. 

Frustrados com o racismo institucional da política da cidade e decepcionados com o 

fracasso das tentativas de alianças inter-raciais, uma parcela dos afro americanos se 
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afastaram da WLCAC quando o movimento negro por liberdade mudou sua ênfase da 

integração à autodeterminação econômica e ao Black power.364 

Por outro lado, o TELACU respondeu buscando benefícios semelhantes para 

descendentes de/e mexicanos no leste de Los Angeles. Estratégias de caráter étnico 

foram úteis quando Watts e o leste de Los Angeles foram fortemente identificados como 

espaços de minorias pobres, porém, Bauman argumenta que o sucesso de instituições de 

perfil homogeneamente étnico endureceu as fronteiras raciais em Los Angeles, minando 

solidariedade entre os pobres não brancos. 

3.4.4 A Telacu e a mobilização Mexicano Americana contra a pobreza no Leste de 

Los Angeles  

 Diante dos avanços alcançados pela comunidade negra nos programas da Guerra 

à pobreza, os Mexicano americanos que à época viviam em sua maioria no leste da 

cidade criaram instituições e iniciativas civis para conquistar seu espaço. Inspirados 

pelo nacionalismo negro e Black Power, os Mexicano americanos também 

desenvolveram uma auto determinação cultural, com orgulho de suas origens. Enquanto 

minoria étnica, esse grupo também sofreu com os convênios restritivos de acesso a 

moradia. Uma vez que Mexicano americanos e afro americanos eram grupos 

considerados cidadãos de segunda classe por muitos angelenos brancos, frequentemente 

se encontravam em competição por sobras políticas e econômicas.365 O número de 

pessoas de ascendência mexicana que viviam em Los Angeles dobrou de mais de 

150.000 em 1950 para pouco menos de 300.000 em 1960. Durante o período do pós-

guerra, Mexicanos americanos que viviam em comunidades espalhadas por toda parte 

da grande Los Angeles, tornaram se cada vez mais segregados no leste da cidade.366 

 Diversas tentativas de coalizões inter-raciais foram feitas durante e após a II 

Guerra, entre elas o Conselho Inter-racial do Sudeste, o Conselho de Unidade Cívica e o 

Comitê do Condado para o Progresso Inter-racial, todas as iniciativas foram 

prejudicadas pelo anticomunismo e divisões entre os grupos. Um pequeno grupo de 

ativistas afro americanos formou a Conferência da Minoria Democrática no início dos 

anos 1960 e tentou criar uma aliança entre os negros da cidade e os chicanos, mas não 

tiveram sucesso. Os cidadãos mexicano-americanos apostavam pouco no sucesso de 
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uma iniciativa de coalizão, e isso era reforçado com casos de favorecimento de atores 

afro americanos em espaços de representação na cidade.367    

 Organizações tradicionais integracionistas de liderança mexicano-americana, 

como a Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos (LULAC), o GI Forum e a 

Associação Política Mexicano Americana (MAPA) foram sendo desafiadas por jovens 

que iriam, no final dos anos 1960, inspirados pelo nacionalismo negro, formar os 

separatistas e nacionalistas econômicos Boinas Marrom e La Raza Unida. Assim, as 

organizações tradicionais Mexicano americanas hesitaram em alinhar-se com os Afro 

americanos porque queriam garantir que receberiam sua parte do bolo da Guerra à 

Pobreza. Bem como os líderes mais jovens opuseram-se ao alinhamento com 

organizações de direitos civis afro americanas por causa de uma ideologia étnico e 

econômico separatista. Ambos esperavam usar a Guerra à Pobreza para criar 

organizações e programas que beneficiassem os Mexicano americanos.368   

 Algumas das insatisfações dos Mexicanos Americanos foram conhecidas pelo 

OEO, Ed Roybal, um representante político da comunidade, alertou da possibilidade de 

haver uma revolta Chicana, que estes não estavam conseguindo “um acordo justo” da 

OEO e que a administração tinha uma política de “primeiro os negros”. Ele observou 

que talvez os Mexicano americanos “teriam que se revoltar para chamar a atenção”. 

Roybal também previu conflitos raciais em Los Angeles dentro de um ano “a menos 

que algo seja feito para indicar que o grupo Mexicano americano está fazendo um bom 

negócio”.          

 Grupos latinos começaram a se organizar para combater o fato dos negros 

estarem recebendo mais fundos da Guerra a Pobreza do que os Mexicano americanos. 

Esses esforços estavam, na sua maioria, focados na inclusão e representação. Rudy 

Ramos, o advogado-chefe do GI Forum, reclamou à Casa Branca que havia 

predominantemente na comunidade Mexicano Americana do leste de Los Angeles renda 

mais baixa do que a área de Watts, mas ainda assim recebeu menos financiamento da 

Guerra a Pobreza. Em setembro de 1965, um grupo de latinos telegrafou a Shriver 

instando-o a investigar a distribuição de programas em Los Angeles. Os redatores do 

telegrama, que incluíam representantes do MAPA, LULAC, GI Forum e a Organização 

de serviço Comunitário, observaram que o principal objetivo de tal investigação seria 

“Para incutir na comunidade Mexicano americana a crença de que o Escritório de 
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Oportunidade Econômica estivesse realmente interessado em sua situação e iria 

corrigir as injustiças.”         

 Em 1966 um grupo de jovens Mexicano americanos, inspirados pelo ideal de 

ação da Guerra a Pobreza, criou a iniciativa Jovens Cidadãos pela Ação Comunitária 

(após se tornaram Jovens Chicanos pela Ação Comunitária, com a sigla YCCA). Essas 

experiências dos jovens na melhoria do bairro e da comunidade aumentaram sua 

consciência e orgulho de sua identidade étnica e começaram a criar eventos com foco na 

cultura, história e política chicana. Liderado por David Sánchez, o grupo se tornou os 

Boinas Marrons em 1968, enfatizando sua mudança em torno das questões de 

empoderamento de grupo e nacionalismo cultural. De forma similar estudantes Latinos 

de várias faculdades e universidades no sul da Califórnia formaram organizações como 

a United Mexican American Students (UMAS), que organizou e politizou jovens latinos 

e levou os estudantes a greves ou “explosões” em várias escolas de ensino médio no 

leste de Los Angeles em 1968. Essas greves foram o primeiro evento significativo do 

movimento chicano no leste de Los Angeles.369     

 Estudantes Mexicano americanos saíram da Lincoln High School, Roosevelt 

High School e Garfield High School em protesto contra a educação precária. Os 

organizadores estudantis reconheceram o potencial da violência policial, instruindo os 

participantes sobre seu direito de sair da escola como um “protesto legal” e explicando a 

necessidade de “protestar! Demonstrar! Mas fazemos isso pacificamente - não dê à 

polícia e aos seguranças qualquer desculpa para nos espancar ou nos prender.” Durante 

as duas primeiras semanas de março de 1968, quase 10.000 alunos saíram de escolas de 

ensino médio no leste de Los Angeles segurando cartazes que diziam “Educação, não 

campos de concentração” e exigindo educação bicultural e bilíngue de qualidade, 

controle da comunidade e o fim da presença da polícia nos campus.370 

 Os esforços para conquistar espaço na Guerra à pobreza se concretizaram de 

forma mais estrita em duas instituições. São elas: União Comunitária do Leste de Los 

Angeles (TELACU), com foco no desenvolvimento econômico, e o Chicana Action 

Service Center (CSAC), esta ultima criada em 1972 por ativistas veteranas frustradas 

com o sexismo do movimento, bem como, com a desatenção das feministas brancas 

para com as latinas pobres. Bauman exalta os feitos da organização que em vinte e cinco 

anos de atuação ajudou mais de 100.000 mulheres latinas a encontrarem emprego 
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através de um programa de treinamento para o trabalho, creches e suporte com abrigos 

para o enfrentamento da violência doméstica. Por meio de seus boletins informativos e 

projetos, como a pintura de um mural em Humphreys Avenue Elementary School, o 

CSAC confrontou representações negativas das latinas. O centro também preparou 

mulheres para liderança política. Gloria Molina, que atuou como presidente do CSAC 

na década de 1970 foi eleita para a Assembleia do Estado da Califórnia em 1982, bem 

como para o Los Angeles City Council em 1987 e ainda no Conselho de Supervisores do 

Condado de Los Angeles em 1991.       

 A TELACU aderiu ao ethos de autodeterminação do movimento chicano com 

foco na comunidade na Guerra a Pobreza e seguiu um modelo sindical semelhante à 

WLCAC. Em fevereiro 1968, ativistas Mexicano americanos e líderes sindicais se 

uniram para formar o Comitê de Ação Comunitária Trabalhista do Leste de Los 

Angeles. A organização defendeu autodeterminação, organização comunitária e 

participação e desenvolvimento econômico e seria incorporado oficialmente como 

TELACU posteriormente em 1968. A organização era chefiada por Esteban Torres, um 

organizador sindical do leste de Los Angeles, que conseguiu estabelecer rapidamente a 

confiança dos residentes da área. Torres viu sua tarefa como construir “uma 

organização comunitária que poderia aproveitar seu próprio poder econômico e 

social”.371          

 Um dos primeiros esforços da TELACU na organização comunitária foi 

conseguir a criação de mais de quinhentas novas unidades habitacionais públicas. O 

esforço foi liderado por moradores da comunidade determinados a melhorar a habitação 

na área. A TELACU participou ativamente de eventos ligados ao movimento chicano, 

como as manifestações anti-guerra do Vietnã em 1970. Entre 20.000 e 30.000 

manifestantes marcharam ao longo de uma rota de três milhas que terminou no Parque 

MacArthur. Vendo a manifestação como tumultuada e violenta, a LASD com a ajuda de 

oficiais do LAPD atacaram os manifestantes com gás lacrimogêneo e cassetetes. As 

tentativas de autodefesa resultaram em uma escalada da violência policial e prisões em 

massa. No final da confusão, Ruben Salazar, jornalista do jornal Times estava morto por 

causa de uma bomba de gás lacrimogêneo que um assistente do xerife atirou em sua 

cabeça enquanto ele estava sentado no Café Silver Dollar. O Comitê de Moratória 

Chicano realizou cinco manifestações subsequentes durante 1970 e 1971, todas 
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terminando em violência e repressão policial ou do xerife. O xerife Pitchess culpou o 

Comitê de Moratória por “um grave desserviço ao povo mexicano americano” pela 

violência, enquanto o chefe Davis afirmou que o comitê sofreu uma lavagem cerebral 

por “comunistas de piscinas e bolcheviques sofisticados”.372  

A instituição desenvolveu um programa de acampamento de verão para os 

jovens sob o co-patrocínio do WLCAC, bem como, programas como o Corpo de Jovens 

da Vizinhança e um programa de leitura para crianças pequenas. Além disso, 

desenvolveu programas de treinamento para adolescentes e jovens adultos em conjunto 

com o UAW. Transformou edifícios abandonados no leste de Los Angeles em negócios 

prósperos. Talvez seu maior e mais bem-sucedido desenvolvimento tenha sido a 

conversão da fábrica de pneus da B.F. Goodrich, vazia próximo à Interestadual 5 em um 

próspero parque industrial que empregou mais de dois mil residentes do Leste de Los 

Angeles. A conexão da organização com o movimento chicano é perceptível no edifício 

principal do parque, que inclui um grande mural retratando a história Mexicana 

americana. A TELACU enfrentou críticas ao longo dos anos por seu foco no 

desenvolvimento econômico operando corporações com fins lucrativos. Alguns acusara-

na de abandonar o aspecto de ação comunitária e autodeterminação de seu mandato 

original.373  

Bauman conclui que apesar de quase quatro décadas de atividades do CDC, a 

pobreza em Watts e no leste de Los Angeles continuou severa, sugerindo que a 

capacidade dos CDCs de desafiar o desenvolvimento desigual racializado característico 

do capitalismo americano foi limitado. O autor aponta que iniciativas como WLCAC e 

a TELACU poderiam ter desenvolvido empresas para empregar e treinar muitos dos 

pobres até mesmo porque adotaram estratégias empresariais.374  

Bauman reconhece que os CDCs valorizaram o segmento empresarial e, 

portanto, marginalizaram o trabalho das mulheres e definiram a comunidade em termos 

masculinos, ainda que veja os Centros como locais legítimos. O autor assevera que os 

líderes foram membros “comuns” da comunidade, quando na verdade tais sujeitos eram 

ativistas com bagagem que viram nas instituições da Guerra à Pobreza na cidade uma 

janela de oportunidade e um canal de suporte aos seus semelhantes. Watkins, Torres e 
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Francisca Flores foram importantes figuras do ativismo pelos direitos civis. Eles 

desafiaram um sistema político-econômico hostil aos pobres não brancos e fizeram 

escolhas pragmáticas para preservar as organizações que serviam aos mais 

desfavorecidos de Los Angeles.375   

3.5 Richard Nixon e o “Novo Federalismo”; Reformulação e dinamização do 

Welfare. 

 

Richard Nixon chega a Casa Branca com o lema da “Law and Order”, bem 

como, com um discurso de recrudescimento em relação à política de segurança publica, 

com ênfase a Guerra as Drogas. No que diz respeito a sua postura em torno dos 

Programas de Welfare, ainda em sua campanha prometia reformas na estrutura para 

corrigir arestas, combater fraudes, bem como dar maior eficiência aos programas para 

que estes atendessem os reais necessitados. Diante do contexto de crise econômica de 

desaceleração do capitalismo que se iniciou nos anos 1970, tendo uma alta do 

desemprego, bem como do processo de desindustrialização, foi possível verificar que ao 

final da gestão houve na verdade uma expansão dos programas, ainda que diversos 

tenham sido redesenhados.         

 Entre as principais mudanças na estrutura do Welfare, a transferência de 

responsabilidades para os Estados foi uma das principais medidas. Junto a isso, o 

presidente dinamizou a burocracia dos programas através de um ousado redesenho do 

sistema: o Family Assistance Plan (FAP), elaborado com ajuda de Daniel Patrick 

Moynihan, desiludido com a burocracia da Guerra à Pobreza.376 O novo programa 

previa a substituição do pagamento dos benefícios por uma renda mínima que deveria 

ser assegurada a todos, e que compensaria a diferença do salário declarado no imposto 

de renda em relação ao valor de US$ 1.600, que seria descontinuado quando a renda 

anual chegasse a US$ 4.000. O historiador Pedro Pinheiro chama atenção que o FAP 

vinha acompanhado da exigência de que os beneficiários trabalhassem. Além do mais, o 

objetivo do programa era eliminar toda a burocracia dos programas de ajuda, 

estabelecendo uma relação direta entre o fisco e o cidadão necessitado, com o 

pagamento de um valor. Portanto, o objetivo era simplificar e eliminar a burocracia. 

Não por acaso, o plano foi apoiado por liberais da estirpe do monetarista Milton 
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Friedman.377          

 O FAP, entretanto, sofreu a oposição da maioria das organizações ligadas ao 

tema do bem-estar social, e acabou não sendo aprovado pelo Congresso. No final de 

1971, o Congresso aprovou as chamadas Emendas Talmadge ao WIN, que retiravam 

dos Estados à atribuição de determinar quem deveria ser encaminhado aos programas de 

trabalho. Aqueles Estados que não colocassem os beneficiários no percentual de ao 

menos 15% em programas de emprego ou treinamento perderiam direito à verba do 

AFDC. Entretanto, os congressistas aprovaram uma medida que colocaria bilhões de 

dólares numa estrutura para cuidar de crianças de mães que estivessem trabalhando, o 

Comprehensive Child Care Act. Nixon, entretanto, vetou a medida. No final das contas, 

o governo endurecia a exigência para que mães solo trabalhassem sem que fosse 

oferecida uma estrutura capaz de cuidar das crianças em sua ausência.378 

Em 1972 o Congresso aprovou ainda o reajuste de 20% dos benefícios da 

seguridade social; estabeleceu critérios nacionais de eligibilidade para o Food Stamp 

Program e reformatou o programa, de modo que ele se tornasse mais abrangente; 

unificou o Old Age Assistance (O.A.A.), Aid to the Blind (A.B.), e Aid to the 

Permanently and Totally Disabled (A.P.T.D.), provisões do Social Security Act, e os 

federalizou, considerando que antes eram pagos de maneira solidária entre União e 

governos estaduais, com estes últimos escolhendo os critérios de elegibilidade; 

instituiria o Earned Income Tax Credit (EITC); instituiria o reajuste dos benefícios pelo 

automático COLA (cost-of-living adjustment).379  

O legado do governo Nixon para o sistema de bem-estar social norte-americano 

foi uma dicotomia. Por um lado, prosperaram algumas iniciativas de impor requisitos de 

trabalho aos beneficiários de Welfare; por outro lado, entretanto, foram tomadas 

diversas medidas de fortalecimento e federalização de programas que até então estavam 

sob responsabilidade dos Estados. O financiamento dos programas federais de bem-

estar social quase dobrou durante os anos Nixon, isto fica claro ao se analisar as 

estatísticas quanto aos índices de qualidade de vida no inicio dos anos 1980 e perceber 

que tais índices foram possíveis pelo incremento de uma rede de amparo desde os anos 

1960. Neste sentido, o “Novo Federalismo” acabou se transformando tanto no aumento 

de responsabilidades por parte do governo federal em relação aos programas, bem como 
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no aumento das iniciativas que estimulavam o trabalho.380   

 Segundo Trattner, a distinção chave para decifrar as contradições do governo 

Nixon é a dos pobres que merecem e os que não merecem receber ajuda do governo: os 

benefícios ligados aos que não eram empregáveis tiveram um tratamento diferenciado 

em comparação com a precarização e a exigência de trabalho para, principalmente, os 

beneficiários do AFDC.381 Diante do escândalo Watergate, Gerald Ford assume a 

presidência em um contexto de estagflação, bem como da instabilidade dos mercados de 

petróleo internacional, os custos da Guerra do Vietnã, bem como as severas críticas da 

opinião publica quanto à participação do país no conflito, a perda de competitividade 

dos produtos norte-americanos no cenário internacional, e ainda seu continuo processo 

de desindustrialização. O governo Ford, de fato, vetou algumas medidas de bem-estar 

social como um projeto de lei para um programa de obras públicas, ajuda federal no 

financiamento de saúde e educação, a criação de um programa de merenda escolar, além 

de cortar repetidamente o orçamento do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar 

Social (HEW). 

3.6 Jimmy Carter e a tentativa de realizar uma gestão tecnocrata  

 

O governo Jimmy Carter, em termos de Welfare, foi mais propositivo. Assumiu 

para si a tarefa de reformar o sistema, que segundo o presidente estaria quebrado, com 

distorções. Ao afirmar que era necessário; “novas vozes, novas ideias e novos lideres”, 

para controlar a inflação e o desemprego, o presidente prometia estabilizar uma 

crescente crise. Carter encarregou Joseph Califano, seu secretário do HEW, para 

redesenhar o sistema de modo que ao final, o custo total dos programas permanecesse o 

mesmo. Segundo o próprio secretário, era uma iniciativa praticamente impossível, 

especialmente considerando que o presidente desejava ver implementado um programa 

abrangente de Welfare-to-work, isto é, que colocasse os beneficiários de Welfare para 

trabalhar.          

 Programas de Welfare-to-work normalmente são populares com políticos e o 

eleitorado, por supostamente obrigarem os beneficiários a trabalhar; no entanto, 

costumam ser bastante caros, uma vez que pagam pessoal para capacitar os 

beneficiários, bem como dão incentivos à iniciativa privada por absorverem a mão de 
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obra destes programas. Segundo Califano, a tarefa de redesenhar inteiramente o sistema, 

gastando menos, era inviável. No entanto, Califano apresentou um programa que não 

aumentaria tanto os gastos, chegando a um meio termo que seria do agrado do 

presidente, que procurava fazer uma gestão fiscal rigorosa, emulando um modelo de 

budget making colocado em prática no governo da Geórgia (nos anos em que Carter 

fora governador), um sistema chamado de zero based budget. A proposta final de 

Califano, o Better Jobs and Income Program (BJIP)382, se promulgado em lei, entraria 

em vigor em outubro de 1980, o programa abrangente aboliria o sistema de bem-estar 

existente com sua colcha de retalhos de benefícios, incluindo AFDC, SSI e vale-

refeição, substituindo por um novo sistema de dois níveis - um programa de empregos 

para quem podia trabalhar e um programa de manutenção de renda para quem não 

podia. Entretanto, após ser encaminhada ao Congresso, acabaria por ficar inerte até que 

sua morte fosse decretada sem alarde, no ano seguinte. Na realidade, a proposta seria 

considerada muito cara, por líderes conservadores no Congresso, e ao mesmo tempo por 

líderes liberais, que considerariam os benefícios muito baixos, além das críticas ao 

caráter de workfare do programa.383  

Carter procedeu, portanto, com restrição fiscal, o que o levou a ser chamado de 

“o democrata mais conservador desde Grover Cleveland”. E na primavera de 1977, o 

senador George McGovern, acusou Carter de ser viciado na “economia republicana” e 

afirmou que era difícil lembrar qual partido havia vencido a eleição. Para Trattner 

certamente, havia um elemento de verdade nessas alegações. Assim, Carter cortou os 

orçamentos de muitos programas sociais em um esforço para combater a inflação e 

fornecer recursos para o aumento dos gastos militares. Além disso, quando o senador 

Hubert Humphrey e o deputado Augustus Hawkins apresentaram um projeto de lei para 

criar empregos no serviço público federal quando a taxa de desemprego nacional 

ultrapassasse 3%, medida que Gerald Ford vetara antes, Carter não a apoiou 

vigorosamente; eventualmente, a Lei de Pleno Emprego e Crescimento Equilibrado foi 

aprovada, uma versão diluída e relativamente sem sentido da medida original. Carter 

também não apoiou uma variedade de outras medidas sociais apresentadas no 

Congresso, incluindo projetos de lei para fornecer serviços abrangentes a famílias 

chefiadas por jovens, para fornecer financiamento federal para creches, fornecer 
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subsídios federais para centros comunitários locais, para fornecer assistência a mulheres 

vítimas de violência, e assim por diante.384     

 Entretanto Carter também sancionou um projeto de lei de controle de mineração 

a céu aberto que Gerald Ford vetou. Travou muitas batalhas em nome do meio 

ambiente, ele persuadiu o Congresso para criar um Departamento de Energia em nível 

de gabinete e depois um de educação transformando o HEW em Departamento de 

Saúde e Serviços Humanos, bem como nomeou um número sem precedentes de 

mulheres e membros de grupos minoritários para juízes e outros cargos governamentais. 

Além disso, promoveu um projeto de lei nacional para emprego jovem, garantiu uma 

medida destinada a resgatar crianças de estadias de longa data em lares adotivos, 

ampliou o Medicaid, melhorou os direitos dos deficientes, pediu ao Congresso que 

promulgasse uma medida bem elaborada para disponibilizar instalações de saúde mental 

e tratamento para muito mais pessoas, elaborou uma política urbana nacional projetada 

principalmente para ajudar cidades do interior com problemas crônicos de alto 

desemprego, além de uma grande reforma da previdência. Assim, em 26 de janeiro de 

1977, apenas seis dias após sua posse, o presidente nomeou um grupo de estudos para 

realizar uma análise detalhada das políticas de bem-estar da nação e apresentar 

propostas de reforma do que ele chamou de “complicado e muitas vezes um sistema 

injusto”.385 

A proposta de Carter, então, em alguns aspectos era semelhante à proposta do 

FAP de Nixon; Ambos forneciam uma garantia federal de renda mínima, bem como 

usavam um mecanismo de imposto de renda negativo e ambos tinham incentivos 

monetários ao trabalho. Por outro lado, havia diferenças muito importantes entre os 

dois: o plano de Carter fornecia cobertura universal enquanto a proposta de Nixon dizia 

respeito apenas a famílias com crianças, os benefícios eram consideravelmente maiores 

nas propostas de Carter, assim como as isenções de trabalho para mulheres com crianças 

pequenas. 

Portanto, embora propusesse muitas reformas significativas, Carter não 

conseguiu fazer a maior parte delas passar pelo Congresso, um Congresso controlado 

por seu próprio partido. Em vez do “presidente forte, independente e agressivo” que 

prometera ser, ele parecia fraco, indeciso e ineficaz. Na verdade, seu fracasso em 

exercer uma liderança presidencial eficaz levou o New York Times a se referir a Carter 
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como “Presidente Oscilação”.386 O fracasso de Carter em inspirar confiança foi 

destacado pela crise de reféns iraniana - o definhamento de cinquenta e dois cidadãos 

americanos na embaixada americana em Teerã, onde foram mantidos em cativeiro por 

444 dias, enquanto Carter e a nação não conseguiam garantir sua libertação.387 Não 

obstante houve a invasão do Afeganistão pela União Soviética, que só aumentou a 

insatisfação dos seus pares no governo, bem como da população. 

Com isso, Carter acabaria por promover mudanças incrementais no sistema, 

como havia sido feito até então, na tentativa de racionalizar os gastos no nível micro. 

Carter, na campanha de 1976, alardeara um índice chamado misery index, criado pelo 

economista Arthur Okun, alguns anos antes, que seria a soma do desemprego com a 

inflação. Na campanha de 1980, seria perseguido por esta criação, uma vez que havia 

prometido deixar o misery index em 8%, mas entregava o governo com 7,8% de 

desemprego e 10,9% de inflação.388 É bem verdade que Carter enfrentou uma situação 

de agudas limitações externas, como os choques do petróleo, bem como legados 

nefastos dos governos de Johnson e Nixon em matéria de inflação. No final da década 

de 1970, a despeito de todos os aumentos nos programas sociais, a deterioração dos 

fundamentos econômicos norte-americanos devolvia cidadãos para baixo da linha da 

pobreza aos mesmos níveis de 1969.389        

 Enquanto a economia estadunidense se caracterizava por uma balança de 

pagamentos superavitária, essa tendência foi revertida na década de 1970 quando a 

balança de pagamentos se tornou deficitária, chegando a atingir um balanço negativo 

próximo de U$4 bilhões neste período. A participação da economia estadunidense na 

produção mundial caiu consideravelmente entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

década de 1970. Motivada pela concorrência dos produtos de outras potências, com 

destaque para Alemanha e Japão. A crescente competitividade da indústria desses 

países, exportadores de alta tecnologia, foi fundamental para a transformação sistêmica. 

Além de importadores de bens e serviços, os Estados Unidos, tradicionalmente credores 

do sistema financeiro, se tornaram devedores.  
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Em 1980, a nação testemunhou o segundo ano consecutivo de inflação de dois 

dígitos, a primeira vez desde a Primeira Guerra Mundial. Paul Volcker, na presidência 

do Federal Reserve (FED), empreendeu uma imponente política monetária para 

combater a inflação. O que ficou conhecido como “choque Volcker” se constituindo de 

um aumento radical na taxa de juros anual básica, que chegou à casa dos 20% em 1980, 

mergulhando o país em uma recessão entre os anos de 1980 e 1982, com aumento do 

desemprego e continuação da alta de preços. 

Neste sentido, o governo Carter viveu uma crise econômica, bem como uma 

crise ideológica, ou mesmo de confiança, como acrescentou o presidente em celebre 

discurso, realizado na televisão no dia 15 de julho de 1979 intitulado “Crise de 

Confiança”. Na sua fala, Carter realiza uma Jeremiada, notável no tom pessimista, bem 

como na reflexão existencial, levando a crer que os anos seguintes seriam de 

austeridade. Tal contexto foi crucial para descrença do povo em um novo governo do 

presidente à época, dando espaço para novas propostas de mudança. Carter perdeu as 

eleições de 1980 para Ronald Reagan, que apresentou um plano de gestão que prometia 

revitalizar a estrutura do governo e prezar pelos valores que constituíam a cidadania no 

país.  

Neste capitulo, procuramos realizar um apanhado de como foi construída a rede 

de Welfare, bem como a de seguridade nos EUA, para compreendermos como a política 

econômica do governo Reagan nos anos 1980 realizou uma cruzada em relação à 

estrutura do Estado de Bem Estar Social como vinha funcionando. Como determinados 

grupos, entre eles afro americanos, tinham nos programas uma forma, ainda que 

limitada, de reparação histórica, e de que forma os anos 1980 se configurara em 

retrocesso para este grupo. Este debate também proporcionou refletirmos como a 

implementação da Guerra à Pobreza em Los Angeles deixou como legado iniciativas 

que permaneceram na cidade no intuito de acolher os pobres, bem como formou 

quadros politizados em um momento de ebulição na cidade. Nosso interesse é analisar 

como movimentos sociais perceberam e lançaram alternativas ao quadro adverso nos 

anos 1980, no entanto, é crucial entender em que cenário tais atores lutaram por 

melhores condições de vida. 
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4. Ronald Reagan e as Políticas Públicas Neoliberais: conformação do 

conservadorismo e austeridade econômica em âmbito local e nacional 

 

Diversos analistas que se debruçaram sobre a história política dos Estados 

Unidos durante a Guerra Fria concordaram que a figura de Ronald Reagan foi uma das 

mais proeminentes que passou pela Casa Branca. Entre os estudiosos que são críticos a 

seu governo, destacam-se as analises que investigam o planejamento de uma política 

econômica que beneficiou uma parcela da população que vivia em melhores condições 

de vida, como empresários, investidores, bem como trabalhadores liberais que se viram 

em um cenário mais propicio para seu progresso financeiro.390 Nesta conjuntura, pobres, 

minorias e dependentes do Estado, se viram em um contexto de perdas, pela diminuição 

da abrangência dos programas de Bem Estar, aumento de impostos junto à redução de 

restituições, bem como o crescimento do desemprego391, que foi associado a quatro 

fatores: 1. Implementação de maior tecnologia na indústria, necessitando assim de um 

número cada vez menor de trabalhadores braçais. 2. Migração de parques industriais, 

constituindo o cenário de desindustrialização. 3. A entrada nos EUA de produtos 

alemães e japoneses que tinham forte poder de competitividade com o que era 

produzido no âmbito doméstico.392 4. Bem como, a estagflação do final dos anos 1970, 
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que desaqueceu a produção e consumo, atravessando os fenômenos anteriores. 

 Há também os analistas que enxergam aspectos positivos nas escolhas feitas por 

Reagan em seus governos presidências e estaduais, como a Reforma iniciada na 

estrutura dos programas de Bem Estar, que se consolidou de fato no governo Clinton já 

nos anos 1990. Controle da crise econômica e diminuição relativa do desemprego que 

assolava o país.393 Bem como o grande incentivo à indústria de inteligência e bélica que 

levou ao Vale do Silício uma nova fábrica de riqueza, dando suporte a uma pratica que 

o país se mostrou ser nato em realizar, a guerra. Neste sentido, a Era Reagan, instiga 

muitas investigações. Sua formação dentro do espectro político do 

neoconservadorismo394, Sua filosofia neoliberal395, a parceria com a ala religiosa mais 

conservadora do país396 - a direita cristã, Sua política externa na Guerra fria, para 

América Central e latina397, bem como Europa e Ásia. Diante das mudanças que o 

período proporcionou em termos políticos, há forte interesse de compreensão de seu 

governo até mesmo em outros países, como é o caso do Brasil. Os temas de pesquisa 

vão desde a questões transnacionais e de política externa, da própria gestão Reagan em 
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sua complexidade398, e ainda sua relação com o cinema e as artes do período.399  

 Ronald Reagan nasceu em Tampico – Illinois em 1911, onde viveu até 1937 

quando se mudou para Hollywood – Califórnia. Em sua juventude estudou Sociologia e 

Economia na Eureka College, uma faculdade liberal. Obteve uma colocação como 

radialista esportivo como primeira experiência profissional, para em seguida ingressar 

no cenário do cinema, onde foi ator de filmes B por três décadas400. Reagan havia sido 

informante do FBI (sob o codinome de T-10) com sua esposa à época e também atriz, 

Jane Wyman. Em 1946, eles forneceram ao FBI nomes de atores da indústria 

cinematográfica que eles acreditavam serem simpatizantes do comunismo. Após a 

experiência como ator, Reagan se tornou presidente da Screen Actor Guild (SAG)401, e 

foi porta voz da General Eletric (GE). Sua experiência na GE o introduz no ambiente 

político, onde foi vinculado ao Partido Democrata até 1962, quando se dissociou e 
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ingressou no Partido Republicano por discordâncias quanto aos rumos que os 

democratas tomaram. Em 1966 Reagan vence as eleições para o governo do Estado da 

Califórnia, realizando uma gestão alinhada com as políticas de Lei e Ordem do âmbito 

nacional de Richard Nixon. 

Reagan alcançou notoriedade política após seu famoso discurso “A time for 

Choosen” em 27 de Outubro de 1964, em apoio à candidatura de Barry Goldwater à 

presidência do país. Tal atitude lhe trouxe grande suporte dos eleitores do partido que 

passaram a lhe enxergar como um forte quadro da legenda. Nos seus governos estaduais 

Reagan obteve sucesso, seus méritos vão desde a mudança do déficit orçamentário do 

final dos anos 1960 em um superávit nos idos de 1970, manobra que garantiu sua 

reeleição por mais um mandato. Reagan também ficou conhecido como um governador 

de gestão firme ao apoiar o uso da Guarda Nacional em protestos urbanos, bem como a 

repressão aos estudantes da Universidade de Berkeley em 1968.   

 Reagan tentou por três vezes a nomeação do seu partido em previas para 

concorrer à presidência, em 1968 (quando ainda era governador), e em 1976, todavia, só 

obteve sucesso na terceira tentativa em 1980, quando foi incumbido de confrontar 

Jimmy Carter que tentava sua reeleição. A vitória se fez em uma campanha que apontou 

os limites do governo Carter, tanto em controlar a situação econômica do país, que 

passava por uma forte crise de estagflação, bem como no âmbito internacional, com 

eventos como a invasão da Embaixada do país em Teerã, no Irã. A campanha de Reagan 

utilizou de uma retórica que evocava valores tradicionais da cultura estadunidense, 

como a excepcionalidade, o trabalho duro, a família e a religião, criando assim uma 

verdadeira cruzada contra os Programas de Bem Estar Social e os rumos que a 

plataforma seguiu. Reagan alegou que a União gestada pelos democratas, desvirtuou os 

Programas de Bem Estar por incentivar a indulgência e a vadiagem, ao invés do 

trabalho. Seu discurso agradou uma classe media e rica que buscava uma diminuição 

dos impostos, bem como da intervenção do Estado em suas vidas, ainda convenceu 

parte dos pobres, principalmente brancos, que acreditaram que a dinamização que sua 

política econômica prometia iria aumentar o numero de empregos, e com a diminuição 

dos impostos traria consigo um maior poder de consumo. Uma típica economia em 

cascata que do topo à base traria benefícios a todas as classes sociais. Desde o 

empresário que é menos taxado, ao trabalhador que estando empregado teria maior 

renda aquecendo a economia. Essa política não levou a uma diminuição do déficit 

público do país, os cortes bruscos de impostos, como prometido, criaram um déficit no 
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orçamento estadunidense. Gastos militares não decresceram, pelo contrário, 

aumentaram. Após a gestão Reagan, a queda dos índices de qualidade de vida mostrou 

que sua política gerou polarização na sociedade, e um passo atrás para minorias.  

Neste capítulo pretendo discutir a construção do ator político que atuou como 

governador da Califórnia entre as décadas de 1960 e 1970 e foi o presidente do país na 

década de 1980. Procuro entender qual a importância de Reagan em um período de 

tantas mudanças na cidade de Los Angeles, ademais, sua gestão acontece após eventos 

como a rebelião de Watts, a implementação de programas como a Guerra à pobreza, 

bem como uma perseguição e repressão a movimentos sociais como o afro americano e 

latino. Após alguns anos, este ator implementou a política neoliberal em âmbito 

nacional, que teve impacto desproporcional para pobres e minorias, sendo objeto de 

preocupação de movimentos sociais por todo país, por regredir materialmente e 

simbolicamente conquistas e reparações históricas a estes grupos. Reagan foi também 

referencia para o governador George Deukmejian que atuou na Califórnia na década de 

1980 e procurou realizar uma gestão em sintonia com seu projeto nacional. Ainda que 

parte da agenda de Reagan quanto à diminuição do Estado tenha sido implementada em 

gestões posteriores, sua atuação foi fundamental para o aumento e perpetuação de 

desigualdades sociais, simultâneo a um suporte a classe empresarial. Reagan e sua 

gestão são elementos chave para entendermos a mudança de praticas e estratégias de 

movimentos sociais que imaginavam dias melhores para minorias no fim do século XX 

em Los Angeles, na Califórnia e nos EUA como um todo. 

4.1 Um pouco do Estado da Arte na historiografia para além do Ronald Reagan 

político 

 

Das analises historiográficas que Reagan recebeu, os temas transitam entre os 

biográficos a aqueles que refletem a importância política de sua gestão. A partir de uma 

abordagem particular, por estabelecer uma nova cronologia, o historiador estadunidense 

Sean Wilentz chama o período de 1974-2008 de Era Reagan.402 Ao contrário da maioria 

dos autores que delimitam sua analise ao período da gestão, ou mesmo acrescentam a 

gestão de George H. W. Bush (1989-1992). A seu ver, o período anterior (1930-1970) 

seria a era do New Deal, protagonizado pelo Partido Democrata – mesmo os 

republicanos que atuaram nessa fase, a exemplo de D. Eisenhower, operaram dentro da 

lógica do Pacto do New Deal. Poderia ser chamada também de Era Roosevelt, devido à 
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importância do líder Democrata que governou o país por quatro mandatos. Durante esse 

período, o executivo federal assumiu papel de relevo e liderou a construção de um novo 

contrato social, com forte presença do Estado como regulador do desenvolvimento 

econômico, bem como equilibrando as disparidades sociais existentes.   

A era seguinte – a Era Reagan – é a do anti-New Deal. Fundamentalmente, é 

uma fase de desmonte das ações e regulações estatais que haviam marcado os chamados 

“trinta gloriosos do pós-guerra”.  E tal qual ocorreu na Era anterior, os democratas que 

fizeram parte deste ciclo seguiram regras da cartilha ultraconservadora e ultraliberal. 

Para Wilentz, Carter foi um precursor – desregulamentando os fundos de pensão e 

acabando com o tabelamento das comissões de negociadores de investimentos. Clinton, 

nos anos 1990, dedicou-se aos tratados de globalização e ao desmonte da seguridade 

social, encerrando programas caros ao New Deal e Grande Sociedade. Apenas no 

governo de Barack Obama essa lógica de desmonte pode ser deixada de lado, o autor 

encerra sua analise antes do governo do democrata. Wilentz toma como ponto de partida 

o governo de Richard Nixon, por enxergar que o discurso de Lei e Ordem e anti Welfare 

tenham começado em seu governo. A obra possui argumentos sólidos mostrando que a 

sombra de Reagan permaneceu em estadistas que procuraram utilizar de sua fórmula. 

 Sob a perspectiva biográfica, recentes trabalhos tentam traçar uma 

desmistificação do ator político, de como sua equipe e o contexto de desesperança do 

inicio dos anos 1980 foram fundamentais para que a retórica otimista que Reagan 

utilizava em seus discursos tocasse corações e mentes do povo estadunidense. Há 

também autores que defendem Reagan como um grande estadista, um agente 

transformador de seu tempo. Ao analisar a Educação de Ronald Reagan, especialmente 

nos anos na GE, Thomas E. Evans percorre sua vida e eventos importantes da trajetória 

do ator político, entre eles, sua transformação de um New Dealer em um conservador. 

Evans assevera que a experiência na GE possibilitou a Reagan unir elementos de seu 

trabalho como ator, nestes termos, sua oratória, a perspectiva política que a empresa lhe 

deu acesso. Neste ambiente Reagan conheceu pontos de vista que defendiam limitações 

quanto ao tamanho do Estado, impostos e a competição com ideologias que destoassem 

do âmbito empresarial. Reagan conheceu grandes nomes do meio empresarial, 

chamando a atenção de Think thanks que o viram como uma figura que poderia 

representar seus interesses ao promover políticas publicas que lhe atendessem.403  
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 Robert Collins analisa a carreira de Reagan percorrendo sua trajetória, 

implementação de programa de governo presidencial e grandes eventos de sua gestão. 

Para Collins a década de 1980 foi um momento de realinhamento fundamental na vida, 

pois a atmosfera que existia até fins dos anos 1970 se encerrou. Reagan em sua 

ascendência deu uma guinada na política do país à direita, simultaneamente, a cultura 

americana se afastou de valores burgueses, que havia dominado boa parte do século 

XX, em direção a um novo mundo mais secular, pós-moderno e multicultural. Esse 

movimento tinha, de fato, começado em décadas anteriores, mas se acelerou e se 

concretizou na década de 1980. O atrito gerado por esses desenvolvimentos 

contemporâneos ajudou a desencadear a chamada guerra cultural das décadas de 1980 e 

1990, uma marca de conflito cultural que tem fortes ecos nos primeiros anos do século 

XXI. Em meio a estes fenômenos, o presidente levou a sociedade americana novos 

valores com sua Reaganomics e a filosofia de um Estado menos interventor, uma maior 

defesa da liberdade individual e do poder do trabalho como elemento transformador. 

Sua política externa foi altiva, ao contrário daquela realizada por Carter, que passou ao 

povo americano uma imagem de um estadista inseguro. Reagan foi o presidente que 

lutou contra o Império do mal. A obra de Collins se mostra como um bom percurso para 

conhecer o cenário político de fim de século, se destaca por sua analise cultural, todavia 

procura destacar aspectos positivos das escolhas realizadas por Reagan, quando sua 

política na realidade gerou desigualdades sociais, refletidas nas décadas seguintes.404

 Em esforço análogo a Collins, Gil Troy se propõe a analisar a trajetória de Self 

made man de Reagan, bem como destacou a importância e ressonância que alguns de 

seus discursos tiveram em sua carreira política. O autor selecionou aqueles discursos 

que julgou pontuais na trajetória do político e apresenta analise das peças, seu contexto 

histórico, situando o leitor das circunstancias em que aquelas falas foram proferidas. Em 

uma introdução, Troy já apresenta a linha de sua analise, uma defesa da imagem de 

Reagan como grande estadista, o afastando de estereótipos criados por inimigos 

políticos. Troy constrói um verdadeiro panegírico do ator político. O colocando como 

sujeito que viveu em tempos de mudança, e que também as promoveu na América.405

 Em perspectiva similar, tomando o anticomunismo como mote de analise, o 

conservador cientista político Paul Kengor realiza uma analise como poucas, estudando 
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a formação do ator político, espaços no qual fez parte, seu ímpeto pelo anticomunismo e 

como essa crença é vista em suas gestões estaduais e nacionais. O trabalho de Kengor se 

debruça em fartas fontes jornalísticas soviéticas à mídia estadunidense que noticiou o 

tema. Ainda que utilizando um bom corpus, o autor peca em advogar o papel de Reagan 

como um defensor dos valores americanos, como um “cruzado”, tornando seu trabalho 

uma peça elogiosa pelos serviços prestados. O autor também possui uma obra que 

analisa a relação de Reagan e Deus. Para uma analise crítica, as fontes apresentadas 

servem como um caminho para se compreender como o anticomunismo serviu de 

justificativa ideológica para diversas ações de política externa.406    

 As jornalistas Jane Mayer e Doyle McManus discutem em seu livro407 como a 

passagem entre os mandatos presidenciais foi um momento que descaracterizou a figura 

do Reagan que combateu a crise econômica, o desemprego e a inflação. O Presidente foi 

responsável também por um expressivo déficit federal, bem como um endividamento 

externo crescente que foi muito bem mascarado por sua equipe. Para as autoras toda a 

mitologia criada em torno do presidente, sua Revolução Americana, eram preferíveis à 

realidade que remetia aos anos Carter. A obra apresenta fatos pitorescos do cotidiano na 

Casa Branca que remetem a imagem não de um presidente decidido e altivo, por outro 

lado, de um presidente dependente de seus conselheiros, a troika.    

 A troika se constituía de um comando com três elementos, eram eles homens 

muito bem preparados, com trajetórias, perspectivas e ambições distintas. Cada um 

vigiava o outro – e os três vigiavam o presidente. O chefe de gabinete, James A. Baker, 

era o especialista nas articulações políticas, nas redes estabelecidas. Seu ajudante 

imediato, Michael Deaver cuidava da imagem. Edwin Meese, o conselheiro que viria a 

ser o advogado geral da República, era uma espécie de protetor da orientação 

conservadora do mandato. Mayer e McManus acrescentam que o sistema se baseava na 

desconfiança mútua e, também, na premissa de um presidente que poderia ser 

convencido pelo melhor argumento que lhe fosse apresentado. Os integrantes da troika 

tinham também a função de filtrar a realidade que chegava ao presidente. As autoras 

percorrem eventos ocorridos na gestão que afastam Reagan de seu discurso, entre eles, 

os escândalos Irã-Contras, no caso da Nicarágua, e o envolvimento nos conflitos no 

Oriente Médio. Esse percurso tem como interesse mostrar que o Reagan do inicio da 
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gestão, do Good Morning America se fazia da crença em dias melhores e não na 

realidade cotidiana do cidadão médio.  

Alguns dos elementos simbólicos apontados pelas autoras, também constituíram 

argumento similar defendido pelo jornalista Will Bunch408, para quem o presidente 

Reagan foi uma complexa construção de imagem que respondia anseios, e correspondia 

aos interesses de grupos empresariais e de uma ala religiosa conservadora. Para o autor, 

o presidente foi um mito tão bem elaborado que outros estadistas tentavam recuperar 

elementos que julgavam ter sucesso em sua performance. Muitos analistas afirmam que 

a primeira gestão Reagan foi uma “Lua de mel”.409 A expressão tomou muitas reflexões, 

e encontra sentido, pelo trabalho de combate a crise econômica, de desemprego e 

política que o país viveu nos anos 1970, bem como do esforço em dialogar com as 

diversas esferas de poder para realizar avanços no contexto político do país, levando 

Reagan a indagar a população no momento da sua reeleição se eles julgavam que sua 

vida estava melhor naquela ocasião, ou anos atrás, fazendo menção aos anos Carter.

 Cheryl Hudson e Gareth Davies coordenam uma coletânea que se propõe 

analisar diversos aspectos da vida política de Reagan. Seus textos possuem autores 

ecléticos, trazendo uma miríade de leituras da mesma figura e suas experiências. Há 

uma parte dedicada a sua biografia e questões como seu passado como ator, o combate 

às drogas atravessado pelo senso moral da campanha realizada por Nancy Reagan “Just 

say No”; sua postura na Guerra fria, sua relação com o movimento Afro americano, com 

os conservadores religiosos, seu legado para o conservadorismo e sua relação com os 

historiadores.410 Neste sentido, a obra se propõe a realizar um balanço de uma figura 

que foi extensamente repensada no inicio do século XXI. Tal esforço reforça a ideia de 

que seu lugar de memória não é estático e há disputas que atravessam a ideia de um ator 

político de relevo e assertivo, à aquelas leituras que veem Reagan enquanto um mito 

construído por um grupo de interesse junto a especialistas que remodelaram a política 

estadunidense no fim do século XX. Sua gestão, para além do neoliberalismo que 

escancarou abismos sociais, se firmou por uma retórica que conquistou corações e 

mentes. 
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4.2 Governo do Estado da Califórnia: Conservadorismo e austeridade como prólogo 

do projeto nacional 

 

No anúncio de sua candidatura a governador do Estado da Califórnia em 1966, 

Ronald Reagan atribuiu a responsabilidade do levante de Watts sobre a “filosofia de que 

em qualquer situação o público procura recorrer ao governo para obter a resposta”. 

Ele fez campanha com base em ideias de responsabilidade individual e o fracasso das 

políticas sociais liberais em lidar adequadamente com a crescente agitação. A 

abordagem linha dura de Reagan e sua afirmação de que os serviços governamentais 

apenas exacerbaram os problemas de desobediência civil e crime atraíram muitos 

eleitores. Pesquisas realizadas antes da eleição constataram que “crime, drogas e 

delinquência juvenil” estavam no topo das questões de interesse público, enquanto 

“problemas raciais” vinham em segundo lugar. Fazendo campanha com ideias de 

direitos individuais, moralidade e lei e ordem, Reagan derrotou facilmente o governador 

em exercício à época Pat Brown nas eleições de novembro de 1966.411 

Entre as propostas contidas na plataforma de governo de Reagan estava o 

fortalecimento do poder policial, uma diminuição do Estado em conjunto com a redução 

dos impostos, bem como uma maior restrição a participantes da previdência.412 Entre 

promessas e praticas nos seus oito anos enquanto governador, Reagan seguiu a risca o 

fortalecimento da instituição policial, durante seu governo a policia obteve explicito 

apoio do governador, bem como financiamento. Por outro lado, os impostos tiveram 

aumentos significativos em sua gestão, indo de encontro com sua filosofia, tal postura 

foi denunciada por rivais políticos, que em algumas batalhas venceram o governador, 

todavia em outras Reagan obteve vitórias que lhe permitiram uma reeleição, bem como 

pavimentar seu caminho até a presidência. 

Reagan acreditava e defendia que a crença liberal na desigualdade social e 

econômica como fonte motivadora de crime e violência, apenas absolvia os indivíduos 

por suas ações e contribuía para condições que levaram a mais distúrbios e crimes. 

“Devemos rejeitar a ideia”, argumentou Reagan, “de que toda vez que uma lei é violada, 

a sociedade é culpada e não o infrator. É essencial que restauremos o preceito 

americano de que cada indivíduo é responsável por suas ações. E é muito simples 

atribuir todos os crimes à pobreza. Nossa época de prosperidade também é uma época 

de crescente ilegalidade”. Reagan reforçou a conexão entre a leniência e a desordem das 
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metrópoles para as audiências de televisão da classe média, explicando que todos os 

dias quando o sol se põe “a selva fica um pouco mais próxima”. Reagan traçou uma 

conexão entre a lei e a ordem e uma sociedade livre. A falência moral, o mau 

comportamento e a responsabilidade pessoal perdida ultrapassaram as condições sociais 

como a compreensão dominante da origem do crime e da agitação.413   

 As agências locais de aplicação da lei ficaram exultantes com a vitória de 

Reagan. O procurador distrital Younger incentivou Reagan a ajudar a aplicação da lei e 

a desenvolver novas ferramentas para lutar na guerra contra o crime. “Práticas como de 

costume não estão na ordem do dia”, disse ele a Reagan. “Teremos de ser mais 

eficientes e criativos se quisermos ter sucesso em nossa guerra contra o crime.” Reagan 

obedeceu. Sua administração produziu estudos sobre lei e ordem que delinearam a 

necessidade de uma luta total e contínua contra a ilegalidade. A abordagem de Reagan 

se concentrou em usar “tanta força quanto necessária, o mais rápido possível” e 

reafirmou sua crença de que “leis mais duras impedem o crime”. Em 1969, o governo 

Reagan assinou vinte leis reprimindo o crime e apoiando as agências de aplicação da lei. 

Embora Reagan ocasionalmente se reunisse com líderes negros na esperança de 

desenvolver estratégias para reduzir a tensão que levava à agitação, ele reafirmou que os 

distúrbios seriam esmagados com a força apropriada por meio da aprovação de projetos 

de lei anti-motim, planos de controle de distúrbios civis e uma rede estadual de 

depósitos de armas.414         

 Na linha de frente ao combate à onda de crimes estava o policial. “Entre nós e a 

selva está o homem com distintivo”, afirmou Reagan. “É uma herança orgulhosa - a 

civilização está em dívida com você”. No entanto, Reagan enfatizou, “muitas vezes o 

único reconhecimento ao policial, é uma acusação de brutalidade policial.”415 Reagan e 

os oficiais da lei acreditavam que tais críticas à corporação, limitava sua autoridade e 

minava sua capacidade de garantir a segurança pública e manter a ordem nas ruas.

 As políticas de Reagan deram apoio aos encarregados da aplicação da lei que se 

sentiam sitiados não apenas por desordeiros e criminosos, bem como por políticos e 

juízes liberais. Começando com a decisão Cahan de 1955 da Suprema Corte do Estado 

da Califórnia, que criou a regra de exclusão restringindo o uso de provas obtidas 

ilegalmente, os oficiais da LAPD acreditaram que seus poderes tradicionais de discrição 
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estavam sob ataque do judiciário. Parker se opôs à regra de exclusão como “proteção 

criminal” e advertiu que “um costume perigoso surgiu na América em que o infeliz 

policial é um alvo indefeso para o ridículo e o abuso de todos os quadrantes”. 25 As 

decisões da Suprema Corte em Mapp v. Ohio (1961), Gideon v. Wainwright (1963), 

Escobedo v. Illinois (1964) e Miranda v. Arizona (1966) forneceram aos suspeitos e 

réus mais direitos, enquanto limitavam a discrição do policial na rua. No final dos anos 

1960 e início dos anos 1970, os tribunais descriminalizaram os crimes de status, 

reduzindo ainda mais a discrição dos policiais.416 Parker acreditava que as decisões 

“mimavam” os criminosos. “A violência e o crime atingiram proporções assustadoras, 

enquanto a polícia”, declarou Parker, “se vê tragicamente enfraquecida em suas 

tentativas de controlar o problema”. Para a polícia, as decisões faziam parte de um 

movimento antipolícia que resultaria em aumento da criminalidade, desordem e 

violência.417 

No âmbito das questões econômicas, o aumento de impostos de Reagan em 1967 

foi um dos primeiros de uma longa série de desvios significativos de sua agenda, que 

continuou durante todo o seu governo. Sete semanas antes do reajuste, o primeiro 

orçamento de Reagan havia superado o último de Pat Brown em quase meio bilhão de 

dólares, ao invés de manter o curso inaugurando uma política de “apertar, cortar e 

aparar” como prometido. Para os conservadores, a conta bilionária do aumento de 

impostos foi um choque. O Projeto de Lei 556 do Senado elevou os impostos sobre 

vendas de três para cinco centavos por dólar; o imposto de renda máximo de sete a dez 

por cento; impostos bancários, corporativos e sucessórios de 5,5% para 6%; impostos 

sobre bebidas destiladas de US$ 1,50 a US$ 2,00 por galão; e impostos sobre cigarros 

de três centavos para dez centavos por maço. O projeto de lei foi formulado não apenas 

para aumentar as receitas e equilibrar as finanças do Estado, bem como, deu início a 

uma mudança substancial de impostos de uma dependência excessiva do imposto sobre 

a propriedade para os impostos de renda e vendas mais “progressivos”.418  

Durante sua campanha em 1966, Reagan exigiu a revogação do Rumford Fair 

Housing Act (assim chamado devido a seu autor, o deputado William Byron Rumford). 

Esse marco de 1963 do movimento pelos direitos civis da Califórnia que garantia acesso 

a compra de moradias por minorias foi arquivado pela Proposição 14, uma iniciativa de 
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reação racista de 1964.419 Essa medida, por sua vez, foi invalidada pelos tribunais em 

1966, colocando o Rumford Act de volta a operação, o que fez com que Reagan o 

comprometesse para garantir sua revogação como uma violação dos direitos de 

propriedade “sagrados”.420 O democrata Jesse Unruh liderou a oposição contra a 

revogação, citando o significado “simbólico” do Rumford Act para a comunidade negra 

e insinuando o temível espectro de uma repetição da revolta de Watts de 1965.421 

Reagan, igualmente inquieto com a revogação a essa altura, deixou claro que ele queria 

apenas emendas ao Rumford Act e talvez preferisse que o projeto fosse morto na 

assembleia. Unruh e o deputado republicano liberal William Bagley fizeram isso e 

aprovaram uma medida substitutiva tão branda que ambos provavelmente perceberam 

que a questão ficaria paralisada no Senado, o que aconteceu. Um ano depois, durante 

sua breve candidatura à indicação presidencial, Reagan se opôs categoricamente a outro 

esforço para revogar Rumford.422 

Em 1967 a questão do aborto despertou enorme desconforto em Reagan. À 

época, a maioria dos republicanos conservadores não católicos era a favor da 

liberalização do aborto, assim como muitos liberais na legislatura da Califórnia (tido 

como um Estado progressista em temas morais). A Lei do Aborto Terapêutico de 1967, 

por exemplo, de autoria do democrata liberal Anthony Beilenson, foi aprovada com 

cinco votos republicanos em sete no crucial Comitê Judiciário do Senado. Reagan 

sinalizou que aceitaria os desejos de seus líderes partidários sobre o assunto se o projeto 

de lei fosse aprovado na legislatura, mas quando o fez se mostrou indeciso antes de 

finalmente sancioná-lo em lei. Após alguns anos, especialmente após a decisão da 

Suprema Corte no caso Roe vs. Wade em 1973423, apoiando fortemente o ato da 
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Califórnia, a direita nacional se voltou esmagadoramente para o campo antiaborto.424 

Reagan é claro, também, e se tornou efusivo para sempre em seus mea culpas por ter 

assinado a legislação.425       

 Jackson Putnam acrescenta que em 1967, no entanto, quando Reagan assinou 

uma resolução legislativa bloqueando a construção de uma barragem na bifurcação do 

rio Feather e um projeto de lei criando o California Air Resources Board, ele inaugurou 

uma série de ações que o marcaram como um consistente, embora moderado, 

ecologista. Além de seu apoio à Comissão Save San Francisco Bay, Reagan apoiou com 

sucesso a criação do Parque Nacional Redwood, bem como a Agência de Planejamento 

Regional de Tahoe, e deu seu apoio à Iniciativa Costeira de 1972. O Wild and Scenic 

Rivers System acrescentou milhares de acres ao sistema de parques estaduais, incluindo 

duas reservas submarinas do Oceano Pacífico, e a Lei de Qualidade Ambiental da 

Califórnia de 1970 que, ao instituir o sistema de relatório de impacto ambiental, tornou-

se a lei fundamental da proteção ambiental no Estado. Tão importantes quanto os 

projetos criados, foram outros evadidos, como Reagan havia demonstrado em sua 

oposição à barragem do rio Feather. Em 1968 ele se opôs com sucesso à controversa 

barragem “Dos Rios” no rio Eel, e em 1972 ele assumiu a liderança em suprimir uma 

rodovia trans-Serrana, proposta que teria violado a preservação de duas áreas federais 

selvagens. Na leitura de Putnam, em todos esses esforços admiráveis, Reagan melhorou 

sua imagem como conservacionista, mas minou seu compromisso com o 

conservadorismo pró-negócios e pró-exploração.426 

Reagan teve uma postura dura com as Universidades da Califórnia, diminuiu 

orçamentos e demitiu o presidente da Universidade em Berkeley Clark Kerr (hoje o 

campus leva seu nome), bem como impôs mensalidades em todo o sistema universitário 

e estadual. Tal medida limitou o acesso de jovens estudantes pobres. Sua linha dura com 

as Universidades ficou declarada com a repressão no ano de 1968 em relação às 

manifestações em Berkeley, Reagan acionou a guarda Nacional para conter os protestos 

estudantis, os militares ficaram 17 dias na cidade. A postura de Reagan quanto aos 

protestos em Berkeley é baseada em uma de suas promessas de campanha, “arrumar a 

bagunça na Universidade”, se referindo à manifestação anterior de 1964. Reagan 

também apoiou a perseguição da ativista comunista e professora universitária à época, 
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Angela Davis, que fora acusada de fornecer uma arma para a tentativa frustrada de 

soltar presos políticos, os irmãos Soledad. A história de perseguição com ampla 

cobertura midiática que durou dois anos é brilhantemente contada no filme “Libertem 

Angela Davis e todos os prisioneiros políticos”.427      

 O governador Reagan travou batalhas contra o programa Medi-Cal, a versão 

californiana do programa federal Medicaid.428 Como o Medi-Cal era parcialmente 

financiado pelo Estado e presumivelmente um exercício de “medicina socializada”, 

Reagan desejava reduzi-lo ou mesmo eliminá-lo, mas fracassou em sua tentativa. Seus 

principais antagonistas nesse esforço foram o democrata Unruh e o moderado deputado 

republicano John Veneman, que se uniram em abril e maio de 1967 para derrotar a 

proposta de Reagan de reduzir o financiamento estatal para o programa.429 O 

governador tentou realizar cortes por ordem executiva, que ele procurou justificar 

alegando, via rádio e televisão, que o Estado não tinha recursos para pagar tudo o que 

era exigido por lei. Ele reagiu com fúria quando um juiz do Tribunal Superior de 

Sacramento negou sua visão imaginativa dos poderes constitucionais do governador e 

bloqueou a implementação de seus cortes no Medi-Cal.430 

A razão para tanto foi à percepção de Unruh de que outras dotações eram 

desnecessárias porque o Medi-Cal não estava ficando sem dinheiro como o governo 

afirmou. No final de novembro, o orador observou que havia reduzido em série suas 

estimativas da idade curta do Medi-Cal de US$ 210 milhões para US$ 184 milhões para 

US$ 71 milhões e, finalmente, para US$ 51 milhões, e ele apoiou uma resolução para 

colocar uma moratória na legislação e administração da Medi-Cal.431 Reagan contra-

atacou via televisão com uma fala de um minuto e meio atacando o Medi-Cal como um 

programa extremamente caro, dizendo aos contribuintes que ele equivalia a “carta 

branca médica”, que oferecia “melhor atendimento médico para esses portadores de 

cartão do que você pode pagar para si mesmo ou para sua família”. Unruh aproveitou a 

ocasião para renovar sua demanda por uma moratória nos cortes do Medi-Cal e aprovou 

um projeto de lei que cria um comitê legislativo para investigar o financiamento do 

Medi-Cal. A essa altura, Reagan havia capitulado e aceitado a moratória. 
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Em 1967 Reagan antagonizou, desnecessariamente, uma disputa com os idosos 

que estavam se tornando uma formidável força política no Estado. Ele fez isso vetando 

um projeto de lei para fornecer um “repasse” da Previdência Social aos aposentados do 

Estado. Depois de 1965, quando o Congresso aumentou os subsídios da Previdência 

Social sem exigir que os Estados repassassem esse aumento aos beneficiários das 

pensões estaduais, muitos Estados, incluindo a Califórnia, começaram a reduzir as 

pensões estaduais pelo valor do aumento da Previdência Social. Assim, eles 

“enganaram” os aposentados estaduais da generosidade pretendida pelo Congresso. Pat 

Brown, originalmente, sancionou essa prática, mudou de opinião e incluiu o repasse em 

seu orçamento de 1966-67. Reagan, no entanto, em seu zelo de espremer, cortar e 

aparar, o excluiu de seu orçamento de 1967-68, e quando a legislatura aprovou um 

projeto de lei para estender o repasse aos aposentados do Estado, ele o vetou. Caso o 

governador repetisse essa prática em 1968, logo ele reconheceria a desvantagem política 

de infligir penas mesquinhas a um segmento da população visto com grande simpatia 

pelo público em geral, e em 1970 ele interrompeu sua prática de confiscar seus 

aumentos salariais.432 

Para Putnam, apesar das políticas liberais e dos erros conservadores de 1967, a 

imagem de Reagan permaneceu como um exemplar político de princípios de direita e 

uma estrela polar confiável da prática conservadora. Como ele fez isso? Há várias 

respostas possíveis para essa pergunta, mas a mais importante é o poder da televisão. 

Com a habilidade de um ator, ele manipulou a capacidade orwelliana desse meio de 

embotar o pensamento e estimular a emoção, abjurar ideias e enfatizar imagens, 

fortalecer slogans e enfraquecer o discurso racional, anestesiar a memória e converter os 

cidadãos em amnésicos políticos. Enquanto impulsionava seus aumentos orçamentários 

e de impostos de 1967, Reagan simultaneamente proclamou para o público da TV e em 

discursos públicos que seu governo havia constantemente realizado inúmeras economias 

em sua política contínua de “apertar, cortar e aparar”. Na realidade, suas políticas de 

corte de custos eram triviais: paralisações temporárias em projetos de construção, 

congelamento de contratações, venda do avião do Estado e dos revólveres dos coletores 

de pedágio da ponte.433        

 A grande maioria da linha dura de direita, incluindo aqueles no círculo íntimo do 

governador, aplaudiu publicamente cada movimento seu, e uma forte preponderância do 
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meio político respondeu às suas adulações para “aceitar” sua “filosofia”, como ele havia 

instado em 1965. Vendendo sua ideologia política com enorme e contínuo sucesso, 

Reagan induziu o público californiano a esquecer ou ignorar os fatos substantivos de 

seu governo e, em vez disso, “comprar” sua versão da realidade. Reagan lucrou 

enormemente em 1967 ao induzir o público a ignorar sua gafe política. Durante os três 

anos seguintes, ele presidiu uma série de erros substanciais na tributação que poderiam 

ter encerrado a carreira de uma figura pública não abençoada com seu famoso 

revestimento de teflon político. Divulgando as sugestões de sua milionária “Força-

Tarefa de Reforma Tributária” em 1968, ele foi politicamente prejudicado quando foi 

revelado que o grupo propunha aumentar as receitas por meio de medidas regressivas 

como estender o imposto sobre vendas a alimentos, contas de serviços públicos e 

despesas pessoais.434 Envergonhado com as denúncias de Unruh e outros democratas, o 

governador rapidamente recuou da proposta e negou que a tenha favorecido em 

primeiro lugar. Em outra questão de relevo, o imposto de renda, ele novamente deu um 

tiro no próprio pé. Os aumentos desse imposto no ano anterior haviam afetado 

fortemente as pessoas de renda média e, como seu novo orçamento propunha aumento 

de gastos, a lógica exigiria outra mudança de imposto para as faixas de renda mais altas. 

Seguindo o conselho de outra força tarefa abastada, no entanto, Reagan 

surpreendentemente propôs reduzir a carga do imposto de renda para dar aos mais 

pobres a oportunidade de pagar sua parte justa.435 

Tendo adotado uma forte postura ideológica de “os impostos devem prejudicar” 

contra a retenção em 1967, Reagan agora começava a perceber que a retenção oferecia 

algumas vantagens políticas distintas. Uma nova crise orçamentária ameaçou por causa 

dos aumentos de gastos projetados e uma queda na arrecadação de impostos, portanto, 

qualquer aumento de receita era bem-vindo. Quando John Veneman apresentou um 

projeto de lei para inaugurar um sistema de retenção de impostos estaduais que, 

segundo ele, arrecadaria mais receita do que o necessário para cobrir qualquer déficit 

orçamentário projetado, Reagan anunciou que não se oporia ao projeto, pois a opinião 

pública parecia a favor.       

 Reagan também pediu aumentos substanciais nos impostos sobre vendas no 

varejo, renda, ganhos de capital, bancos, corporações e extração de petróleo e gás, este 
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último através da redução do subsídio de esgotamento. Esses aumentos de receita 

deveriam ser compensados por uma redução adicional nos impostos sobre imóveis 

residenciais e de estoque de empresas, a introdução de um sistema de créditos de 

locatários e assunção estadual adicional de custos de Bem Estar (através da diminuição 

do quadro de cidadãos assistidos) do condado e Medi-Cal.436 

Em 1971 e 1972, Reagan mais uma vez lutou com questões fiscais e novamente 

se viu fazendo concessões e compromissos à custa de sua ideologia. Os custos do 

governo e os orçamentos de Reagan continuaram a subir, e as receitas estagnaram nesta 

era de “Nixonomics”. O governador foi pego na inquietante posição de buscar aumentos 

de impostos, bem como retenções na fonte, a fim de proporcionar mais isenção de 

impostos sobre imóveis residenciais e equalizar o financiamento da educação agora 

exigido pela problemática decisão da Suprema Corte de Serrano v. Priest (1971). 

Reagan teve que se contentar com um projeto de lei que finalmente implementou a 

retenção, aumentou os impostos bancários e corporativos e estabeleceu três novas faixas 

de imposto de renda de 9,10 e 11%.437 

Seu histórico de gastos não era mais tranquilizador, seu orçamento do ano fiscal 

de 1971-1972 de US$ 6,8 bilhões aumentando para US$ 7,9 bilhões no ano fiscal de 

1972-1973. E quando ele deixou o cargo no início de 1975, seu orçamento final 

ultrapassaria a marca de US$ 10 bilhões, mais de duas vezes o tamanho do último 

orçamento de seu antecessor, o supostamente “perdulário” Pat Brown, se lembrarmos da 

retórica da campanha de Reagan de 1966. Finalmente em 1973 os democratas 

dominantes foram apresentados com uma oportunidade de aumentar substancialmente 

os gastos, porque os aumentos de impostos Reagan-Moretti de 1971-1972 começaram a 

gerar superávits do Tesouro de montantes cada vez maiores. Ele apostou suas 

esperanças em sua iniciativa da Proposição 1 de 1973, a campanha que o levou ao ápice 

de sua inépcia. O episódio, ideologicamente falando, foi uma confissão de fracasso, uma 

vez que Reagan havia falhado manifestadamente em cumprir sua promessa de reduzir o 

custo do governo em quase sete anos no cargo de governador. Seus muitos vetos de 

itens bem divulgados em orçamento após mostraram-se minúsculos em comparação 

com a maré irresistivelmente crescente de gastos anuais. Se recusando também a admitir 

que habitualmente cedeu às pressões para gastar e muitas vezes lucrou politicamente 
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com os gastos com contas.         

 No entanto, ele agora buscava um mandato constitucional para restringir suas 

mãos e as do legislativo. Foi uma espécie de apelo subliminar “Pare-me antes que eu 

gaste novamente” aos eleitores. Além disso, Reagan parecia intelectualmente incapaz de 

revisar seus preconceitos sobre a conveniência da redução de gastos em um momento de 

inflação, expansão populacional, crescimento econômico e mudança social. A emenda 

constitucional proposta na Proposição 1 teve muitos autores, mas parece ter sido 

principalmente a criação de Lewis K. Uhler, um conservador de extrema direita e ex-

membro da John Birch Society, auxiliado pelo chefe de gabinete de Reagan, Edwin 

Meese, normalmente um conservador muito mais lúcido do que parecia neste caso. 

Complexa em seus detalhes, a essência da proposição era vincular o aumento anual dos 

gastos do Estado a não mais do que um valor arbitrariamente escolhido.438 

Em 1974, sob o impacto do mal-estar de Watergate, os democratas, liderados 

pelo candidato a governador Edmund G. “Jerry” Brown, ganharam todos os cargos 

constitucionais, exceto o de procurador-geral, aumentando sua maioria de assentos no 

Congresso e obtendo maiorias quase à prova de veto na assembleia estadual e no 

senado. Na visão de Putnam em relação a Reagan, nenhum outro governador na história 

da Califórnia assim se beneficiou ao ocupar o cargo e ao mesmo tempo desfavoreceu 

seu partido ao encerrar sua gestão. Sua derrota em sua busca pela indicação presidencial 

republicana em 1976, no entanto, também o ameaçou com o esquecimento político, mas 

um conjunto imprevisto de circunstâncias o impulsionou de volta à proeminência. Entre 

essas circunstâncias, estava à obstinada determinação de Reagan em manter-se aos 

olhos do público e seus esforços árduos e bem-sucedidos para construir e manter uma 

organização nacional dedicada a uma candidatura repetida em 1980. Da mesma forma, a 

decisão do ex-presidente Ford de não concorrer novamente e a fraqueza comparativa 

dos outros aspirantes republicanos também auxiliou os esforços de Reagan, para não 

falar dos desastres internos e externos acumulados do governo Jimmy Carter. É neste 

contexto que a união de um empresariado à procura de um representante que finde a 

crise econômica a qual o país passava, e lhes traga incentivos para um novo 

crescimento, bem como, uma direita religiosa que via a expressão de minorias como um 

ataque aos valores fundacionais do país que permitiram uma figura como Reagan ser o 

bastião da nova revolução americana. 
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4.3 O Neoconservadorismo e a abordagem da pobreza, algumas palavras. 

 

 O conservadorismo político americano possui uma longa e complexa história 

que atravessa perspectivas filosóficas que entendem a relação dos sujeitos e o Estado, 

em termos nos quais as instituições devem ser controladas, no intuito de não interferir 

no pleno progresso daqueles que trabalham duro para seu sucesso. A preservação de 

determinados valores como a individualidade, a tradição, bem como o esforço contra a 

homogeneização dos sujeitos, constituem formas de pensamento que sempre 

encontraram relevo no cenário político conservador dos EUA. O Neoconservadorismo 

surgiu como uma leitura de mundo na segunda metade do século XX que tenta aglutinar 

aspectos de teorias conservadoras. As principais correntes foram o antigo 

conservadorismo e o libertarianismo, que ora tinham pontos de vista avesso, todavia, 

conquistaram sucesso na construção de um novo projeto político nacional. Para esses 

conservadores, o maior perigo do século XX era o crescente papel do Estado como 

organizador e interventor da vida social. Nesse sentido, segundo eles, o comunismo, o 

fascismo, o nacionalismo no terceiro mundo, a social democracia, o liberalismo do New 

Deal e a Grande Sociedade seriam todos estatistas ou coletivistas. Há uma extensa 

literatura sobre o tema nos EUA439, e no âmbito brasileiro trabalhos como o de Roberto 

Moll, Carlos Poggio Teixeira, Ariel Finguerut, Pedro Pinheiro, Vinicius Dalbelo, nossa 

dissertação440, e tantos outros já apresentaram este aspecto ideológico que dá escopo a 

filosofia política do governo Reagan.       

 Cabe ressaltar que a convergência entre economistas que defendiam a Supply-

side economics e monetaristas, junto à direita religiosa que acreditava que os avanços 

políticos e culturais dos anos 1970 levaram o país a um caminho equivocado, foram os 

principais grupos de interesse que deram suporte a gestão que se apresentava como 

enraizada nos valores americanos e prometia tornar a América grande novamente. 
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Ainda que houvesse divergências entre neoconservadores e neoliberais, havia 

similitudes em sua visão de mundo: ascetismo, defesa do trabalho duro, merecimento, 

família, contenção dos impulsos sexuais, bem como a noção de que os programas 

sociais geravam gastos excessivos e seu modelo influenciava a dissolução familiar. Tais 

noções convergiram estes grupos no apoio do presidente e de sua revolução prometida 

em campanha. Nas eleições de 1980, a nova direita havia se tornado uma força política 

na sociedade americana e a ala neoconservadora do partido Republicano sua maior 

representante. Jerome Himmelstein argumenta que o aumento da preferência eleitoral 

pelo Partido Republicano foi resultado de um realinhamento seletivo no sul, do voto 

econômico e de um declínio das lealdades partidárias.441    

 Os empresários da nova direita organizaram fundações para reunir capital para 

apoiar e financiar universidades, pesquisas e centros de estudo no intuito de elaborar 

projetos políticos nacionais que ficaram conhecidos como Think Tanks. De acordo com 

Craig Jenkins e Craig Eckert442, as elites empresariais que dominavam os conselhos 

desses centros definiam quais problemas deveriam ser abordados, quais especialistas 

deveriam ser recrutados e quais propostas deveriam ser promovidas. Os autores definem 

esses centros neoconservadores ligados às empresas como Organizações Políticas 

Empresariais (Business Policy Organizations - BPOs). Estas instituições financiavam e 

formavam intelectuais que compactuavam com a ideia de que os liberais e suas políticas 

sociais seriam os culpados pela crise, uma vez que promoviam gastos exorbitantes do 

governo, vistos nos impostos, aumento nos custos da produção, encarecendo insumos e 

fortalecendo sindicatos e com a intervenção e regulação do governo federal. Nestas 

organizações políticas empresariais, o Estado de bem-estar de caráter Keynesiano era 

visto como principal gerador do déficit e estagflação.443 Esta filosofia foi repetidamente 

reproduzida nos discursos de Reagan, para quem receber Welfare significava se tornar 

dependente, subtraindo dinheiro de alguém que estava trabalhando para que o 

beneficiário não trabalhasse. Ao utilizar o termo “Verdadeiramente necessitado”, o 

presidente estabelecia uma linha tênue, onde haveria os sujeitos merecedores do 

beneficio, e aqueles que se aproveitavam de uma estrutura falha. Para o presidente, o 

beneficio deveria ser de forma temporária, quando possível, tal suporte deveria ser dado 

pela iniciativa privada ou governos locais, e abolido se houvesse a possibilidade. 
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 A discussão sobre pobreza, o Gueto e a Inner city ainda tinha capilaridade 

neste momento, por sua permanência enquanto espaço problemático, bem como diante 

dos saldos negativos das revoltas urbanas. E se o gueto nos centros urbanos degredados 

são espaços precários para a vida na cidade, os sujeitos que vivem nestes locais e são 

dependentes do Estado completam a ecologia da “cultura da pobreza”. As subclasses 

(Underclass) seriam os párias dos espaços que reuniriam as condições de vida mais 

insalubres dos centros urbanos, sendo estes sujeitos, objeto de analises.  

 Em 1981, George Gilder escreveu uma obra onde mescla religiosidade e 

capitalismo. Seu argumento percorre a economia, sociologia e antropologia para 

defender que o capitalismo Supply side seria a forma melhor acabada para o progresso 

social. O autor ataca os programas sociais que promoveriam o coletivismo na sociedade 

e seria uma ofensiva à individualidade e emancipação. Wealth and Poverty444 foi uma 

obra que contribuiu para um debate que se abriu no inicio dos anos 1980, que procurava 

entender os aspectos negativos da expansão dos programas de Bem estar. Gilder 

apontou que os efeitos mais danosos dos programas sociais poderiam ser vistos sobre as 

famílias. Os programas sociais teriam um caráter destrutivo na importância do homem 

como provedor, portanto anulavam a importância do casal e da constituição familiar. 

Limitava também a mobilidade social das famílias, sendo mais presente entre os afro 

americanos, outras minorias e mulheres.      

 O cientista político Charles Murray, inspirado nos trabalhos de Gilder 

escreveu Losing Ground: American Social Policy 1950-1980445. Em sua obra Murray 

argumenta que os programas sociais, sobretudo aqueles estabelecidos nos anos 1960 na 

Grande Sociedade, ampliaram a pobreza e fizeram avançar um processo de 

desestruturação social, especialmente entre os afro americanos. Murray defendeu que a 

pobreza era recompensada através dos programas sociais, uma vez que ser pobre era a 

qualificação necessária para receber benefícios do governo. Neste sentido, os programas 

sociais reduziam o incentivo ao trabalho entre os homens jovens, que preferiam se 

vincular a atividades que complementassem sua renda ao invés de se compromissar com 

uma jornada de trabalho, este contexto, limitava todo um grupo a ascender socialmente, 

ao mesmo tempo, que os tornavam dependentes de políticas sociais. Murray defendeu 

uma solução radical à época, o fim da rede de proteção com exceção à seguridade. 
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 Através de uma serie publicada inicialmente na Revista The New Yorker que 

posteriormente tomou formato de livro, o jornalista Ken Auletta, realiza um estudo de 

um grupo assistido por um projeto de atendimento do MDRC (Manpower Development 

Research Corporation). Apresentando uma leitura de uma percepção generalizada à 

época, de que havia uma subclasse de pessoas morando nas grandes cidades dos EUA, 

para os quais a pobreza era uma condição permanente. Em The Underclass446 publicado 

em 1982, Auletta aponta que haviam sujeitos que estavam destituídos de atributos 

básicos necessários para a superação da pobreza, mesmo com a obtenção de ajuda do 

governo, estavam designados a repetir o ciclo de pobreza do qual faziam parte. Auletta 

dividiu a “subclasse” de estadunidenses em: 1. Pobres passivos que ficavam durante 

muito tempo recebendo ajuda dos programas sociais, pois preferiam isso a trabalhar; 2. 

Pobres hostis, jovens criminosos que desistiam da escola, consumiam drogas e 

traficavam; 3. Pobres desonestos, prostitutas e golpistas que ganhavam a vida no 

submundo da economia; 4. Pobres traumatizados, bêbados, preguiçosos, desabrigados, 

pedintes e deficientes mentais abandonados, que perambulavam e morriam nas cidades. 

 Autores como Michael B. Katz apontaram que o debate sobre a Subclasse 

analisou os pobres através de categorias morais, não levando em consideração aspectos 

psicológicos, de acesso à educação, estrutura familiar, localidade em que vive, 

mostrando assim que havia toda uma ecologia para a perpetuação nas condições de 

pobreza que se encontravam.447 William Julius Wilson atribui a condição de subclasse 

ao acesso ao trabalho, ou desaparecimento deste em determinados espaços, atravessado 

pela desindustrialização, algumas áreas teriam maior precariedade nas condições de 

vida e logística do espaço para os sujeitos que ali vivem devido ao desemprego 

prolongado e a violência ao qual são expostos.448 A reflexão dos autores nos leva a crer 

que para além de uma analise da eficiência das políticas publicas que se propõe a trazer 

progressos a grupos que estariam na “cultura da pobreza”, haveria a necessidade de 

políticas que findassem as disparidades espaciais e logísticas, uma vez que insumos dos 

programas sociais não dariam conta de outras limitações que fariam parte do cotidiano 

de quem vive nos guetos, acrescente-se a isso, o estigma para quem vive nestes espaços, 

constituindo em mais uma barreira simbólica racista.    
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 Esse imaginário teve amplo espaço nos discursos de Reagan ao tratar de uma 

figura popular que seria uma farsante, a welfare queen, a mulher que buscava seus 

benefícios obtidos de maneira fraudada de diversos programas sociais, andando em um 

Cadillac e cheia de joias. Em Chicago, acharam uma mulher que detinha o recorde. Ela 

utilizava 80 nomes, 30 endereços e 15 números de telefone no intuito de coletar Food 

stamps, seguridade social, benefícios de veteranos para quatro maridos falecidos 

inexistentes, bem como welfare. Sua renda em dinheiro livre de impostos girava em 

torno de 150.000 dólares por ano. Pairava a duvida se a Welfare Queen de fato existiu, 

até que um repórter da revista eletrônica Slate decidiu rastrear a história de Linda 

Taylor, que foi condenada por fraude da seguridade social em 1977. Descobrindo na 

realidade, que Taylor havia sido investigada durante a década de 1970 por homicídio, 

sequestro e tráfico de crianças, sendo caracterizada como uma verdadeira mestra dos 

disfarces.449 Neste sentido, Taylor realmente existiu, mas era muito mais perigosa do 

que se pensava; justamente por isso, um caso muito mais singular do que paradigmático 

de uma epidemia de fraudes no sistema de bem-estar social.450 

 Ao tratar da Welfare Queen, Reagan dava um traço de gênero a sua crítica aos 

programas sociais, e em certos termos, por boa parte das mulheres negras serem 

beneficiarias e chefes de lares em todo pais, sua crítica à figura da mulher farsante, era 

também racista. Uma boa representação cinematográfica da rainha do Welfare é a mãe 

da personagem Preciosa, em filme de titulo homônimo. A mulher negra que era elegível 

a diversos programas e utilizava-se de artimanhas para não trabalhar. A filosofia política 

que deu aporte ao governo Reagan, para além de criminalizar os sujeitos que viviam a 

margem na sociedade tinha também um projeto ousado de recuperação econômica. 

Trazia uma promessa similar à campanha para o governo do Estado da Califórnia. 

Diminuição dos impostos e dinamização da economia. O discurso sobre o trabalho e sua 

importância para os valores individuais e familiares foi extensamente utilizado, 

reproduzindo a ideia que apenas através do esforço coletivo a sociedade americana iria 

superar a crise financeira, ideológica e social ao qual passava. Nestes termos, a filosofia 

política que Reagan defendeu no inicio dos anos 1980, para além de atender os grupos 

que lhe apoiou, convenceu uma sociedade que enxergou esperança em sua retórica, 

necessitavam de um rumo diferente do cenário de crise ao qual se encontravam.   
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4.4 Reaganomics: A faceta econômica do projeto nacional Neoconservador 

 

Em 1981 os Estados Unidos atravessavam uma forte crise econômica. Com a 

estagflação do final dos anos 1970, juros altos, declínio da produtividade e, sobretudo, 

gastos governamentais excessivos, levaram Reagan a prometer mudanças drásticas451, 

inseridas em seu programa de governo que envolvia cinco metas estratégicas: corte nos 

gastos federais, simplificação do sistema tributário, com a redução nos impostos sobre a 

renda e patrimônio, principalmente das empresas; todavia com ampliação da base de 

arrecadação, relaxamento da regulação governamental; transferência de determinadas 

funções para os governos estaduais e locais e para a iniciativa privada, com o objetivo 

explícito de reforçar o sistema de parceria entre os setores público e privado, dando 

continuidade ao programa iniciado pelo presidente Carter; e estabilização monetária 

através dos juros. O programa de governo se assemelhava a proposta apresentada pelo 

também governo conservador de Margareth Thatcher na Inglaterra, o qual incluía de 

forma semelhante um amplo programa de privatização, baseado principalmente na 

alienação de ativos públicos. Ambos tinham como base teórica a contestação da teoria 

Keynesiana e introduziam elementos da velha tradição econômica (monetarista e 

conservadora) embutida na teoria “supply-side economics”, porém era apresentada aos 

cidadãos como Neofederalismo.452        

 O neofederalismo foi pensado inicialmente por Peter Drucker, economista 

austríaco radicado nos Estados Unidos, que teorizava uma limitação dos programas 

sociais do governo federal. Em fins dos anos 1960, Drucker considerou que as agências 

governamentais que dirigiam os programas sociais agiam de forma autônoma e não 

tinham compromisso com a política nacional. Na visão de Drucker, o governo federal 

tinha um poder ilusório e não controlava de fato as atividades governamentais, deste 

modo, o economista ressaltava que o governo federal deveria se restringir a atividades 

regulatórias, estabilizadoras e de realocação de renda, enquanto os governos estaduais, 

locais e organizações privadas deveriam executar e administrar os programas sociais. 

Em 1978, Martin Anderson, importante quadro do Hoover Institution, partindo das 

ideias de Drucker, elaborou o programa de reformas chamado de Neofederalismo, 

adotado por Ronald Reagan. O programa de Anderson propunha redesenhar as 

responsabilidades sociais dos governos locais, dos estados e do governo federal que 
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assumiriam a responsabilidade sobre os programas sociais, uma vez que tinham maior 

entendimento do mercado de trabalho e das necessidades locais.453  

Para empresários e investidores, a redução de impostos era o caminho para 

recuperar a lucratividade. A diminuição dos impostos reduziria os custos da produção 

industrial, incentivaria o investimento, a modernização, a competitividade no mercado 

globalizado e possivelmente, aumentaria o consumo, de bens duráveis e de bens de 

consumo. A redução dos impostos sobre a renda dos empresários e das indústrias 

deveria ser acompanhada da ampliação da base de arrecadação, ou seja, da taxação 

sobre trabalhadores isentos, aposentados e autônomos. Assim sendo, a ampliação da 

base de arrecadação desestimularia a aposentadoria e o trabalho autônomo, aumentando 

a oferta de mão de obra e reduzindo ainda mais os custos da produção. Além disso, 

incentivos fiscais para modernização dos bens de capital estavam inclusos na reforma 

fiscal. Em nome da recuperação dos lucros e da competitividade empresarial, a 

administração Reagan rompeu com as regulações que normatizavam as relações entre o 

governo, o trabalho organizado e as empresas, como o direito de greve.454 

 Entre 1960 e 1980, os gastos federais cresceram muito, passando de US$ 92,2 

bilhões (dólar corrente) representando 18,2% do PIB em 1960, incluindo as subvenções, 

para US$195,7 bilhões (19,9% do PIB) em 1970, e para US$590,9 bilhões (22,3% do 

PIB) em 1980. Os gastos federais aumentaram sua participação no primeiro governo 

Reagan, alcançando 24% do PIB estadunidense em 1983. As medidas adotadas no 

segundo governo Reagan permitiram uma diminuição relativa nos gastos federais. 

Entretanto a tendência de queda só se concretiza no governo Clinton, a partir de 1992.455

 A economista Ruth Helena Dweck assevera que a crise econômica dos anos 

1970 provocou a expansão do welfare, assim como o aumento da demanda por serviços 

sociais, além dos serviços de utilidade pública, gerando um desequilíbrio fiscal 

principalmente nas esferas estaduais de governos. Esse desequilíbrio suscitou o 

aparecimento de uma grande variedade de alternativas gerenciais e produtivas por parte 

dessas esferas de governo, dentre elas o “downsizing government”, que consistia em 

uma alternativa inovadora, a qual enfatizava a privatização da produção e distribuição 

dos serviços públicos.456         
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 A “Reaganomics”, como popularmente foi chamada457 a política econômica do 

governo Reagan, foi um plano de superação da crise que consistiu na combinação das 

várias concepções teóricas que tinham relevo em sua administração: os “monetaristas” 

queriam uma moeda forte e estável e inflação baixa, apoiavam incondicionalmente a 

política de desinflação do Federal Reserve Board - FED, até mesmo no período de 

recessão 1981/82; os “supply siders” propunham cortes nas taxas marginais de impostos 

para incentivar a poupança, os investimentos e o mercado de trabalho; os 

“conservadores”, adeptos do livre mercado, propunham cortes nos gastos públicos. A 

redução destes gastos indicaria ao mercado financeiro que o dólar havia recuperado seu 

valor, assim aumentaria a segurança do investimento nos títulos do Tesouro e nas 

empresas, sobretudo as de tecnologia no Sunbelt.458 De fato, nenhuma destas escolas de 

pensamento alcançou o seu objetivo. Os monetaristas, como Milton Friedman, 

consideraram que o controle de moeda pelo FED foi muito errático; os “supply-siders”, 

como Paul Graig Roberts, ponderaram que o corte nos impostos foi compensado com 

outros aumentos; enquanto os “conservadores” fiscalistas, como Martin Feldstein, 

aplaudiram os cortes nos gastos domésticos e a nova estrutura tributária, mas se 

mostraram preocupados com a perspectiva do déficit orçamentário.459 

 Dweck acrescenta ainda que a reforma fiscal norte-americana, proposta no início 

de 1980, nasceu de um processo empírico que começou nos anos setenta, quando 

Reagan, se inspirou na Proposição 13 (junho/1978) da Califórnia, que limitava o peso 

dos impostos sobre a propriedade. A performance positiva do estado da Califórnia 

transformou-se em álibi para essa política, pois não foi levado em consideração o 

superávit orçamentário daquele estado, capaz de sustentar a queda na arrecadação fiscal. 

Em 1977 havia sido proposta a lei Kemp-Roth, de autoria dos congressistas Jack Kemp 

e William Roth, adeptos da teoria da oferta. Esta lei, que estabelecia redução de 30% do 

imposto durante três anos, sem dúvida, foi a precursora da Reforma fiscal do primeiro 

governo Reagan em 1981.460        

 Os “supply siders” que se inspiravam na teoria de Arthur Laffer, aproveitaram os 

debates gerados em torno da lei Kemp-Roth para popularizar suas ideias, as quais, em 

                                                           
457 O termo cunhado pelo radialista Paul Harvey Aurandt se constitui como a junção de Reagan, em 
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parte, podiam ser sintetizadas na conhecida “Curva de Laffer”. Segundo este 

economista, a redução do ônus tributário estimularia a recuperação econômica e, por 

conseguinte, o aumento da própria arrecadação fiscal.461 A hipótese defendida pelos 

seguidores desta teoria era de que os Estados Unidos se encontravam em algum ponto 

da curva descendente da receita tributária. Por esta razão, “quanto mais elevada a 

alíquota de imposto, menor a receita”. Assim, reduzir os impostos durante alguns anos 

(3 anos) aumentaria a arrecadação e diminuiria o déficit fiscal.462 Os críticos chamaram 

à época esta teoria de Trickle-down economics, ou teoria do gotejamento, bem como, 

economia em cascata. Uma vez que se acredita que estimulando os mais ricos com 

menos impostos e uma boa inflação, estes irão investir, gerando empregos e 

consequentemente aquecendo a economia, onde todas as classes ganhariam poder de 

consumo através destes estímulos governamentais. De fato, é uma política econômica 

que se sustenta na fé que os cidadãos do topo terão um determinado comportamento 

estimulando a recuperação econômica como um todo e não apenas seus lucros. 

Pedro Pinheiro aponta que na campanha eleitoral de 1982, o Comitê Nacional do 

Partido Democrata veiculou dois anúncios de caráter nacional: em um deles, uma 

champanhe vai caindo de taça em taça, em cascata, enquanto uma voz em off conclama 

o espectador a fazer um balanço de quanto ele tem recebido do corte de impostos de 

Reagan. “Não muito”, ele diz. Então o narrador se põe a explicar o princípio do trickle-

down economics, no qual beneficiar os ricos acabará beneficiando todo o resto. “Mas 

você tem de se perguntar: o quanto tem caído pra você ultimamente?” Então a caneca se 

vira, vazia, e o narrador exclama: “foi o que pensamos”. E a propaganda se encerra com 

o slogan: “Não é justo [fair]. É Republicano”.463 

No segundo anuncio há um elefante caminhando numa loja de porcelana. O 

narrador em off afirma: “dois anos atrás, entregamos a loja em Washington para os 

republicanos cuidarem. Eles prometeram trazer prosperidade e respeitar a herança 

americana de equidade [fairness, no original]. Em vez disso, eles estão destroçando as 

esperanças dos idosos, dos trabalhadores, donos de pequenos negócios, fazendeiros, e os 

sonhos de uma geração”. Enquanto isso, o elefante sai quebrando pratos na loja onde se 

leem coisas como “social security”, “jobs”. “Agora querem jogar seu peso contra o 
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Estado, e a única coisa que pode se colocar entre nós e eles são os democratas”. O 

anúncio termina com o slogan “Democrats stand for fairness”, ou “Democratas 

defendem a justiça”.464         

  Ação decisiva da administração Reagan foi a institucionalização do Economic 

Recovery Tax Act - ERTA, o qual tinha como objetivo a recuperação da economia 

estadunidense, mediante duas metas: diminuição dos impostos e redução das despesas 

do governo a fim de manter o orçamento equilibrado. A primeira meta foi logo atingida, 

enquanto a segunda foi muito difícil, pois o governo estava seriamente comprometido 

com o programa de defesa nacional. Segundo o relatório econômico do presidente em 

1982, o ERTA beneficiava, ao mesmo tempo, as empresas e as famílias. 

A administração Reagan tinha como princípio restabelecer o Sistema Federal de 

Governo, e para tal propôs a adoção de um modelo que garantisse a descentralização 

fiscal e administrativa. Esta preocupação ficou evidente no discurso que ele proferiu 

ainda na Convenção Nacional do Partido Republicano, em Detroit, Michigan, em 26 de 

julho de 1980, quando afirmou textualmente: “Tudo o que pode ser executado de forma 

mais eficiente pelos estados e governos locais, vamos entregar aos estados e governos 

locais juntamente com os recursos para pagar por isso”. Para cumprir com este 

princípio, ele estabeleceu uma política que foi considerada como a mais ampla 

reestruturação das atividades do governo desde o “New Deal.” O “Neofederalismo”, 

envolvia o programa de subvenções gerais ou em bloco (block Grant program) e a 

descentralização administrativa. O Programa de subvenções gerais, ou em bloco, tinha 

como objetivos a simplificação, a desregulação e a universalidade do sistema, no 

sentido de diminuir o desperdício administrativo e restaurar a autoridade dos governos 

estaduais e locais, inclusive com o retorno das fontes de receitas fiscais a estes níveis de 

governo.465 

Embora o Presidente Reagan tivesse apresentado sua proposta do Novo 

federalismo quase um ano depois da formulação de seu pacote econômico original, estas 

políticas estavam profundamente conectadas e faziam parte da filosofia neoliberal de 

encolhimento do Estado. As quatro primeiras estratégias tinham o objetivo explícito de 

reduzir o escopo do governo em geral e do governo federal em particular, que havia se 

expandido muito nas três últimas décadas anteriores à posse do presidente. 
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4.4.1 O Omnibus Budget Reconciliation Act de 1981: As batalhas em torno dos cortes 

no orçamento  

Ao estudar a performance democrata nos anos Reagan, Pedro Pinheiro 

debruçou-se em farta documentação sobre as disputas em torno da implementação dos 

cortes no orçamento prometido por Reagan. Apontando que, como parte dos trabalhos 

da Câmara e do Senado estadunidense, o Omnibus Budget Reconciliation Act de 1981 é 

a concretização de um processo na política orçamentária chamado de reconciliação. O 

processo de reconciliação foi estabelecido pelo Congressional Budget and 

Impoundment Control Act, de 1974. Esta lei regulamenta a tramitação nas propostas de 

orçamento no Congresso, cria Comitês de Orçamento nas duas casas, cria o 

Congressional Budget Office (CBO), além de outras medidas. Conforme o cronograma 

estabelecido pelo título III da referida lei, o então presidente Jimmy Carter submeteu um 

orçamento ao Congresso com previsão de alguns cortes de gastos, que ficavam, 

entretanto, muito aquém dos cortes prometidos pelo presidente eleito Reagan. O 

processo de reconciliação, portanto, permitiu que as duas casas adequassem as despesas 

ao novo orçamento enviado pela Casa Branca, já no governo Reagan, com a 

participação de David Stockman no OMB (Office of Management and Budget).466  

 David Stockman havia sido assessor do então deputado John Anderson, no 

período de 1970 a 1972, e foi diretor-executivo da Conferência Republicana da Câmara 

dos Deputados dos EUA, de 1972 a 1975. Após elegeu-se deputado pelo quarto distrito 

de Michigan, solidamente republicano. Notabilizou-se, acima de tudo, pela defesa da 

supply side economics. A crítica de Stockman ao New Deal se fazia pelo tamanho que a 

plataforma alcançou. Embora alguns programas básicos, como previdência e seguro 

desemprego fossem necessários, havia, na sua visão, um exagero de programas. 

Stockman foi escolhido como diretor do OMB para capitanear a implementação, a nível 

orçamentário, de uma política econômica que visava reduzir a carga tributária para os 

mais ricos e diminuir o tamanho do Estado. 

Pedro Pinheiro aponta ainda que existiam visões mais moderadas para lidar com 

a questão do welfare e do aumento exponencial dos gastos com programas do gênero. 

Richard S. Schweiker, novo secretário de saúde e serviços humanos, propôs, por 

exemplo, que o AFDC operasse pelo sistema de block grants, nestes termos, é quando o 

governo federal libera uma determinada soma para que os estados implementem e 
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operem programas condizentes com a legislação federal. A mudança do sistema de 

entitlements para o sistema de block grants é uma peça-chave para a descentralização 

dos programas sociais governamentais e significaria a desconstrução de uma conquista 

histórica. O sistema de entitlements foi pensado para quando uma pessoa faz jus, por 

direito, a receber um pagamento do governo federal. Um dos objetivos das diversas 

tentativas de enxugar o orçamento do governo é evitar que uma parte muito grande do 

orçamento esteja comprometida com o pagamento de entitlements por este ser um gasto 

não-controlável no orçamento. No entanto, apenas a administração Clinton conseguirá 

transformar o sistema de welfare em um sistema de block grants. A proposta de 

orçamento para o ano fiscal de 1982 veio de acordo com os preceitos da Reaganomics e 

as visões de Stockman: previa cortes abruptos e generalizados de impostos, com 

consequente queda na receita, cortes de gastos ainda mais rigorosos, e previsões 

econômicas otimistas para os anos seguintes, com queda da inflação e retomada do 

crescimento econômico.467 

O processo de reconciliação, tal como foi feito em 1981, consistiu basicamente 

em um grande esforço para o corte de despesas. Isso torna os gastos sociais ainda mais 

sensíveis, posto que cortes em obras de longo prazo, por exemplo, impactam a 

destinação de verbas (budget authority), mas não impactam na mesma medida os gastos 

efetivos (outlays), uma vez que uma despesa liberada dois ou três anos atrás vai sendo 

gasta gradualmente ao longo da realização da obra. Já os gastos sociais possuem uma 

relação outlay/budget authority de praticamente 100%: uma parte muito grande daquilo 

que se destina a certos programas sociais é inteiramente gasta ao longo do ano. 

Portanto, quando se quer cortar os gastos efetivos (outlays), os programas sociais são 

uma área preferencial. 

No que diz respeito ao AFDC e a programas de welfare, o comitê tomou na 

resolução, entre outras medidas, rejeitar o teto de gastos proposto pela administração 

para o programa Medicaid e restaurar US$ 600 milhões que haviam sido cortados do 

AFDC. Restaura ainda parte da verba que foi cortada de programas na área de educação 

e alimentação infantil. No entanto, ao final, argumenta que como demonstração de boa 

vontade, três quartos dos cortes solicitados pelo governo na área foram atendidos pelo 

Comitê. Também restaura parte de verbas cortadas de outros programas, como os Food 

Stamps, embora não os restitua na sua integralidade nos níveis de 1981. 
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A Comissão do Senado apontou importantes estimativas em sua reunião para 

executar o novo orçamento, entre elas, que: Desde 1950, o total dos gastos do governo, 

federal, estaduais e locais cresceu 1.258%. Foi de 60,5 bilhões em 1950 para 821,6 

bilhões em 1980. Em sua maior parte, teria ocorrido nos últimos 15 anos (1965-1980). 

Entretanto, é preciso levar em consideração o efeito da inflação. Corrigindo-se, houve 

uma aceleração de 3,0% ao ano entre 1962 e 1974 e de 3,5% desde 1974. A fatia do 

governo federal também aumentou na medida em que governos estaduais e locais 

contaram com o tesouro federal para financiar seus gastos. Federal grants são 25% dos 

orçamentos estaduais e locais comparado com 15% em 1965. Em 1980, o governo 

federal promoveu 72,3% de todos os gastos governamentais comparado com 67% em 

1971. É o nível mais alto desde o fim da guerra da Coreia em 1954, quando esse valor 

foi de 74,9%. Nos 30 anos anteriores, o PNB cresceu a uma taxa anual de 7,7% 

enquanto os gastos governamentais cresceram 9,1% (taxas nominais). Gastos 

governamentais eram 32% do PNB em 1980 contra 21% em 1954. Em 1953, para cada 

dólar gasto em defesa e assuntos internacionais, 78 centavos foram gastos em 

programas domésticos. Em 1980, para cada dólar gasto em defesa e assuntos 

internacionais, foram gastos 4,32 em programas domésticos. Esses gastos foram 

financiados com um aumento do déficit.468 

Os cortes no CDBG (Community Development Block Grants), programa 

habitacional do governo, foram da magnitude de 300 milhões (3,96 bilhões para 3,64 

bilhões) em 1982, e de 150 milhões aproximadamente (4,11 bilhões para 3,97 bilhões 

em 1983). Entretanto, aumentava o valor proposto pela administração para manutenção 

das moradias populares, e rejeita proposta de aumento das contribuições por parte dos 

moradores. O Comitê de Agricultura, por sua vez, promoveu corte de US$ 1,458 bilhão 

no programa dos food stamps para 1982 em relação a 1981; US$ 1,971 bilhão no ano de 

1983; e US$ 2,327 bilhão em 1984.469 

O programa sob a jurisdição do comitê mais atingido, sem sombra de dúvida, foi 

o CETA (Comprehensive Employment Training Act), que era um grande programa de 

treinamento e readequação de mão de obra. Os cortes propostos para o CETA foram na 

base de 5,6 bilhões de dólares, que correspondia a 59% do orçamento do programa. 

Outros programas também sofreram, entretanto: os programas de nutrição infantil, 

somados, perderam 1 bilhão de dólares; assistência estudantil, 700 milhões; 131 milhões 
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de programas de orientação vocacional. Merecendo especial destaque, no que concerne 

ao CETA, a extinção, via reconciliação, do seu programa de empregos públicos.470 

As principais mudanças introduzidas pelo processo de reconciliação na Câmara 

que tratavam de condições de vida foram as seguintes: Impor limites de gastos no food 

stamps para o ano de 1985. Reduzir a autorização de verbas para os programas de 

desenvolvimento comunitário, ações de desenvolvimento urbano, e garantias de 

empréstimo para financiamento habitacional. Emendou o United States Housing Act de 

1937 para reduzir a quantidade de dotação orçamentária no ano de 1982 para sustentar 

programas habitacionais e subsídios. Aumentou a percentagem máxima de renda que 

um morador de casa subsidiada teria de contribuir, e permitiu ao Housing and Urban 

Development Department determinar que ajustes na renda fossem necessários para 

determinar a contribuição de um morador. Cortes orçamentários em diversos programas 

já existentes de saúde, educação e capacitação, com a eliminação do programa de 

empregos públicos do CETA. Eliminação de benefícios pagos em função de educação 

pós-secundária. Eliminação da titularidade (entitlement) de pagamento de benefício para 

crianças sem deficiência que completem 16 anos (a idade anterior era de 18 anos). Adia 

reajuste de benefícios indexados à inflação.471 

Inclui certas fontes de renda, antes excluídas, para fins de cálculo de renda para 

enquadramento no AFDC. Inclui a renda do padrasto no cálculo, caso uma criança faça 

jus ao AFDC. Ordena que a comunicação de renda de uma família passe a ser em base 

mensal. Permite que estados exijam a participação de pessoas que recebem o AFDC em 

programas de trabalho exigidos em troca de receber o benefício (workfare). Limita o 

pagamento de AFDC a famílias em que o “principal provedor” está desempregado, 

quando pela regra anterior qualquer um dos dois poderia estar. Permite aos estados que 

pagam benefícios para filhos maiores de 18 anos que limitem a idade de pagamento do 

benefício em qualquer faixa entre 18 e 21 anos. Restringe as regras para pagamento de 

pensão por pais inadimplentes, inclusive permitindo ao IRS coletar esses pagamentos. 

Exige coparticipação de um dólar por dia em internações no Medicare pelos primeiros 

60 dias. Restringe critérios de cobertura. Bem como, limita valores de reembolso de 

despesas hospitalares.472        

 Ainda de acordo com Pinheiro, O Omnibus Budget Reconciliation Act de 1981 
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foi uma forma, através de um procedimento originalmente divisado para ser expedido, 

para solucionar pendências pontuais no orçamento, de fazer um grande redesenho dos 

programas do governo, que demandaram diversas alterações legais. As mudanças nos 

programas, num nível micro, são inúmeras, em termos de cálculo de benefícios, 

abrangência dos programas, etc. Consistiram em uma série de micromudanças 

realizadas por cada comitê no intuito de fazer antigos programas caberem em reduções 

orçamentárias que por vezes chegavam à metade da dotação orçamentária dos 

programas. O principal desdobramento da política personificada no orçamento Gramm-

Latta e na Kemp-Roth Bill, as emendas que foram ratificadas, são de corte de impostos 

e crescimento muito rápido do déficit, que levará a medidas de contenção nos anos 

seguintes e uma reorganização tributária, que selará uma mudança definitiva em direção 

a uma política econômica mais moderada por parte do governo Reagan.473 

O plano original de corte de impostos de Reagan previa um corte de 30% para 

indivíduos e a criação de incentivos para empresas num período de três anos, 10% a 

cada ano. O plano previa um corte de impostos de 44,2 bilhões para indivíduos e 9,7 

bilhões para empresas.474 A estratégia inicial dos democratas consistiu em fazer uma 

proposta moderada numa tentativa de contentar a Casa Branca: Dan Rostenkowski, 

chefe do Comitê de Caminhos e Meios, criou sua proposta de cortes, totalizando 40 

bilhões, sendo 28 bilhões para indivíduos e 12 para empresas. Seu cronograma de 

implementação era de um ano, ao contrário do plano trienal de Reagan. Havia para a 

Casa Branca uma dificuldade adicional na aprovação do projeto: muitos democratas do 

sul eram conservadores em matéria fiscal, portanto, hostis a Supply side e propostas que 

aumentassem o déficit. Em nome disso, a Casa Branca reformulou seu plano, de modo a 

dar uma redução de 25%, com 5% no primeiro ano e 10% nos outros dois, além de 

reduzir alguns estímulos, chamada então de proposta Conable-Hance. Rostenkowski 

realizou uma contraproposta de corte de dois anos, de 15%. Porém, as negociações com 

a Casa Branca colapsaram no início de junho. Assim, os democratas fizeram sua própria 

proposta para concorrer com Reagan. A proposta da Casa Branca, entretanto, seria 

aprovada em 29 de julho daquele ano por 238 a 195, com o emprego de estratégias de 

barganha legislativa com uso de banco de telefones para pressionar os congressistas.475      

                                                           
473 Idem, p. 178. 
474 https://www.cbo.gov/about/products/budget-economic-data. Acesso em: 12/03/22. 
475 PALAZZOLO, Daniel J. The Speaker and the Budget: Leadership in the Post-Reform House of 

Representatives. Pittsburgh and London: University of Pittsburgh Press, 1992. p.122. 

https://www.cbo.gov/about/products/budget-economic-data


194 
 

 

4.4.2 O aumento do déficit, a aprovação do Tax Equity and Fiscal Responsibility Act 

e o fracasso da Reaganomics 

No início de 1982, segundo ano de governo, estava claro para diversos atores, 

inclusive diversos congressistas, que os planos da Casa Branca e dos adeptos da 

Reaganomics não evoluíam como o esperado. O país mergulhava numa recessão com 

efeitos sociais danosos, dos quais talvez o principal seja o crescimento da taxa de 

desemprego na maioria dos estados do país, acompanhado do déficit publico. A maior 

parte dos atores aponta as taxas de juros muito elevadas do período e o aperto monetário 

promovido pela política de Paul Volcker no FED como uma causa da recessão 

econômica; os defensores da Reaganomics no Congresso, como Jack Kemp, um dos 

responsáveis pela proposta original do Economic Recovery Tax Act, entretanto, 

argumentava que essa política do FED prejudicava o programa econômico do governo, 

que buscava fomentar, através do corte de impostos, o aquecimento da atividade 

econômica.476 

A implementação de uma política de corte de impostos junto com o corte de 

gastos não foi implementada tal como projetada por Stockman e outros adeptos da 

Reaganomics: os cortes de gastos, por dificuldades políticas de concretizar um 

programa que retrospectivamente foi assumido pelo próprio Stockman como inviável 

num ambiente democrático, de debates no Congresso, seriam insuficientes para 

contrabalançar o corte nas receitas, e o resultado foi um crescimento brutal do déficit no 

ano de 1981 e nas previsões para os anos seguintes.477 

Neste contexto, em janeiro de 1982, Reagan enviou para o Congresso um projeto 

de resolução que previa 56 bilhões em cortes domésticos, um aumento de 13% nos 

gastos com defesa, totalizando 44 bilhões, e a manutenção do corte de impostos 

aprovado no ano anterior. A proposta foi problematizada nas duas casas e chegou-se a 

um meio termo que foi a Tax Equity and Fiscal Responsibility Act (TEFRA), que previa 

um aumento de receitas de 99 bilhões de dólares nos três anos seguintes, sendo 29 

bilhões através do aperto dos mecanismos de fiscalização (tax compliance), 36 bilhões 

pela redução de incentivos aos negócios, além de taxas cobradas sobre o consumo no 

valor de 11 bilhões, com a contrapartida do corte de 13 bilhões no Medicare, além de 2 
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bilhões no Medicaid e 1,4 bilhão no AFDC em igual período.478  

 Seguindo compromisso do presidente de que não haveria aumento de 

arrecadação sem um correspondente corte de gastos, o TEFRA incluía diversas 

provisões que buscavam diminuir os gastos com programas cujos gastos não estavam 

sobre controle do governo, os chamados entitlements. No caso, os programas que 

passaram por uma revisão mais forte eram o Medicare e o Medicaid, embora o TEFRA 

também contivesse algumas provisões sobre o AFDC. São estas mudanças que tornam 

TEFRA, uma medida de contenção do déficit, bem como uma medida de revisão dos 

gastos com a rede de bem-estar social do trabalho. De todo modo, daí decorre outra 

tendência do período, que é a de promover sucessivos gastos com medidas pontuais, que 

não chegam a redefinir modelos. A única tendência de redefinição do modelo de welfare 

no período se dará com o AFDC, através de uma tendência progressiva em que os 

estados promovam programas de workfare ao longo da década, culminando com a 

criação do programa JOBS com a reforma do sistema de welfare em 1988. O terreno 

para o Family Support Act será preparado ao longo da década de 1980 com a licença, 

concedida pelo Omnibus Budget Reconciliation Act de 1981, de que os estados tivessem 

programas estaduais alternativos ao antigo WIN, e com a permissão dada pelo TEFRA 

para que os estados implementem programas de procura por trabalho cuja adesão, de 

acordo com a exigência das agências estaduais de welfare, condiciona o recebimento do 

benefício.479 

No campo do aumento de receitas, o plano prevê o fechamento de diversas 

brechas estabelecidas pelo corte de impostos em 1981, como isenções concedidas a 

certos setores da economia, descontos garantidos a certos ganhos de capital, aumenta o 

valor do salário taxável pelo seguro-desemprego federal (valor pago pelo patrão), 

aumenta a alíquota do seguro-desemprego de 3,4% para 3,5% em 1983 e 6,2% em 1985 

(mas também aumenta para 5,4% o crédito recebido pelas empresas pelo pagamento 

desta taxa, o que reduz o impacto do aumento da alíquota). Dois aumentos de impostos 

seriam bastante polêmicos, por serem considerados regressivos por democratas e até 

mesmo alguns republicanos: dobraram os impostos cobrados sobre os serviços 

telefônicos de 1% para 2% em 1983, 3% em 1984 e 1985, e 2% em 1986 e adiante. As 

taxas cobradas sobre os cigarros também subiriam, de US$ 4 para US$ 8 por milhar, e 
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de cigarros grandes iria de US$ 8,40 para US$ 16,80. Também aumentava as taxas 

sobre emissão de bilhetes aéreos e combustível de aviação não-comercial. Outra 

medida, a mais polêmica do ponto de vista da geração de receitas, seria a retenção de 

10% dos ganhos de juros e dividendos acima de determinado valor pelas instituições 

financeiras, medida que havia sido fragorosamente derrotada poucos anos antes quando 

proposta no governo Carter.480 Outra medida significativa do ponto de vista tributário, 

que possui impacto sobre o sistema de saúde, é a elevação do valor mínimo dedutível 

dos gastos com saúde, de 3% para 10%, diminuindo o reembolso a ser obtido pelas 

famílias americanas desses gastos através do sistema tributário.481  

Do ponto de vista da rede de proteção social do país, TEFRA deu 

prosseguimento a cortes orçamentários nos programas. A atuação democrata consistiu 

em reduzir os impactos desses cortes para os consumidores, o que não quis dizer, 

entretanto, que as medidas tivessem o apoio do partido todo no Congresso. No que 

tange ao Medicare e ao Medicaid, havia uma discussão subjacente, tanto no debate de 

maneira geral como entre os membros do Partido Democrata, sobre se as medidas, tal 

como configuradas na TEFRA, seriam capazes de proteger os beneficiários e repassar 

os custos para os prestadores de serviço. Havia opiniões divergentes a esse respeito. 

Aqui subjaz uma discussão sobre o modelo de saúde oferecida pelo governo nos EUA, 

que é o modelo de dois planos públicos, um para idosos (Medicare) e outro para pessoas 

carentes (Medicaid), que trabalha com uma rede privada de prestadores de serviço. 

Enquanto existe uma forte resistência à criação de um sistema efetivamente público nos 

EUA, defensores deste modelo afirmam que a rede privada não necessariamente é mais 

eficiente na prestação destes serviços: fraudes e abusos sobrecarregariam o sistema, 

elevando o custo desses programas e dos gastos com saúde de maneira geral. Nos dois 

anos anteriores a TEFRA, os gastos com saúde subiram em torno de 15%, enquanto a 

inflação no período foi de 13,5% e 10,3%, para os anos de 1980 e 1981, 

respectivamente.482  

4.4.3 Aumento do Déficit, Welfare e as eleições de 1984  

 

O cenário econômico dos EUA em 1984 era muito diferente dos dois anos 

anteriores: a economia americana iniciara uma franca recuperação. Embora o 
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desemprego ainda permanecesse alto, já começara a cair; o PNB demonstrava forte 

crescimento, e a inflação estava no patamar mais baixo após anos de inflação alta, em 

4%. Além do desemprego, outro indicador que preocupava era o déficit. Os cortes de 

impostos sem o corte de gastos correspondente apresentava sua fatura, aumentava a 

dívida pública e elevava ainda os gastos com juros no orçamento, ameaçando um déficit 

crescente.483 

A legislação orçamentária dos anos 1980 alterou frequentemente a rede de bem-

estar social norte-americano: estrutura e formas de financiamento. No que tange aos 

efeitos das mudanças do OBRA de 1981 no AFDC, o General Accounting Office 

(GAO), órgão equivalente a uma Controladoria-Geral, estima que o impacto na 

concessão dos benefícios tenha sido de um decréscimo médio de 442.000 mil casos. 

Avaliando o impacto das mudanças, a partir de estimativas feitas analisando cinco 

estados, calculou que entre 66-86% dos beneficiários que recebiam um salário foram 

afetados por redução ou corte completo do benefício, enquanto apenas 4-15% dos que 

não recebiam salário foram afetados. As mudanças no padrão de concessão de 

benefícios geraram uma economia mensal estimada entre 90 e 100 milhões. Apenas 7-

18% dos beneficiários que tiveram seus benefícios cortados tinham voltado a receber 

AFDC um ano depois, em geral por conta de desemprego.484 De todo modo, a perda 

financeira era certa: embora por vezes os food stamps pudessem compensar o 

decréscimo de renda no AFDC, quando o indíviduo não era cortado do AFDC, por 

outro lado às vezes era cortado de ambos, ainda podendo perder a habilitação 

automática ao Medicaid concedida aos beneficiários do AFDC, e por conta disso 

perderam seu seguro médico. O emaranhado burocrático acabava prejudicando os 

usuários do serviço de forma às vezes não antecipada.    

 No que diz respeito à criação de programas estaduais de welfare-to-work e 

workfare, entretanto, talvez esta tenha sido a grande mudança estrutural: a criação dos 

programas estaduais, como projetos-piloto. Essas experiências alimentariam o debate 

sobre welfare no biênio 1987-1988. Não eram, de todo modo, uma realidade plenamente 

implementada nos estados: haviam estados que possuíam programas de demonstração 

do WIN, eles serviam apenas 22% da clientela do AFDC, sendo que boa parte dessas 
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pessoas recebia uma assistência meramente de orientação.485    

 Um programa que alçou destaque, cujo surgimento se iniciou a partir do OBRA 

de 1981, são os chamados CWEPs (Community Work Experience Programs). Os 

CWEPs são os programas estaduais de workfare em que o indivíduo tem de trabalhar 

numa atividade definida pela administração para receber seu benefício. Em geral, são 

considerados os programas mais econômicos para a administração. Por outro lado, 

resultam em acusações de exploração de mão de obra de beneficiários do AFDC e food 

stamps, por salários mais baixos que os pagos para a mesma função. Ao contrário do 

WIN, não existe teto para financiamento dos CWEPs pelo governo federal, de modo 

que os repasses costumam serem maiores para os CWEPs do que para outros programas 

de trabalho para beneficiários de welfare.486 

Nestes termos, se faz necessário diferenciar welfare-to-work de workfare: 

enquanto welfare-to-work abrange toda a gama de programas que visam reinserir e 

requalificar o indivíduo para o mercado de trabalho, o workfare consiste simplesmente 

em programas que visem obrigar o indivíduo a trabalhar para receber o benefício. Em 

geral, programas de welfare-to-work são caros, pois implica em gastos com pessoal 

qualificado, capacitação de mão de obra, despesas com cuidados infantis, para mães de 

crianças pequenas que participem do programa, etc. Os programas de workfare por sua 

vez são denominados de trabalho de baixa intensidade: trabalhos pouco complexos, sub-

remunerados, que geralmente não contribuem para a reinserção do indivíduo no 

mercado de trabalho. 

O Family Support Act, proposto ainda em março de 1987 com o nome de Family 

Welfare Reform of 1987, foi iniciativa do deputado Harold E. Ford, do Tennessee, 

membro do Black Caucus. Ao ser analisada no Comitê de Educação e Trabalho da 

Câmara, teria incorporado algumas mudanças do Fair Work Opportunities Act de 1987, 

proposta do deputado Augustus Hawkins, da California; a proposta de Ford trocaria o 

nome do AFDC para Family Support Program e a ajuda paga seria chamada de Family 

Support Supplements. O programa de incentivo ao trabalho, WIN, seria retransformado 

no National Education, Training, and Work (Network) Program. A proposta requeria 

que os estados criassem programas voltados para educação, treinamento e emprego de 

pessoas que estivessem desempregadas de modo que elas não precisassem 
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permanentemente de AFDC. Previa ainda a participação da iniciativa privada no 

programa e que os programas efetivamente preparassem as pessoas para empregos cuja 

oferta existe nas respectivas comunidades. Obrigaria o indivíduo que recebe AFDC a 

participar do programa que estivesse disponível na sua região, dispensando pessoas 

doentes, mulheres grávidas, acima de 60 anos, que tivessem de tomar conta de um 

parente doente ou incapaz, que já trabalhe 20 horas por semana ou mais, ou cuide de 

uma criança de até seis anos, sendo que a exceção só se aplicaria a um dos pais da 

criança. Permitia ainda que o estado exigisse a participação em regime parcial deste 

indivíduo caso o próprio estado oferecesse atendimento em creche ou jardim de infância 

para a criança. Estabelecia como prioridade de participação no programa para pessoas 

com crianças menores de 6 anos, famílias que recebessem benefício há dois anos ou 

mais, e pais adolescentes ou que fossem adolescentes na data de nascimento do filho (a 

versão em votação em plenário, ligeiramente modificada, previa a retirada de famílias 

com crianças até seis anos da lista de prioridade e a inclusão de pais sem diploma de 

ensino médio).         

 Requeria dos estados que providenciassem acompanhamento capaz de 

identificar as necessidades de cada participante do programa, e com base nisso pactuar 

duração da participação do indivíduo no programa, bem como os serviços a serem 

providenciados pelo estado. Entre estes serviços, estariam educação de nível médio, 

aulas de reforço, treinamento, busca por emprego e alocação de mão de obra, bem como 

aconselhamento para famílias com problemas que impeçam os participantes de 

trabalhar. As crianças das famílias assistidas deveriam ser estimuladas a permanecer na 

escola e receber treinamento para empregos que estejam disponíveis no mercado de 

trabalho. Os trabalhos deveriam ser compatíveis com a capacitação do indivíduo, bem 

como local de moradia, habilidades, possibilidades, e também prevê que um trabalhador 

contratado pelo programa não pode entrar no lugar de um trabalhador demitido. Proíbe 

os estados que obriguem os trabalhadores a aceitarem menos que o salário mínimo ou 

trabalhos que diminuiriam sua renda mensal. Permite aos estados utilizar o dinheiro dos 

benefícios para financiar a criação de empregos para aqueles que seriam beneficiários. 

Prevê a suspensão do programa (e dos benefícios) para a família dos beneficiários que 

não estejam cumprindo, sem razão, com alguma das exigências previamente estipuladas 

(esta restrição será modificada pelo Comitê de Caminhos e Meios para abranger apenas 

o membro recalcitrante). Estipula que o estado deve oferecer creche ou reembolsar o 

prestador do serviço na medida em que ele seja necessário para participação do adulto 
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no programa. A proposta continha também medidas para reforçar a obrigatoriedade de 

pais ausentes prestarem auxílio e pagar pensão, além de requerer que pais menores de 

idade vivam na casa de responsáveis, lares adotivos ou algum arranjo que seja capaz de 

dar apoio, excluindo a renda dos responsáveis para fins de determinar elegibilidade ao 

benefício. O estado pode condicionar o benefício a pais menores de idade a frequência 

escolar ou treinamento para atividades parentais. Também estendia para um ano após a 

obtenção do emprego a cobertura de Medicaid e cuidados infantis. Por fim, estipulava 

que os estados deveriam pagar os benefícios do AFDC para pais de família com dois 

cônjuges em que um deles estivesse desempregado (o AFDC-UP, que já existia em 

diversos estados, mas cuja adoção não era obrigatória). 

O tema da família, que havia sido colocado pelas chamadas guerras culturais a 

partir do final dos anos 1970, foi incorporado ao tema do welfare: em geral, programas 

mais modernos de welfare buscam criar mecanismos mais efetivos que obriguem pais a 

sustentarem seus filhos. Segundo o economista Robert Reischauer, metade dos pobres 

do país vive em lares liderados por mulheres, e um terço daqueles em famílias lideradas 

por mulheres é pobre. Três de cada quatro novos casos de welfare derivam de separação 

conjugal ou do nascimento de filhos fora do casamento com mães até então sem filhos. 

Acima de 40% das mulheres jovens solteiras que têm filhos abaixo de três anos quando 

começam a receber welfare irão receber por nove anos ou mais.  

Em 1987, 24 estados só pagam AFDC e Medicaid para famílias de mães ou pais 

solteiros. E nos outros 26 estados há muitos obstáculos para que famílias de pais 

casados obtenham o benefício. Quando esses programas foram desenhados, objetivavam 

auxiliar, mulheres sozinhas, como viúvas por exemplo, que ficassem desamparadas 

numa época em que ainda era pouco comum que mulheres pudessem sustentar sozinhas 

seu lar. Entretanto, com o aumento das taxas de divórcio e de abandono parental ao 

longo do século XX, esta limitação dos programas acabaria por tornar a dissolução 

familiar como condição para obtenção do benefício na visão de conservadores.487 

Foram discutidos os casos dos projetos-piloto: um dos exemplos de programas 

estaduais é o GAIN, Greater Avenues for Independence, o programa de welfare-to-work 

da Califórnia. Em abril de 1987, quando o comitê realizou suas audiências, o programa 

já havia sido implementado em 12 condados e deveria estar implementado nos 58 

condados até setembro de 1988. Foi estruturado de modo a aproveitar o máximo 
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possível, através de apropriações, os recursos de outros programas semelhantes. 

Custava, naquele momento, US$ 93 milhões, com previsão de custo de US$ 266 

milhões quando estivesse totalmente operacional. O Condado de Los Angeles, pelo seu 

tamanho, havia sido até então deixado de fora, mas entraria no projeto como os outros. 

Cada condado era responsável por desenhar seu próprio plano junto à sociedade civil e 

depois submeter ao departamento estadual de bem-estar social para aprovação e 

financiamento.488  

4.5 Para além dos cortes: os saldos das políticas austeras em termos de condição de 

vida 

Autores como William Berman, Michael Katz e Maurice St. Pierre, realizaram 

analises detalhadas das consequências das políticas econômicas de Reagan para grupos 

que até então tinham um amparo da rede de Bem Estar. É notável, que o desenrolar dos 

anos 1980 o abismo que separava grupos sociais, aumentou de forma significativa. 

Berman acrescenta que para por em prática o projeto de recuperação econômica da 

nação, o governo Reagan estabeleceu no orçamento do primeiro mandato a seguinte 

distribuição de recursos: 34% destinado aos gastos militares (em 1980 tinham sido 

25%); 41% dedicados aos programas para os “verdadeiramente necessitados”, 5% a 

mais do que o último orçamento; 9% para gastos com juros, a mesma porcentagem dos 

anos anteriores; e apenas 16% estariam comprometidos com os programas sociais 

federais, ao invés dos 30% que vinham sendo reservados até aquela data. O orçamento 

previa ainda mais cortes nos gastos através da consolidação do Novo Federalismo. 

Neste primeiro momento a administração Reagan planejava unificar 40 programas em 2 

blocos administrados pelos Estados que receberiam as verbas federais. Os conselheiros 

de Reagan alegavam que esta estratégia poderia significar uma economia de milhões de 

dólares em custos administrativos e com pessoal. De acordo com o orçamento, o 

governo pretendia economizar 3.7 bilhões de dólares em gastos com funcionalismo 

público, revisando salários e promovendo demissões, sobretudo nas agências 

reguladoras.489          

 Para promover emprego, a administração Reagan prometia incentivar e subsidiar 

programas de treinamento da iniciativa privada. Em contrapartida, o orçamento previa a 

eliminação de 300.000 postos de trabalho de programas públicos de emprego, que eram 
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ocupados por trabalhadores desempregados à espera de trabalho no setor privado. O 

presidente propunha ainda um corte de US$1.15 bilhão no programa de auxílio aos 

trabalhadores que tinham perdido seus empregos em decorrência das importações, boa 

parte deles no setor automobilístico e metalúrgico.490
 Em relação à seguridade dos 

aposentados, o orçamento previa um corte de US$2.3 milhões para 1982. Através da 

eliminação dos benefícios mínimos concedidos sem contribuição e da correção 

inflacionária apenas uma vez ao ano, e não duas como anteriormente. Esse corte afetaria 

a vida de aproximadamente 3 milhões de trabalhadores aposentados que teriam seus 

pagamentos mensais reduzidos.491 

Na área da saúde, o governo federal pretendia limitar e impor padrões rígidos ao 

Medicaid, o programa de saúde pública para os mais pobres. Nos anos seguintes, o 

programa receberia apenas mais 5% de recursos do governo federal; em média, as 

verbas aumentavam 15% de um ano para outro. O orçamento previa, também para o ano 

de 1982, menos US$ 500 milhões para o AFDC. Além disso, visando reduzir os gastos 

e o número de beneficiários, o governo federal passaria a exigir que os Estados 

levassem em conta a renda dos padrastos e madrastas para decidir sobre a elegibilidade 

e os benefícios que as crianças, filhas de mães solteiras teriam direito.492   

 Na área de habitação o governo federal pretendia economizar US$232 milhões, 

somente no ano de 1982, aumentando os aluguéis de 3.3 milhões de pessoas que viviam 

em residências subsidiadas. O orçamento previa ainda a redução dos programas de 

subsídios de moradia em 13% e a eliminação dos programas de recuperação de 

residências e organização e planejamento de bairros. Na área de transporte, o plano de 

Reagan era reduzir drasticamente os gastos com metrô, aeroportos, ferrovias e rodovias. 

Nenhuma nova linha de metrô seria construída. O orçamento previa uma redução de 

10% nos investimentos em projetos para o trânsito e uma redução de 33% nas verbas 

destinadas a operação e subsídios de passagens nas malhas ferroviárias da empresa 

semi-governamental Amtrak, que disponibilizava serviços ferroviários intermunicipais. 

 Na área tributária, o governo planejava reduzir os impostos de renda em 

aproximadamente 30%. Esta medida significava uma redução da carga tributaria em 

torno de US$6.4 bilhões para o ano de 1981 e US$162.4 bilhões até 1986. Em relação 
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às empresas, Reagan propôs reduzir a taxação sobre os ganhos do capital. Até então, 

60% dos ganhos de capital eram dedutíveis do imposto de renda, os 40% restantes 

seriam taxados normalmente, em uma alíquota que chegaria a 70%. Na proposta 

orçamentária para os três anos seguintes, a administração Reagan almejava taxar os 

ganhos de capital não dedutíveis em no máximo 50%.493 

Os Estados Unidos precisavam aumentar a produtividade através da 

modernização tecnológica desenvolvida no próprio país. Isto, segundo o presidente, 

colocaria os trabalhadores estadunidenses de volta ao trabalho. Desta forma, aumentar a 

produtividade significava reduzir o desemprego e, consequentemente, melhorar a vida 

das pessoas. O argumento do presidente foi convincente para alocar boa parte da verba, 

direcionada para programas militares, tal como o desenvolvimento de um programa 

espacial e bélico de Iniciativa de defesa Estratégica conhecido popularmente por Star 

Wars, inspirado no recente sucesso dos filmes de George Lucas de mesmo nome.494 

Walter Trattner assevera que cientistas que à época se negaram a participar do projeto, 

apontaram que ele custou trilhões aos cofres públicos, de uma nação que tinha cada vez 

mais cidadãos abaixo da linha de pobreza.495      

 Diferente da imaginação e da narrativa nacional que Reagan propagava no final 

do seu mandato, durante os 8 primeiros anos dos neoconservadores a frente do governo 

estadunidense, a insegurança, a desigualdade social e a pobreza nos Estados Unidos 

aumentaram significativamente. Isto ocorreu, sobretudo, devido às políticas de redução 

dos programas sociais e da substituição dos impostos regressivos por impostos 

progressivos. Embora os conservadores representados por Reagan não tenham 

eliminado definitivamente os programas sociais e a seguridade social, estes sofreram um 

processo de degradação, principalmente nos primeiros anos do governo neoconservador. 

A insegurança era crescente. Em 1983, 408.000 pessoas já haviam perdido o direito ao 

AFDC. Durante os anos seguintes, muitas outras pessoas perderam o direito ao 

programa Food Stamps, que passou a receber US$ 2 bilhões a menos do que recebia 

antes da Era Reagan. Os recursos para a alimentação nas escolas também foi reduzido 

em US$ 1 bilhão se comparado ao final da década de 1970. Os investimentos em saúde 

também sofreram reduções significativas em comparação aos governos anteriores. Em 

1982, os investimentos na área da saúde caíram 3%; em 1983, caíram mais 4%; em 
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1984, caíram mais 4.5%. Em 1975, 78% dos desempregados estadunidenses recebiam 

os benefícios do seguro desemprego; em 1983, eram apenas 39%. Em resumo, entre 

1982 e 1985, quando os programas sofreram os cortes mais profundos, os recursos para 

o seguro desemprego foram reduzidos em 6.9%, para o AFDC foram reduzidos em 

12.7%, para o Food Stamps foram reduzidos em 12.6% e para os programas de nutrição 

infantil foram reduzidos em 27.7%.496      

 A suposta redução de impostos de 1981 e 1982 recompensou os ricos e puniu os 

pobres. A redução se deu sobre os impostos de renda, enquanto os impostos sobre a 

seguridade social aumentaram. As famílias que recebiam menos de US$ 10.000 por ano 

perderam aproximadamente US$ 95. Por outro lado, as famílias que recebiam entre US$ 

75.000 e US$ 100.000 por ano ganharam mais US$ 403; as famílias que recebiam entre 

US$ 100.000 e US$ 200.000 por ano ganharam mais US$2.269; e as famílias que 

recebiam acima de US$ 200.000 por ano ganharam mais US$ 17.403. Ao mesmo 

tempo, as famílias mais pobres perderam mais benefícios do que as famílias mais ricas, 

ou passaram a gastar mais com serviços do que antes, quando o governo desenvolveu 

programas sociais, como os de saúde e alimentação. As famílias que recebiam menos de 

US$ 10.000 por ano perderam aproximadamente US$ 1.340 em benefícios, enquanto as 

famílias que recebiam entre US$ 40.000 e US$ 80.000 por ano perderam apenas US$ 

390.497 Com tudo isso, na década de 1980, aproximadamente US$ 160 bilhões foram 

transferidos por ano para os 5% mais ricos do país. No mesmo período, apenas 1% das 

famílias estadunidenses controlavam 37% da riqueza dos Estados Unidos.498 

 Em média, a renda da família americana caiu entre 4% e 6.5% no período entre 

1979 e 1987.499 O número de crianças pobres aumentou de 3.7 milhões para 13.8 

milhões, apenas entre 1979 e 1983. No mesmo período, o número de desabrigados e 

famintos aumentou dramaticamente. Em 1967, uma força tarefa de médicos e senadores 

começou a investigar a fome nos Estados Unidos. Naquele ano, a força tarefa relatou 

que a fome a e má nutrição ainda cresciam no país. Dez anos depois, em 1977, a mesma 

força tarefa concluiu que os programas de alimentação e nutrição, como o Food Stamps 

e a alimentação escolar, haviam reduzido significativamente a fome e a má nutrição 

entre os pobres do país. Em 1985, a força tarefa concluiu que a fome e a má nutrição 
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estavam, novamente, se tornando um sério problema para os Estados Unidos.500 O 

aumento da pobreza, a redução dos investimentos em saúde e a redução de recursos 

financeiros disponíveis para financiar os programas de assistência alimentar e 

nutricional trouxeram não só a fome, mas doenças e crescimento da mortalidade. 

4.6 A Ressonância da Austeridade neoliberal para pobres e Afro Americanos 

 

Conforme St. Pierre, o resultado da Reaganomics para as comunidades negras 

pobres estadunidenses foi mais evidente como resultado da diminuição de abrangência 

dos programas de assistência social. A renda média das famílias negras, considerando a 

inflação, havia caído 5.3% desde 1980; nenhum outro grupo perdeu tanto. Boa parte das 

famílias negras integrava os 40% mais pobres dos Estados Unidos, três vezes mais do 

que as famílias brancas. O rendimento anual médio das famílias negras era de US$ 

15.432. Este era US$ 12.542 menor do que o rendimento médio das famílias brancas no 

mesmo período, que era de US$ 27.686; e US$ 11.001 menor do que o rendimento 

médio anual das famílias do país, que era de US$ 26.433 em 1984.501 

 Aproximadamente 36% das famílias negras, ou 9.9 milhões de 

afroestadunidenses, eram considerados pobres. Este era o maior número de negros na 

pobreza desde que os estadunidenses começaram a recensear este índice no país, em 

1968. No mesmo ano de 1984, apenas 11.5% dos brancos estavam abaixo da linha da 

pobreza. De 1980 até 1984, quase duas vezes mais famílias negras entraram na linha de 

pobreza. A pobreza cresceu de 10.2% para 12.1% entre as famílias brancas e de 32.5% 

para 35.7% entre as famílias negras. Neste período, entre as famílias que entraram na 

linha de pobreza, 22% eram compostas por negros e 12% majoritariamente por 

brancos.502          

 Em 1982, o desemprego alcançava 20.5% dos negros. Dois anos mais tarde, no 

final de 1984, 16% dos negros continuavam desempregados. Entre os brancos, 9.6% 

estavam desempregados em 1982.503
 36% de todos os americanos negros, e quase a 

metade de todas as crianças negras, estavam abaixo da linha de pobreza oficial do 

governo em 1983.504
 Quando Reagan assumiu a presidência o desemprego entre os 
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negros era 2.15 vezes maior do que entre os brancos. No final do seu primeiro mandato 

o desemprego entre os negros estava 2,50 vezes maior do que entre os brancos.505

 Enquanto o número de negros desempregados continuava alto, os direitos dos 

desempregados estavam sendo reduzidos drasticamente. Até 1981, mais da metade dos 

desempregados recebiam os direitos da seguridade social. Em 1986, depois da redução 

das verbas destinadas à seguridade e aos programas sociais, apenas 30% dos 

desempregados recebiam seguro desemprego. O impacto deste quadro entre 

afroamericanos foi significativamente maior do que entre qualquer outro grupo nos 

Estados Unidos, visto que a quantidade de negros desempregados era significativamente 

maior do que o número de desempregados de qualquer grupo social do país. Além 

disso, os negros ficavam desempregados por mais tempo do que qualquer outro grupo 

dos Estados Unidos.506         

 Os programas sociais que tiveram as verbas reduzidas desde 1980 auxiliavam, 

sobretudo, a sobrevivência dos estadunidenses que tinham renda baixa ou moderada. O 

número de negros que se valia do direito de participar dos programas sociais era três 

vezes maior do que qualquer outro grupo. Os negros nos EUA, em 1988, eram 

aproximadamente 12% da população total. Entretanto, em torno de 35% destes 

requisitavam o direito de participar dos programas sociais. Isto, claramente, estava 

relacionado com o fato de mais de um terço dos negros viverem na pobreza e não 

acomodados.507         

 Entre os jovens e as crianças a diferença entre negros e brancos era ainda mais 

aguda. 46.5% dos negros com menos de 18 anos de idade eram pobres. Entre os jovens 

e crianças brancas, 16.5% eram pobres. No final do primeiro mandato de Reagan, 

51.7% das famílias negras chefiadas por mulheres estavam abaixo da linha da pobreza. 

A pobreza atingia 57% das famílias negras chefiadas por mulheres que tinham dois 

filhos e alcançava 75.6% das famílias negras chefiadas por mulheres com três crianças. 

Entre as famílias brancas chefiadas por mulheres, 27.1% eram consideradas pobres. A 

pobreza atingia 42.3% das famílias brancas chefiadas por mulheres com dois filhos e 

58.6% das famílias chefiadas por mulheres que tinham três filhos. Se considerarmos que 

48.6% das famílias negras eram chefiadas por mulheres e em média essas famílias 

tinham 2.36 filhos (não muito maior do que a média de 2.01 filhos nas famílias 
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brancas), aproximadamente três entre quatro crianças negras estavam vivendo na 

pobreza.508           

 O governo Reagan reduziu significativamente as verbas destinadas aos 

programas de ajuda às famílias pobres com filhos. O principal programa deste tipo era o 

AFDC, que durante os anos Reagan teve uma redução de aproximadamente US$ 1 

bilhão por ano. Em outras palavras, 5.000 mães e filhos perderam o direito a participar 

do programa e as mães, que continuaram a participar do AFDC tiveram entre US$ 1.400 

e US$ 2.000 a menos anualmente em suas contas. Em alguns Estados, as mães que 

conseguissem trabalho, com até três filhos, que tivessem uma renda anual de apenas 

US$ 6.000 perderiam o direito ao programa depois do quarto mês no emprego. Também 

em vários Estados, as famílias que perderam o direito de participar do AFDC perderam 

também o direito ao Medicaid que era associado ao programa. Em todo o país, a 

administração Reagan reduziu em um terço as verbas destinadas ao programa de 

incentivo ao trabalho que treinava as mães ligadas ao AFDC para que elas 

conquistassem um emprego e deixassem o programa.509    

 O Food Stamps, programa que auxiliava a alimentação e a nutrição dos 

estadunidenses, teve as verbas reduzidas em aproximadamente US$ 2 bilhões por ano. 

Um milhão de estadunidenses perderam o direito a participar do programa e os que 

continuaram a poder requisitar o Food Stamps tiveram os benefícios reduzidos. Em 

1987, os estadunidenses que participavam deste programa recebiam apenas US$ 0,47 de 

ajuda por refeição. 7.5 milhões de negros nos Estados Unidos se valiam do direito de 

participar do programa e foram afetados pelos cortes nas verbas destinadas a ele. Nas 

escolas, de 1981 até 1987, as verbas para os programas de nutrição e alimentação 

escolar foram reduzidas em 28%. Neste mesmo período, aproximadamente 3,5 milhões 

de crianças perderam o direito ao subsídio completo do governo, que garantia o almoço 

ou o café da manhã nas escolas. As famílias de até quatro integrantes com rendimento 

anual entre US$ 13.000 e US$ 19.000 pagavam parcialmente pela alimentação escolar, 

que em parte o governo subsidiava com verbas oriundas dos impostos. Mas de 1981 até 

1987 os preços dobraram. Mais de 4 milhões de crianças negras sentiram os efeitos da 

degradação do programa de nutrição e alimentação escolar, que o governo, até então, 

subsidiava parcialmente ou completamente com verbas advindas de impostos.510 
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 Ainda nas escolas, a redução nas verbas para a educação atingiu 

significativamente o bem estar dos negros estadunidenses. A administração Reagan 

alocou 45 programas destinados à educação elementar e secundária em dois blocos para 

os governos estaduais e locais administrarem. Através dessa estratégia, o governo 

federal, sob a tutela neoconservadora de Reagan, reduziu as verbas para todos os 

programas voltados para educação, especialmente aqueles que se destinavam às crianças 

com déficit de aprendizagem e a educação de adultos.511    

 Os programas destinados a subsidiar o ensino superior dos negros 

estadunidenses, como o Pell Grants, sofreu igual revés. As verbas destinadas a esses 

programas foram reduzidas em um sexto. Mais de um terço de todos os estudantes que 

recebiam subsídios do governo para a educação superior eram negros. Antes da redução 

das verbas, 43% dos negros secundaristas entravam nas universidades. Depois de 1982, 

quando esses programas começaram a sofrer cortes nas verbas destinadas a eles, o 

número de negros estadunidenses que entraram nas universidades caiu para 36%. Em 

1986, cada estudante que participava dos programas educacionais recebiam em média, 

apenas, US$ 4.000 por ano em subsídios para educação superior.   

 A redução dos investimentos nos programas de habitação também afetou a vida 

dos negros estadunidenses. O custo das moradias aumentou para dois milhões de negros 

estadunidenses, devido à redução das verbas do governo destinadas às residências 

públicas e aos subsídios dos aluguéis. Antes de 1981, os estadunidenses, em especial os 

negros, não pagavam mais de 25% de aluguel em casas na qual a locação era subsidiada 

pelo governo. Depois de 1981, os subsídios do governo federal para moradia 

diminuíram e os alugueis aumentaram. Em 1987, os estadunidenses que viviam nas 

casas com aluguel subsidiado pelo governo gastavam 30% do seu orçamento com a 

moradia. Ademais, desde 1983, o fundo federal para construção e reforma de casas para 

a população de renda baixa foi reduzido em dois terços. Como resultado dessas 

políticas, mais de 300.000 famílias moravam em casas inadequadas e de baixa qualidade 

em 1985. Boa parte dessas famílias era negra. As verbas destinadas aos programas que 

ofereciam serviços legais para os estadunidenses que não poderiam pagar por 

advogados particulares foram reduzidas em 27% de 1981 até 1987. Por todo o país, 365 

escritórios públicos que proviam serviço legal para a população pobre foram fechados.

 Consequentemente, a renda das famílias pobres diminuiu enquanto a renda das 
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famílias ricas aumentou em virtude das políticas fiscais neoconservadoras. Para uma 

família de quatro integrantes abaixo da linha da pobreza ficou praticamente impossível 

fazer todas as refeições, pagar serviços médicos e pagar as contas de aluguel e os outros 

encargos de moradia, além dos impostos. 40% das famílias estadunidenses, justamente 

as mais pobres, estavam pagando mais impostos sobre a renda em 1984 do que em 

1980, dentre elas muitas eram compostas majoritariamente por negros. Dessa maneira o 

impacto do aumento de impostos e a consequente redução da renda foi 

significativamente maior entre os negros. 63% das famílias negras, que recebiam até 

US$ 20.000 anuais, perderam aproximadamente US$ 20 bilhões ao todo, considerando 

o aumento do imposto de renda para essa categoria e a redução dos direitos sociais. 36% 

das famílias brancas sofreram as mesmas perdas, sob as mesmas condições. Por outro 

lado, apenas 1% das famílias negras, que estavam entre as famílias que recebiam mais 

do que US$ 80.000 anuais, experimentaram uma significativa redução de impostos e 

consequentemente ganhos na renda líquida anual.512    

 Neste capítulo procuramos refletir a trajetória e ação política de Ronald Reagan, 

enquanto governador da Califórnia, bem como presidente dos EUA. Mais precisamente, 

nosso interesse foi entender qual o papel e as consequências de suas políticas austeras, 

que afetaram de forma desproporcional afro americanos, outras minorias pobres e de 

forma mais latente, mulheres. Como o discurso que criminalizou a pobreza diante das 

crises econômicas foi utilizado para justificar cortes drásticos em orçamentos de perfil 

social, trazendo um quadro socioeconômico mais polarizado, junto à redução da rede de 

acolhimento do Estado que foi construída ao longo do século XX. As ações de políticas 

austeras do presidente aconteceram de forma simultânea a ataques a movimentos sociais 

que lutavam por melhores condições de vida, sofrendo com repressão, prisões e mortes, 

fazendo com que muitas destas iniciativas repensassem sua maneira de trabalhar em sua 

causa. Iniciativas como os Panteras Negras e Black Power sofreram significativas 

perdas. É neste contexto, que movimentos anti abuso policial, que realizaram a auto 

critica destes movimentos e pensaram em novas estratégias para lidar com um quadro 

de repressão política, luta anti racista e as políticas publicas de perfil neoliberal - que 

trouxeram perdas materiais a seus grupos, tomam maior projeção no cenário nacional, e 

em Los Angeles não foi diferente. Entender o papel destes atores frente ao quadro 

adverso que acabamos de narrar é a trilha do próximo capitulo. 
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5. Michael Zinzun e a Coalizão contra o Abuso policial (CAPA): Luta e Legado dos 

Panteras Negras na militância de Los Angeles 

5.1 Reconstituindo o movimento 

 

Fundada em 1976 na cidade de Los Angeles, a Coalizão contra o abuso policial 

(CAPA) é uma organização viva até hoje, atuante em temas como a denúncia do abuso 

policial, a trégua entre gangues, moradia, bem como possui uma agenda por melhores 

condições de vida para minorias como: negros, latinos, homossexuais, entre outros. 

Divide sua sede com o Partido Paz e Liberdade, localizado na Avenida Western em 

South Central. Seu fundador e líder por trinta anos foi Michael Zinzun, que nasceu em 

Chicago, e viveu em Illinois nos conjuntos habitacionais Cabrini-Green. Filho de uma 

mulher negra e de um índio Apache513, perdeu o pai com apenas oito anos de idade, tal 

contexto o levou a viver com uma tia em Pasadena – Califórnia. Com uma formação 

técnica em mecânica, o jovem Zinzun trabalhou em uma oficina de automóveis em 

Altadena. Destacou-se por seu trabalho jornalístico atrelado a sua militância, bem como 

seu acurado conhecimento jurídico e de direitos humanos, realizando parcerias com 

intelectuais e ativistas como Nancy Buchanan, João H. Costa Vargas, e tendo 

reconhecimento de seu trabalho pelo historiador Mike Davis.514 

 Nos idos de 1970 Zinzun ingressa no Partido dos Panteras Negras, fazendo parte 

da instituição por dois anos. A experiência fez com que o militante se juntasse poucos 

anos após com ativistas contra o abuso policial, entre eles: B. Kwaku Duren e Anthony 

Thigpenn e inspirados nessa demanda em comum criam a Capa. Seu propósito era 

investigar alegações de abuso por parte da polícia e prestar apoio às vítimas e suas 

famílias, bem como promover manifestações públicas, denunciar os casos em tribunais 

e participar de audiências públicas no conselho da cidade.515    

 As lideranças da Capa atribuíam ao Departamento de Polícia de Los Angeles 

(LAPD) ações com força excessiva, com propósito de manter os moradores pobres 

controlados, se afastando de seu papel. A policia se vinculou a um programa sistemático 

de crimes policiais e abusos de poder, que seguiu um padrão bem estabelecido nas 

comunidades de minorias mais pobres. Os organizadores da Capa queriam mobilizar 
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 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles. Minneapolis: University of Minnesota, 2006. p. 110. 
514 Mike Davis narra o papel de Michael Zinzun no famoso livro Cidade de Quartzo, bem como dedica 

seu trabalho jornalístico Apologia dos Barbaros a Zinzun ao publicá-lo logo após sua morte em 2006. 
515 VARGAS, João H. Costa. The Denial of Antiblackness: Multiracial Redemption and Black Suffering. 

University of Minnesota Press: Minneapolis, London, 2018. 
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moradores para desafiar o crescimento de uma “mentalidade do estado policial” em Los 

Angeles e desenvolver um movimento sustentado que acabaria com padrões 

discriminatórios de abuso policial. Após a rebelião de Watts em 1965, a repressão 

policial aumentou significativamente na área de South Central, ao contrário do que 

acontecia em áreas como Westwood, Bell Air ou Hollywood, imprimindo um novo 

sentido de resistência aos movimentos ali presentes. A Capa defendia a ideia de que a 

violência policial desempenhava um papel significativo em estruturas de poder maiores, 

para seus militantes, aumentar o controle comunitário em relação à polícia, alteraria 

fundamentalmente à relação entre residentes e sistemas locais de justiça criminal. 

 Para Felker-Kantor, os recentes estudos, apesar de demonstrarem o papel que a 

polícia desempenhou na vida das pessoas negras desde a Segunda Guerra Mundial, 

exploraram de forma incipiente os movimentos contra o abuso policial da década de 

1970. Embora muitos estudos tenham demonstrado como nas cidades de todo o país 

residentes e ativistas responderam ao policiamento discriminatório por meio de ações e 

mobilizações comunitárias no período pós-guerra, um bom número deles ocorreu na 

década de 1990, subestimando os movimentos populares contra o abuso policial, 

enfatizando o papel de advogados e políticos no desenvolvimento de reformas judiciais 

e administrativas para supervisionar os departamentos de polícia. Os estudos da Capa, 

inclusive, concentraram-se nas décadas de 1980 e 1990, enquanto subestimavam o 

desenvolvimento histórico da organização.516       

 Felker-Kantor acrescenta ainda que os poucos trabalhos que abordaram o 

ativismo anti-abuso policial da década de 1970, como o esforço das organizações 

policiais afro americanas para mudar o departamento por dentro, o caracterizaram 

amplamente como um produto das rebeliões e distúrbios urbanos da década de 1960 ou 

como um exemplo de Estado que promove a repressão de movimentos sociais.  

 Os trabalhos sobre a LAPD, em particular, abordaram as políticas que levaram à 

insurreição de Watts em 1965 e o antagonismo do departamento em relação aos afro 

americanos, movimentos de direitos civis e chicanos. Vários desses estudos se 

debruçam sobre o caso do ataque da polícia de Los Angeles à sede do Partido dos 

Panteras Negras em 1969 e o ataque ao Comitê de Moratória Chicana em 1970.517 Nos 

anos 1990 se desenvolveu uma nova historiografia que debruça-se sobre as renovações 

                                                           
516 FELKER-KANTOR, Max. The Coalition against Police Abuse: CAPA's Resistance Struggle in 1970s 

Los Angeles. In: Journal of Civil and Human Rights, Vol. 2, No. 1 (Spring/Summer 2016), pp. 52-88. 
517 PULIDO, Laura. Black, Brown, yellow, and left; Radical activism in Los Angeles. Los Angeles: 

University California Berkley Press, 2006. 
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no departamento de policia após a revolta de 1992.518 O que aconteceu na cidade teve 

implicações nacionais, a polícia de Los Angeles chamava atenção pelo uso da força 

policial com táticas profissionais modernas, focada em policiamento proativo e o uso da 

ciência e da tecnologia. Era frequentemente vista como um modelo para departamentos 

em todo o país. 

5.2 A Didática da Capa e o Legado dos Panteras Negras   

 

A Coalizão Contra o Abuso Polícial (CAPA) esperava abordar a questão dos 

esforços “isolados e ineficazes” dos residentes negros e latinos para responder ao que 

seus organizadores viam como um padrão sistêmico de repressão policial e um estado 

militarizado na cidade. “CAPA”, explicaram seus idealizadores, “surgiu por causa da 

crescente necessidade de nós, como comunidade, abordar os ataques sistemáticos de 

várias agências policiais”. A Capa se desenvolveu a partir de uma tradição distinta de 

organização comunitária e política marxista transmitida pelos movimentos Black Power 

e Chicano. Os membros fundadores, muitos dos quais eram Panteras Negras ou Brown 

Berets, viam a polícia como uma força que sustentava um estado capitalista e o império 

americano que se apoiava na história da subordinação de escravos, controle de negros 

livres, colonização do México e conquista de nativos americanos.519   

 As desigualdades econômicas e sociais, argumentavam, levaram ao aumento do 

crime, violência entre gangues, prisões da polícia nas comunidades negra e latina. “À 

medida que o desemprego e a inflação aumentam, os governantes da América acham 

necessário empregar mais policiais em nossas comunidades”520. Para a Capa, a luta 

contra o “terror” policial foi o ponto de entrada na luta maior contra um estado 

capitalista, “Guiado por uma falsa noção de lei e ordem”, que “começou a legislar e 

ordenar, através dos tribunais, atos mais repressivos da polícia”.521   

 O legado da ideologia dos Panteras Negras e do Black Power foi refletido no 

manual de organização da Capa, bem como a influencia  da leitura de “Os condenados 

                                                           
518 CANNON, Lou. Official Negligence: How Rodney King and die Riots Changed Los Angeles and the 

LAPD. Ver também: LASLEY, James. Los Angeles Police Department Meltdown: The Fall of the 

Professional-Reform Model of Policing. HUNT, Darnell M. Screening the Los Angeles "riots": Race, 

seeing, and resistance.JACOBS, Ronald N. Race, Media, and the Crisis of Civil Society: From Watts to 

Rodney King. ABU-LUGHOD, Janet L. Race, Space, and Riots in Chicago, New York, and Los Angeles.  
519 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles. p. 130. 
520 CAPA, “C.A.P.A. Proposal to Liberty Hill”. September 15, 1976, folder 6, box 3. Southern California 

Library. Los Angeles – CA. 
521  Liberty Hill Foundation, “Board Member Visit,” October 12, 1976, folder 6, box 3, Liberty Hill 

Records. 
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da terra” de Frantz Fanon. O manual explica a crítica política e a análise da 

organização. Emoldurou a polícia como uma força de ocupação que não “protege e 

serve o povo”, mas atua como “executores armados do racismo, sexismo e outras 

formas de opressão, estando em nossas comunidades com o propósito de intimidação, 

confinamento e controle”.522 No entanto, os fundadores da Capa organizaram o grupo 

em vista das lições que tiveram com a desintegração dos movimentos nacionalistas 

negros e étnicos no início dos anos 1970.       

 A organização foi baseada em um modelo não nacionalista e não sectário na 

construção de coalizões que aceitassem qualquer grupo comprometido com o princípio 

de controle comunitário da polícia. Como sugeriu a literatura inicial da Capa, impressa 

em inglês e espanhol, os organizadores enquadraram o abuso policial como um 

“problema que transcendia as linhas raciais e étnicas e tentaram unir todos aqueles 

cujos direitos haviam sido negados por assédio e abuso policial”.523 Mantendo a visão 

de que a polícia operava como força colonial, a Capa evitou o confronto armado. Em 

contrapartida, canalizou seus esforços para organização comunitária, educação política, 

protestos não-violentos, reforma política e reparação legal.  

A estrutura organizacional da Capa refletiu uma evolução do modelo Black 

Power. Os organizadores desenvolveram o grupo de forma descentralizada e um modelo 

não hierárquico que incluía um Comitê Diretor e uma assembleia geral. O Comitê 

Diretor era composto por representantes dos Comitês de Defesa e Justiça, além de 

outras organizações que apoiam os objetivos da Capa. A assembleia geral foi aberta a 

todos os membros dos grupos constituintes. A estrutura foi criada para fornecer um 

espaço para ampla entrada e tomada de decisão com base na filosofia de apoio mútuo e 

mobilização comunitária.524  

Segundo Felker-Kantor as Atas das primeiras reuniões da CAPA demonstravam 

um grupo diversificado de ativistas de esquerda que trabalhou para fornecer “educação 

política” para a comunidade, ao mesmo tempo em que respondia aos desejos, demandas 

e esperanças dos moradores locais. “Desenvolva a base!” exclamaram os organizadores 

em uma moção que mesclava táticas reformistas e revolucionárias através da educação. 

                                                           
522 Ver Apêndice de Vargas. Há uma transcrição do Manual da CAPA na obra. Bem como na Caixa 7 dos 

Capa Papers. Eu encontrei ao menos 3 versões do manual, isso indica que cada experiência significativa 

trazia adições ao texto do manual. 
523 CAPA, “C.A.P.A. Proposal to Liberty Hill”. September 15, 1976, folder 6, box 3. 
524 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles. p. 131. 
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Ao utilizar perguntas e declarações retóricas como: Você foi assediado pela 

polícia? Ou ainda “Eles gostariam que pensássemos que não podemos fazer nada a 

respeito...” Nos folhetos e na literatura, a Capa trabalhou no intuito de politizar os 

moradores para tomar uma posição. Os membros da comunidade nem sempre eram 

responsivos à agenda com perfil de esquerda radical da Capa. Embora preocupados com 

o abuso policial, era comum que os moradores frequentemente expressassem o desejo 

de mais proteção policial para combater o crime. Ao longo de sua existência, a Capa 

enfrentou a tensão entre sua posição política e ideológica para estimular os moradores 

para a ação e esforço para responder às necessidades e desejos que surgiram da própria 

comunidade.525 

A declaração de objetivo refletia a importância da organização comunitária e da 

mobilização em massa para a estratégia geral da Capa. Formada por “Pessoas da 

comunidade” preocupadas com o “reinado de terror da polícia permanecer sem 

controle por muito tempo”, explicou o manual da organização. Resolvemos ter como 

nosso principal objetivo: organizar e mobilizar as massas em comunidades Negra e 

latina, bem como em outras comunidades pobres, através do encontro em clubes, 

organizações da igreja, clubes de idosos e indivíduos e familiares em causa, para se 

organizar contra o terrorismo policial em nossas comunidades.526 

João Costa Vargas ao realizar observação participativa na Capa e trabalhar na 

instituição entre 1996 e 97, acrescenta que o manual e sua elaboração não possui data 

precisa.527 Essa indeterminação, aliás, é uma das principais características do 

documento. As práticas cotidianas e o conhecimento adquirido são constantemente 

incorporados ao manual, refletindo a experiência adquirida por meio do trabalho 

comunitário, disputas legais e interações com agências de aplicação da lei que 

remontam pelo menos aos anos dos Panteras Negras. No entanto, o manual também 

reflete o conhecimento e as técnicas adquiridas por meio de críticas ao Partido dos 

Panteras Negras (BPP), bem como das próprias experiências da CAPA com incidentes 

de brutalidade policial e organização comunitária.     

 Atualizado regularmente, o manual é um documento permanentemente 

inacabado em si mesmo, tal postura é uma forte indicação da disposição da Coalizão em 

                                                           
525 Idem. 
526 FELKER-KANTOR, Max. The Coalition against Police Abuse: CAPA's Resistance Struggle in 1970s 

Los Angeles. 
527 Vargas foi o responsável pela digitalização do Manual enquanto trabalhou na instituição, facilitando a 

atualização em termos de conteúdo, bem como difundindo o material, é um dos poucos registros da 

instituição que não estão restritos aos Arquivos Liberty Hill Records. 
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refletir constantemente sobre seu papel na organização dos movimentos sociais. Embora 

os tons vanguardistas dos anos 1960 permaneçam, eles agora são objetos de discussão e 

modificações frequentes. Seguindo os princípios de organização comunitária do BPP, o 

manual avança dois objetivos principais: apresentar a interpretação da CAPA de fatos 

históricos sobre o abuso policial sistemático sofrido por moradores do centro da cidade 

e sugerir estratégias para lidar com o despotismo policial. A organização comunitária 

constituiu sua estratégia fundamental.528      

 Redigido pela primeira vez no final dos anos 1970, não muito depois do fim do 

BPP, a perspectiva e a linguagem do manual evocam a luta dolorosa daquela época para 

produzir a mobilização do movimento social em face da repressão, assassinato e abuso. 

A política dela se torna um desafio ao poder hegemônico, ocupando espaços públicos e 

expressando preocupações coletivas. Refletindo posições semelhantes adotadas pelo 

BPP, a CAPA busca infundir as comunidades oprimidas com conhecimentos políticos 

fundamentais. Enfatiza a necessidade de “educar politicamente as pessoas sobre as 

origens do crescente terror policial”, bem como “educar as pessoas sobre nossos 

direitos humanos e constitucionais e de organizar uma base de massa nas 

comunidades”.529        

 Segundo Vargas, a educação política fornecida pela CAPA começa no minuto 

em que alguém entra no escritório. Fotografias ampliadas dispostas em painéis de 

madeira mostram vítimas da brutalidade policial. A maioria das vítimas são negras, 

embora também existam latinas/os. Pessoas com rostos desfigurados e membros, alguns 

deles mortos - lembram os integrantes da Coalizão, do terror infligido pela aplicação da 

lei. Mesmo para pessoas familiarizadas com a extensão da brutalidade policial em South 

Central, as fotos causam choque. Uma mostra um homem com terríveis mordidas de 

cachorro nas pernas e nos braços. Outra mostrando um homem morto com fratura no 

crânio causa repulsa. Iniciantes no escritório geralmente fogem dessas imagens.   

 Um grande mural que Charles Freeman530 pintou em 1981 ocupa uma parede 

inteira da sala onde as fotos estão. O mural representa latinos e negros na prisão, 

membros da Ku Klux Klan queimando uma cruz, manifestantes de todas as raças 

protestando contra o desemprego e o sistema de previdência, “justiça cega” representada 

                                                           
528 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles. p. 112. 
529 Idem, ibidem. 
530 Alguns dos trabalhos do artista plástico podem ser vistos neste endereço: 

https://www.muralconservancy.org/murals/troubled-island. Acesso: 06/10/20. 

https://www.muralconservancy.org/murals/troubled-island
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por uma mulher loira que tem os olhos cobertos pela bandeira dos EUA. Pachucos com 

trajes zoot531 em poses desafiadoras, Huey Newton carregando uma espingarda ao lado 

de uma mulher negra com o punho cerrado erguido no ar, crianças negras famintas, 

negros escravizados acorrentados, o retrato inconfundível de Abraham Lincoln e 

policiais em uniformes contemporâneos derrubando os homens negros no chão. Por 

meio de esboços aparentemente desconexos, a totalidade do mural reúne as várias cenas. 

Para Vargas a história fornece o conceito de galvanização representado por um fundo 

preto contra o qual as paisagens menores são plotadas. Os visitantes podem não 

compreender imediatamente a concepção particular da história que informa o mural, 

mas o envolvimento na CAPA logo os expõe à visão da instituição da sociedade dos 

EUA como historicamente racista e violenta e, portanto, torna as imagens no mural 

compreensíveis.532         

 Além das informações transmitidas por meio de mídia audiovisual, pequenos 

cursos e seminários reuniu com frequência a militância para discutir a história 

americana, o marxismo (o Capital de Marx foi analisado em um seminário organizado 

por Zinzun em torno de 1995), e escritos sobre os negros. As tentativas da CAPA de 

fornecer educação política vão além da exposição e explicação de imagens ou discussão 

de livros e teorias. Seu objetivo final é organizar o maior número possível de segmentos 

das comunidades negra e latina (Brown). O manual afirma claramente que a Coalizão se 

vê como um instrumento de mobilização popular. Como tal, deve “dar uma orientação 

concreta às pessoas das nossas comunidades para lutarem pelos seus direitos contra o 

assédio policial, espancamentos, insultos racistas e homicídio”. Essa postura parece 

estar em plena harmonia com a perspectiva dos Panteras, uma perspectiva que não deixa 

de estar relacionada ao seu eventual fracasso. Ao deixar claro, no entanto, que os 

membros da CAPA buscam uma “nova liderança” e pretendem “contar com” as 

organizações e indivíduos entre os quais busca apoio, o manual expressa a disposição 

dos membros da organização em tentar novas estratégias de mobilização social. Essas 

reivindicações revelam verdadeiros compromissos para encontrar alternativas para 

métodos mais antigos e procedem da percepção de que a confiança do BPP e a 

                                                           
531 Traje típico mexicano, que dá nome a um dos distúrbios que ocorreu na cidade de Los Angeles no ano 

de 1943 onde diversos mexicanos americanos foram abusados pela xenofobia a sua presença na cidade, o 

evento é tratado no livro Dália Negra de James Ellroy. 
532 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles. p. 112. 
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veneração de sua liderança tornou o partido vulnerável e levou à sua destruição.533 

 À medida que os membros da CAPA lutavam para criar novas estratégias de 

relacionamento com potenciais constituintes, a organização tem instruções inequívocas 

e precisas sobre como as ações coletivas bem-sucedidas devem ser conduzidas e quais 

objetivos devem ser almejados. A Coalizão desenvolve uma técnica de organização 

altamente eficaz aplicável às comunidades que desejam servir. Quando ocorrem 

incidentes de brutalidade policial, a CAPA aconselha seus seguidores a: 

1. Documente o caso; 

2. Alcance as pessoas e; 

3. Mobilize as pessoas. 

A técnica é um conceito-chave neste esquema. O projeto da CAPA para uma 

organização eficaz depende de um método específico e claro. Para cada uma das três 

etapas que constituem a técnica da CAPA de organização comunitária, o manual 

fornece procedimentos essenciais que devem ser seguidos a fim de reconstruir 

adequadamente um caso de violência policial. No que se refere à primeira etapa - 

“documentar o caso” - o método se desdobra em três pontos complementares. Primeiro, 

as testemunhas devem ser encontradas e entrevistadas. O manual explica: “As vítimas 

de abuso podem fornecer uma lista [de testemunhas]. Caso contrário, visite o local e 

busque essas testemunhas conversando com as pessoas que vivem e trabalham na área”. 

Mais do que investigação jornalística, a CAPA preconiza e define análises em 

profundidade, algo semelhante a uma pesquisa etnográfica curta (ponto 8).534 

 O procedimento também envolve entrevistar funcionários públicos e entrar em 

contato com o prefeito, vereadores, oficiais de assuntos comunitários da polícia e 

representantes do procurador distrital para obter declarações úteis com informações que 

podem estar disponíveis apenas nas esferas às quais essas pessoas têm acesso. A CAPA 

aconselha os entrevistadores a estarem especialmente atentos a possíveis contradições 

(às vezes acidentais) entre os depoimentos que eles colhem e as declarações públicas 

oficiais sobre o caso. Inconsistências podem ser úteis em um eventual processo judicial 

e, consequentemente, notas escritas e gravações em fita são essenciais.  

                                                           
533 Idem. p. 113. 
534 Vargas em seu livro apresenta pontos do manual que também estão nos anexos, mas aqui atravessados 

por sua experiência, para mim, bem como aos leitores desta tese, sua apresentação do manual com 

analises de sua experiência são mais ricas de serem apresentadas por ser tratar de um estudo acadêmico 

feito por um militante.  
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 O manual aconselha os ativistas a coletar o máximo possível do registro público 

no caso em jornais, revistas e programas de rádio ou televisão, a fim de comparar aquilo 

que é dito publicamente com as declarações tomadas pelos próprios entrevistadores do 

grupo e novamente para verificar contradições. Depois de documentar um caso de má 

conduta policial, os ativistas precisam consultar as vítimas ou seus amigos, familiares 

ou advogados para determinar como proceder. Se as partes prejudicadas concordarem, a 

ação da comunidade começa. Depois de “documentar o caso”, a CAPA passa para a fase 

de “alcançar as pessoas”, produzindo folhetos, fichas técnicas, boletins informativos, 

realizando reuniões educacionais, fazendo contatos face a face e gerando exposição na 

mídia (pontos 9-11).535 As reuniões cumpriam um papel de criação de comitês de 

Justiça, onde eram estabelidos  quanto tempo cada pessoa poderia trabalhar para ajudar 

o grupo, havia a necessidade de organização estrutural tal qual os comitês, onde metas, 

propósito e como alcança-las era pensado e estabelecido.     

 A Coalizão dedica atenção meticulosa à cobertura da mídia. Eles imaginam que 

devem aproveitar o poder da comunicação de massa para seus próprios fins, que 

realidades políticas e oportunidades devem ser criadas e que a mídia deve ser atraída a 

elas. Além disso, o espaço da mídia deve ser garantido por meio de estratégias 

adequadas e bem informadas. Isso se baseia na experiência trilhada e erros do BPP. Os 

métodos sugeridos no manual da CAPA refletem as lições da experiência histórica 

coletiva.536          

 Vários apêndices foram adicionados ao manual ao longo dos anos para refletir as 

lições aprendidas pelo grupo. Um aborda a questão da cobertura da mídia. Durante seus 

confrontos com a polícia e o sistema de justiça, os Panteras Negras aprenderam que a 

exposição pública por meio da televisão e dos jornais poderia expandir o apoio e, no 

caso do conhecido tiroteio em South Central Los Angeles, mantê-los vivos. O apêndice 

sobre mídia oferece conselhos sobre como obter cobertura da mídia, escrever um 

comunicado à imprensa, conduzir conferências de imprensa e identificar e usar os 

recursos da mídia. Ele explica como tornar um caso de abuso policial digno de nota, 

concentrando-se em “um evento ou revelação, de preferência uma que envolva pessoas 

e instituições da comunidade local”. Esta parte do manual também informa aos ativistas 

que uma nova história “deve descrever ocorrências específicas, citar declarações 

                                                           
535 CAPA Papers, box 7; box 8; box 9. 
536 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles. p. 114. 
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específicas e nomear pessoas, lugares e ações específicas” (ponto 36).  

 Desde o início, a Coalizão participou de comissões de vereadores e debates 

públicos, e apoiou candidatos a cargos públicos. Ela usou rádio, televisão, editoriais de 

jornais, cartas ao editor, recursos de revistas, artigos em jornais locais semanais e 

suburbanos, publicações da indústria, notícias de compras, mala direta, cartazes, 

folhetos e seções de calendário de estações de rádio e jornais locais para divulgar e 

assim, politizar fatos locais relevantes.537        

 Esses materiais estão preservados nos Capa papers, nas doze primeiras caixas 

pude verificar como seu critério de seleção é amplo. Os integrantes tinham interesse em 

juntar o máximo de informação sobre a situação da cidade. Na caixa três há uma seleção 

de artigos científicos que se debruçam em temas como poluição promovida por parques 

industriais para moradias ao seu redor. O motivo fica mais claro quando entendemos 

que os militantes procuravam conhecer o impacto das indústrias locais para a saúde dos 

cidadãos que viviam naqueles bairros. Esse tipo de conhecimento era essencial para os 

grupos de pressão que se faziam presentes nas reuniões do conselho da cidade e na 

câmara de vereadores. Este é apenas um dos temas que é possível encontrar nas varias 

caixas que guardam a história do movimento.     

 O manual enfatiza a urgência de atingir públicos variados e grandes, mas 

também fornece instruções precisas sobre como acessar e usar essas mídias. Explicações 

cuidadosas sobre como “redigir um comunicado à imprensa”, “corpo do comunicado à 

imprensa”, “digitar o comunicado à imprensa” e “divulgar o comunicado à imprensa” 

aparecem em detalhes. O comunicado, por exemplo, “deve ser escrito no estilo de 

pirâmide invertida com todas as informações importantes na introdução (primeira ou 

segunda frase). Esse formato permite que o editor pegue os fatos importantes nas 

primeiras linhas e edite na parte inferior se não houver espaço suficiente para todo o 

lançamento”. Uma extensa lista de números de telefone e fax e endereços de vários 

jornais em Los Angeles acompanha estas instruções, juntamente com informações sobre 

serviços de notícias e estações de televisão e rádio.538 O manual lista os contatos em 

estações de televisão e rádio, jornais e revistas. Apesar das constantes modificações que 

essa lista exige, ela ainda serve como ponto de partida cada vez que o grupo busca 
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divulgar informações.539 Para quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a 

mídia, o manual fornece uma lista bibliográfica contendo diretórios e guias de relações 

públicas, publicidade e propaganda (pontos 42-46).     

 Vargas acrescenta que o manual permanece quase desprovido de críticas abertas 

ao tom momentâneo da maioria da mídia americana. Ao trabalhar naquele escritório, no 

entanto, o permitiu ver que os comentários e conversas do dia-a-dia complementavam e 

desafiavam a abordagem aparentemente acrítica da mídia de massa no manual. Os 

ativistas lêem jornalismo impresso e assistem ou ouvem jornalismo eletrônico todos os 

dias no escritório, quase sempre em grupos. Uma grande mesa fornece o foco da 

atividade, e nesse local os ativistas conduzem reuniões, fazem chamadas telefônicas, 

ouvem música, operam computadores, leem e assistem a vídeos e programas de 

televisão. Exceto durante reuniões importantes, várias dessas atividades acontecem ao 

mesmo tempo. Quando alguém lê o jornal ou assiste ao noticiário da televisão, as 

informações quase sempre são discutidas coletivamente.540    

 Zinzun aconselhava os ativistas a reunir informações e refletir sobre quem as 

apresenta e a considerar a quem se dirigem. Nenhuma informação é neutra, explica ele, 

lembrando que os grupos sociais que possuem tal poder e são representados pela mídia 

veem que suas versões dos acontecimentos prevalecem. O horário dos noticiários da 

televisão, a partir das 16:00, fornece parte dos rituais diários da Coalizão. Daquela hora 

até o final da tarde, a televisão do escritório transmite um dos muitos canais de notícias 

de Los Angeles. Cada membro dedica sua atenção, mesmo que apenas por alguns 

minutos, para assistir e conferir sobre os últimos eventos. Às vezes, os ativistas gravam 

segmentos de notícias relacionadas à polícia ou a gangues e os catalogam na grande 

videoteca da CAPA. O áudio é aumentado uma vez que uma transmissão inclui um 

membro do grupo. Essas experiências interativas desempenham um papel importante na 

construção do conhecimento e da solidariedade.541      

 A terceira etapa do manual para ação comunitária aconselha “mobilizar as 

pessoas”. Depois que o incidente específico de abuso policial foi amplamente 

documentado e divulgado, a mobilização por meio de reuniões comunitárias e a 

formação de “comitês de justiça” movem a luta para o próximo estágio. Os comitês de 

justiça articulam demandas específicas extraídas das experiências do grupo, bem como 
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540 Idem. 
541 Idem, ibidem. 
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aquelas sugeridas pelo manual. À medida que as reuniões da comunidade enfocando 

casos específicos de brutalidade policial ganham apoio, elas abrem a porta para a 

educação sobre o contexto social mais amplo em que ocorre a brutalidade. Os ativistas 

da CAPA usam filmes, palestrantes convidados, leituras dirigidas e discussões para 

abordar questões mais amplas relacionadas ao abuso policial. Essas técnicas de 

mobilização devem ser aplicadas cada vez que ocorre um caso de brutalidade policial, a 

fim de conscientizar a comunidade e politizá-la, tornando-a pública. No entanto, o 

processo de politização de uma comunidade do centro é necessariamente longo e árduo. 

Os conselhos do manual organizam para “Adotar uma abordagem passo a passo, 

planejar metas de curto prazo com alta probabilidade de sucesso e buscar 'pequenas' 

vitórias como forma de construir confiança entre seus membros” (pontos 11 -12). 

 A Coalizão tem diretrizes precisas para reparar irregularidades na aplicação da 

lei, trabalhando por meio do sistema de justiça. Embora a Coalizão alerte que “o 

sistema legal está fortemente inclinado contra você” e que resultados favoráveis contra 

a polícia são muito improváveis, ela considera a alternativa legal uma parte necessária 

de sua estratégia. A ação legal fornece uma experiência de aprendizagem. Os membros 

da CAPA ativos durante os anos dos Panteras Negras adquiriram uma grande 

quantidade de conhecimento jurídico em seus inúmeros encontros com o sistema. A 

notoriedade de Michael Zinzun fora dos círculos de ativismo comunitário reside em 

grande parte em seus processos judiciais bem-sucedidos contra a cidade de Los Angeles 

e o Departamento de Polícia de Pasadena. O conhecimento jurídico acumulado em 

muitos anos de luta foi condensado no manual. A experiência de entrar com uma ação e 

entrar em um processo judicial é considerada, no mínimo, um meio pelo qual as 

informações teóricas fornecidas pelo manual e pelos veteranos podem ser 

compreendidas, complementadas e reformuladas.542  

Percorrer as páginas do manual, que aqui narrei a partir da experiência de 

Vargas, que para além de sua transcrição pôde vivenciar a pratica política dos seus 

militantes, traz consigo a preocupação que a Capa tinha em esclarecer sua comunidade 

de que a policia necessitava de supervisão, bem como de leis que inibissem a pratica do 

abuso. Há um estimulo em cada parágrafo que incentiva seu leitor a se esclarecer, a 

entender que a história da relação entre as comunidades pobres e a policia sempre foi 

feita através da opressão desta ultima em relação a seu público, enxergando mulheres e 
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homens negros como potenciais transgressores.        

 Não obstante, após o inicio de suas atividades em 1979, a Capa descobriu que a 

policia de Los Angeles se infiltrou na instituição no intuito de espionar e desmantelar a 

organização.543 Seus membros, junto com outras organizações progressistas que 

também detectaram e documentaram a presença de espiões em suas sedes, processaram 

a Comissão de Polícia de Los Angeles por violação de seus direitos constitucionais de 

reunião, privacidade e associação livre. Assistidos por advogados e funcionários da 

American Civil Liberties Union (ACLU), os 131 demandantes concordaram com um 

acordo de US $ 1,8 milhão em 1981. Os demandantes também impuseram uma lista de 

nove restrições contra a burocracia da cidade e o Departamento de Polícia de Los 

Angeles. A Suprema Corte da Califórnia administrou o acordo para garantir a aplicação 

de seus termos e proteger os demandantes de espionagem futura.544  

 O caso surgiu inesperadamente. A CAPA e outras organizações progressistas 

vinham pressionando o Departamento de Polícia de Los Angeles, entre outras questões, 

a incorporar mais pessoas de cor ao seu quadro de funcionários. Em resposta a essas 

demandas, a LAPD emitiu um comunicado à imprensa apresentando uma lista de 

pessoas de cor em sua equipe. Para a surpresa dos membros da CAPA, a lista continha 

treze nomes de indivíduos que trabalharam ou ainda trabalhavam à época na Coalizão. 

O secretário pessoal de Zinzun à época era um dos agentes da LAPD. Os treze 

infiltrados trabalharam com várias organizações progressistas diferentes e, como Zinzun 

mostrou, eles apareceram com destaque em várias fotos de manifestações contra a 

brutalidade policial. A espionagem sempre foi uma grande preocupação da Coalizão.545 

Durante os anos dos Panteras Negras546, os agentes provocadores desempenharam 

papéis cruciais nas guerras travadas pelo FBI e seu Programa de Contra-Inteligência 

(COINTELPRO)547. Essas estratégias ilegais de contra-insurgência continuaram quando 

                                                           
543 “Police Spying-A Creation of Violence and Terrorism”. Herald Dispatch. October, 24, 1980. 
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546 CAPA Papers, “The FBI covert action program to destroy the Black Panther Party. Box 8. 
547 CHURCHILL, Ward. WALL, Jim Vander. Agents of Repression: The FBI´s Secret Wars Against the 

Black Panther Party and the American Indian Movement. South end Press: Boston, 1988. Ver também: 
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Wars Against Domestic Dissent. South end Press: Boston, 1990. BLACKSTOCK, Nelson. 

COINTELPRO The FBI's Secret War on Political Freedom. Pathfinder Press: New York, 1988. 
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os sobreviventes dessas guerras ingressaram em novas organizações.548  

 Vargas assevera que a CAPA é um produto direto do Partido dos Panteras 

Negras, e sua sede fornece um local onde ex-Panteras se reúnem, relembram e discutem 

questões atuais. A logomarca do grupo traz uma pantera negra circundada pelas 

palavras “Todo Poder para o Povo”, frase emblemática que expressa os objetivos da 

celebração de forma condensada. Vários dos boletins e folhetos da CAPA são 

introduzidos ou concluídos com “Das Panteras à Trégua de Gangues, Ligando Nossas 

Lutas Local, Nacional e Internacionalmente”, tornando assim explícita sua afiliação 

com o legado histórico dos Panteras Negras. A genealogia histórica do grupo e suas 

práticas contemporâneas prepararam o terreno para a incorporação de ex e atuais 

membros de gangues dispostos a estabelecer e expandir a trégua de gangues iniciada em 

1992. A CAPA desempenhou um papel importante na fundação da trégua entre 

gangues, e sua fusão com o CSGT (Community in Support of the Gang Truce) marcou 

uma mudança qualitativa nas práticas e perspectivas originais da instituição. Gerou 

novas ferramentas na luta contra o genocídio dos negros em South Central, genocídio 

ainda mais evidente entre os jovens.       

 Muito da autodefinição, atividades e estilo da CAPA refletem tentativas 

conscientes de continuar a tradição de intervenção política inspirada pelos Panteras 

Negras e o movimento Black Power. O início da CAPA está enraizado no 

desmantelamento do BPP em Los Angeles pelo FBI COINTELPRO. Em 1976, quando 

a CAPA foi fundada, o governo havia conseguido matar, aprisionar ou forçar o exílio da 

maior parte da liderança local dos Panteras.549 Em âmbito nacional o COINTELPRO 

desmobilizou diversas outras seções do BPP, um dos casos mais famosos foi o 

assassinato do militante Fred Hampton em Chicago.550     

 Uma parte considerável da perspectiva e do vocabulário presente na CAPA 

reflete as tentativas conscientes de quem viveu os anos da COINTELPRO de preservar 

e construir uma tradição de ação política organizada. Sinais do valor dado ao legado do 

Black Power podem ser vistos no escritório da CAPA, onde vários pôsteres do 

“Geronimo Livre” - cada um de épocas distintas do caso Pratt, adornam as paredes 

internas e frontais lotadas do edifício. O grupo mostra que os Panteras e seus veteranos 
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que faziam parte do LA-BPP estão presentes durante exibições de material de época, 

eles raramente perdem a chance de comentar sobre os eventos descritos. Vídeos do 

tiroteio de 1969 em Los Angeles com a polícia, dos discursos dos líderes dos Panteras, 

bem como imagens de manifestações, comícios e campanhas de Michael Zinzun para a 

Câmara Municipal de Pasadena, e muitos outros documentários são exibidos quase 

diariamente no escritório. Além disso, as saudações, expressões verbais e escolhas de 

trajes vêm diretamente da década de 1960.551      

 Em várias ocasiões, mulheres que participaram dos programas de sobrevivência 

do BPP declararam que muito do porte de armas, trajes de couro preto e posturas de 

confronto que eram então apreciadas e que agora se tornaram um dos emblemas 

distintivos dos Panteras, na verdade simbolizavam sexismo e atitudes paternalistas de 

homens contra mulheres. Essas críticas se tornam mais comoventes quando foi 

reconhecido que os Panteras Negras desafiaram conscientemente todas as formas de 

patriarcado, teorizando e supostamente praticando modos alternativos de relações de 

gênero. Admitido que “a Pantera [teoricamente] entendia a opressão particular das 

mulheres e sua relação com a perpetuação da desigualdade econômica dentro do 

sistema capitalista”.          

 A relutância da liderança em reconhecer os papéis centrais que as mulheres 

desempenhavam no Partido dos Panteras Negras refletia as diferenças e a distância entre 

a liderança e as bases.552 Vários ex-membros do BPP que trabalharam com a CAPA que 

não pertenciam ao grupo de liderança reclamaram da estrutura hierárquica do partido. 

Essa estrutura prejudicou sobremaneira o fluxo de comunicação e entendimento entre 

aqueles que falavam pelo partido, ocupando destaque na mídia nacional, e aqueles que 

de fato executavam os programas do BPP.      

 Uma abordagem vanguardista rígida e patriarcal do papel do partido 

revolucionário e sua formação interna explicava muitos dos problemas estruturais do 

BPP.553 Huey Newton e Bobby Seale, por exemplo, viam-se imbuídos de 
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conhecimentos revolucionários, sem os quais as massas do povo oprimido não poderiam 

nem mesmo entender, muito menos superar, sua condição. Essas posturas, diziam 

repetidamente os veteranos da base, impediam a liderança de aprender com os da base. 

Como um ex-Pantera exclamou,  

“os filhos da puta [os líderes do BPP] não faziam ideia do que estava 

acontecendo, cara. Eu estou dizendo a você. Eles passaram muito tempo na 

prisão, muito tempo falando com advogados e essas coisas. Alguns deles 

enlouqueceram. Mas estávamos aguentando firme. Servindo café da manhã 

para as crianças”.554   

 

As críticas dos antigos sugerem razões para o colapso do BPP. Devido à 

configuração hierárquica inflexível e dominada pelos homens, o partido dependia quase 

inteiramente de seus líderes para o curso de ação. Isso tornou o BPP altamente 

vulnerável ao destino de seus quadros superiores.555 Não é por acaso que as 

intervenções do COINTELPRO-FBI se concentraram nos Panteras mais 

proeminentes.556 O sucesso do governo em pulverizar os Panteras, apesar de suas táticas 

racistas e criminosas, também pode ser atribuído à estrutura piramidal inflexível do 

partido. Com seus líderes presos ou assassinados, o BPP se tornou uma organização 

desorientada e vulnerável.557        

 Huey Newton comentou alguns dos erros do partido na prisão. Ele escreveu:  

 
“Éramos considerados um grupo militar ad-hoc, agindo fora da estrutura da 

comunidade e sendo radicais demais para fazer parte dela. Nós nos 

consideramos a 'vanguarda revolucionária' e não entendíamos 

completamente que apenas o povo pode criar a revolução ”.558   

         

Embora Huey Newton frequentemente tocasse na distância que o BPP criava 

entre ele mesmo e as comunidades negras que supostamente representava, ele não 

parecia inclinado a discutir a estrutura interna do partido. Pode ser que Newton e outros 

líderes proeminentes não tenham considerado sábio expor a rigidez do partido e 

questionar as hierarquias do partido em público. Mesmo assim, as brigas entre os líderes 

ganharam publicidade intencional. Os expurgos de Cleaver e seus apoiadores, entre os 

quais Geronimo Pratt, foram entusiasticamente (e indiscriminadamente) divulgados pela 

mídia de massa, enquanto os arranjos burocráticos do BPP permaneceram 
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incontestáveis, altamente verticalizados, patriarcais e, portanto, extremamente frágeis.

 Outro ponto frequentemente levantado pelos veteranos em relação às posições 

de liderança do partido, repetidamente enfatizado por Newton, foi o crescente 

distanciamento do BPP dos não filiados, daqueles negros que constituíam a classe 

trabalhadora e os pobres do gueto. Por exemplo, o BPP isolou-se de muitos milhares de 

membros em potencial por causa de seus rígidos requisitos de associação. Todos os 

cinco mil membros trabalhavam como funcionários em tempo integral para o partido, 

embora a maioria fosse mal paga ou não recebia nenhum pagamento.559  

 Os Panteras também negligenciaram envolver os trabalhadores negros nas 

atividades do Partido, persistindo em um distanciamento que minou parte significativa 

daqueles que potencialmente poderiam ser uma militância orgânica, para alcançar 

significativamente as bancadas negras em sindicatos e fábricas, ou para atrair o apoio de 

muitos dos setores mais estáveis da comunidade.     

 O Partido dos Panteras Negras continua a gerar fascinação e entusiasmo por 

causa de sua afirmação de negritude positiva (principalmente masculina), radicalismo, 

estilo, percepções e coragem. No entanto, é necessário atentar-se as várias críticas que, 

até hoje, ainda preocupam muitas das pessoas que constituíram sua militância. À 

medida que entendemos o BPP como uma entidade política complexa e nada ambígua, 

ganhamos uma compreensão de um protagonista chave na política negra que preencheu 

o vazio deixado pelas mortes de Martin Luther King Jr. e Malcolm X, e tão importante, 

podemos começar a examinar instituições inspiradas pelos Panteras.560 

5.3 Abuso policial, racismo e Resistência 

 

 A orientação política da CAPA incentivou uma revisão constante de suas 

estratégias, resultando muitas vezes em divisões sobre a natureza da organização e o 

processo de mudança social.561 Toda reunião da CAPA, por exemplo, terminava com 

uma sessão de autocrítica, que levava a ideias divergentes para a organização e seu 

futuro. Em fevereiro de 1978, S. Deacon Alexander, presidente do grupo de Los 

Angeles da Aliança Nacional contra a Repressão Racista e Política (NAARPR), por 

exemplo, escreveu uma extensa carta criticando a Capa. “A questão do abuso policial 
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não pode ser usada para apontar a contradição fundamental em nossa sociedade”, 

argumentou. “A Capa não é e nunca será um veículo com o qual combateremos as 

máquinas do Estado”. Alexander sugeriu que a Capa deveria reunir a comunidade e 

responder aos desejos dos residentes, ao invés de agir em seu nome para formar uma 

base de massa em uma aliança de “negros e latinos que este país nunca viu”.562 

 Disputas ideológicas internas e conflitos sobre estratégias comumente levavam 

ao enfraquecimento da organização, perda de apoio de comitês de defesa e a renúncia de 

ativistas individuais. Esses debates, no entanto, também levaram à evolução da Capa 

como organização. Michael Zinzun, respondeu às críticas de Alexander, sugerindo que 

“a Capa pode ir tão rápido quanto à contribuição da comunidade” e apelou a maiores 

esforços para aumentar a conscientização dos moradores sobre o trabalho da Capa para 

lidar com os abusos policiais.563 A Capa tentou permanecer fiel aos seus objetivos de 

mobilizar e responder aos desejos da comunidade, conforme sugerido no lema 

“Trabalharemos com você, não para você”. O desenvolvimento da Capa como 

organização, evoluiu de forma mais significativa na educação em massa, marchas, 

comícios e protestos.564        

 Durante a primavera e o verão de 1976, a Capa realizou manifestações, comícios 

e marchas. Uma das primeiras manifestações da Capa foi uma linha de piquete em 

frente ao Parker Center, sede da LAPD, em 6 de maio de 1976, contou com a presença 

de 250 pessoas, incluindo um grande contingente de jovens negros e latinos, para 

protestar contra assassinatos e assédio policial. Os porta-vozes da Capa apresentaram 

demandas ao Conselho de Comissários de Polícia solicitando a contratação de mais 

policiais advindos de minorias, maior responsabilização pelo uso excessivo da força e 

um comitê civil de revisão.565 Em 19 de junho de 1976, a Capa realizou uma marcha do 

Martin Luther King Park ao MacArthur Park em Long Beach, contando com sessenta 

pessoas, compostas por cerca de 35 negros, quinze latinos e dez brancos. Ao falar no 

comício, o ativista Anthony Thigpenn descreveu a Capa como uma coalizão de comitês 

de defesa “unindo-se para ganhar força e forçar o estabelecimento de conselhos de 
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revisão da polícia”.566         

 O verão da Capa culminou com uma “Marcha e comício em massa” em 31 de 

julho de 1976, com o objetivo de “romper a longa cadeia de apatia que existe em nossa 

comunidade” com a participação de trezentas pessoas e sinalizando aos organizadores a 

necessidade de trabalhar mais de perto com a comunidade. A Capa terminou seu 

primeiro ano de instituição organizando uma conferência comunitária conjunta 

intitulada “Brutalidade policial e abusos de poder!” destinado a educar os residentes de 

seus direitos em relação à polícia. Uma das atividades mais importantes da Capa foi a 

coleta de reclamações contra órgãos policiais. Os arquivos de reclamações forneceram 

evidências de abuso policial e combinados com listas semelhantes compiladas pelos 

Centros de Prática Policial forneceram uma base para rastrear ao longo do tempo o 

relacionamento entre a polícia e a comunidade.567     

 Em 1982, a CAPA recebia uma média de mil e quinhentas queixas anualmente, 

que reforçava os argumentos de que as agências policiais de Los Angeles eram 

inexplicáveis e operavam com impunidade, especialmente em comunidades de 

minorias. O número de reclamações e sua localização geográfica sugere que apesar de a 

Capa ter operado na fundação de um grupo principal de ativistas, muitos moradores 

viam a organização como um local para registrar queixas, obter conselhos e mobilizar-

se em torno de abusos policiais.568  

O modelo profissional de policiamento, combinado com um Estatuto da cidade 

que concedia proteção ao chefe do serviço público da polícia, isolava amplamente o 

departamento da prestação de contas aos funcionários eleitos. Muitos residentes afro 

americanos e latinos achavam que suas denúncias de abuso ou assédio contra o 

departamento seriam infrutíferas. Em 1964, das 121 queixas de força excessiva, apenas 

vinte e uma foram mantidas e nenhum policial considerado culpado foi demitido.569 

Com muita frequência, inquéritos de médicos legistas revelaram que os assassinatos 

policiais eram “homicídios justificáveis”. Ao longo da década de 1960, a LAPD foi um 

departamento autônomo que se policiou e ignorou avisos de descontentamento nas 

comunidades negras e latinas da cidade.570 
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Figura 5: Protesto Realizado pela CAPA, sem data. 

Fonte: Capa Papers e FELKER-KANTOR, Max. The Coalition against Police Abuse: CAPA's Resistance 

Struggle in 1970s Los Angeles. p. 65. 

 

Figura 6: Protesto realizado pela CAPA denunciando o encarceramento em massa. Fonte: 

FELKER-KANTOR, Max. All Power to the People: 

Rethinking Black Panther through Historical Struggles for Community Empowerment. 
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Sob o comando de Daryl Gates, que se tornaria chefe de polícia em 1978, a 

Polícia de Los Angeles criou novas unidades, conhecidas como Esquadrão de Armas e 

táticas Especiais (SWAT), baseadas em um modelo militar de treinamento, operação e 

força.571 Gates inicialmente desenvolveu quinze equipes de quatro homens, com equipes 

adicionais projetadas. Os membros da SWAT eram oriundos da LAPD, em sua maior 

parte, eram veteranos da guerra do Vietnã ou ainda da Guerra da Coréia - quase 70% 

dos membros da equipe tinham algum tipo de serviço militar, e todos eram brancos. As 

equipes SWAT da LAPD eram treinadas por fuzileiros navais dos EUA em Camp 

Pendleton. Tais práticas passaram a dominar a polícia de Los Angeles, as operações nas 

décadas seguintes conquistaram reputação impressionante por seu desempenho em 

várias situações táticas, sendo modelo para os departamentos de polícia de todo o 

país.572 

O desenvolvimento da SWAT iniciou uma nova era no policiamento urbano, 

facilitando a transição nos anos 1970 para um estado carcerário militarizado na década 

seguinte. A LAPD demonstrou abordagem agressiva em 9 de dezembro de 1969, 

quando suas unidades da elite atacaram a sede dos Panteras Negras em uma de suas 

atividades. O cerco durou mais de quatro horas e teve como contingente mais de 

quinhentos policiais.573 O Departamento de Justiça dos EUA aprovou o uso pela LAPD 

de um lançador de granadas, bem como de dinamite para entrar no prédio a partir do 

telhado. Aos olhos da polícia de Los Angeles, o ataque representou uma ação bem-

sucedida de suas Equipes. Os Panteras e seus apoiadores, por outro lado, viram como 

uma “tentativa de ato aberto de massacre contra o Partido dos Panteras Negras”.574 

 Embora o ataque de 1969 tenha alimentado inicialmente o crescimento do 

Partido dos Panteras Negras e tenha suscitado preocupação de curto prazo por oficiais 

negros e ativistas, os Panteras se dissolveram nos idos de 1970, em grande parte devido 

à repressão policial. A campanha da polícia de Los Angeles contra os Panteras e grupos 

como os Brown Berets destruiu a infraestrutura e a energia de muitas organizações 

durante a década de 1960. Essa repressão, no entanto, proporcionou experiência para 
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ativistas e residentes preocupados com a violência policial nos anos 1970.575 

 A vitória de Tom Bradley sobre o prefeito em exercício Sam Yorty em 1973 

apresentou a possibilidade de uma nova era para as relações entre polícia e comunidade. 

O mandato de vinte e um anos de Bradley como comissário na polícia de Los Angeles 

antes de entrar na política o familiarizou com os problemas arraigados da discriminação 

no departamento. Como prefeito, ele trabalhou para reformar a polícia de Los Angeles, 

nomeando membros liberais para o Conselho de Comissários da Polícia, a agência 

encarregada da supervisão do departamento.576 Historicamente, o conselho era um 

comitê que assegurava os interesses do chefe de polícia. Ao nomear os liberais Sam 

Williams, Stephen Reinhardt e James Fisk como comissários, Bradley esperava 

distanciar a comissão em relação ao chefe de polícia em um esforço para obter maior 

responsabilidade e supervisão da polícia de Los Angeles. Apesar disso, nos primeiros 

anos de sua gestão, Bradley evitou o confronto aberto com agentes da polícia em torno 

das questões da brutalidade, assédio e discriminação.577    

 Ao tentar desenvolver medidas para a gestão de segurança da cidade, o chefe de 

polícia Ed Davis propôs “oito fronteiras” do policiamento. Entendendo que resolver o 

crime requeria uma mistura de medidas agressivas de aplicação da lei e patrulhamento 

comunitário. As primeiras medidas tinham como foco as relações entre polícia e 

moradores. Eles incluíam o aprimoramento das relações entre policiais com as pessoas, 

relações internas da polícia e a interação entre a polícia e outras agências de justiça 

criminal. As três Fronteiras finais traçaram estratégias para remover o crime organizado, 

a desordem pública e a corrupção policial da cidade. Davis esperava que suas fronteiras 

reduzissem o crime em Los Angeles em 50% em cinco anos e criasse um departamento 

“verdadeiramente representativo e responsivo às necessidades da comunidade que 

atende”.578          

 No intuito de implementar um departamento mais representativo e receptivo, 

Davis desenvolveu o Basic Car Plan (BCP). O BCP pretendia tirar a polícia dos carros 

de patrulha e sair pelas ruas onde eles poderiam ter mais contato com os moradores com 

o objetivo de laços. Exigia-se que os oficiais permanecessem no mesmo distrito por dois 

a três anos para trabalhar, conhecer e desenvolver a confiança dentro da comunidade. 
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Oficiais também realizaram reuniões mensais para avaliar o sentimento da comunidade 

e receber contribuições dos residentes.579 A eficácia das reuniões do BCP diferia de 

acordo com a vizinhança. Residentes brancos de classe média estavam frequentemente 

mais dispostos a participar de reuniões do BCP do que residentes afro americanos e 

latinos que desconfiavam da polícia. A falta de oficiais de bairros minoritários também 

dificultou o BCP, não havendo reconhecimento de residentes afro americanos e 

mexicanos americanos que muitas vezes viam o programa como outro exemplo de uma 

força de ocupação.580         

 O Los Angeles Sentinel publicou artigo em 1971 intitulado “Onde estão os 

oficiais negros?”581 que argumentou que uma força policial integrada poderia mudar a 

percepção da comunidade negra. Os oficiais negros, usando apelos à irmandade e 

através da Associação Oscar Joel Bryant (OJB), uma associação de patrulheiros afro 

americanos, formada em 1968, também tentou reformar a polícia de Los Angeles por 

dentro. Seus membros argumentaram que um número crescente de afro americanos na 

força policial levaria a uma maior comunicação, reduziria as tensões e combateria o 

crime.           

 A polícia de Los Angeles demorou a alterar suas políticas de contratação e 

recrutamento. Isso só foi alterado após casos em tribunais federais que consideraram ter 

o departamento violado a lei de direitos civis, o que resultou em um decreto de 

consentimento exigindo que a LAPD instituísse um programa de ação afirmativa.582 

Mesmo com o acordo de alterar práticas de contratação e promoção, a LAPD continuou 

por operar como uma força majoritariamente branca em uma cidade racialmente 

diversa. A polícia de Los Angeles era mais de 80% branca, 6,2% negra e 9,7% latina em 

1978. Permaneceu 68,2% branca, 12,4% negra e 16,5% latina em 1986, apesar do fato 

de que, em 1990, 40% dos residentes da cidade eram Latinos, 37% branco, 13% afro 

americano, 9% asiático americano e 1% nativo-americano.583 Neste sentido, a 

composição da LAPD moldou seu relacionamento com residentes afro americanos e 

latinos que viam a polícia como uma força predominantemente branca que não 

representava seus interesses.        
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 Em 1978 Daryl Gates substituiu Ed Davis como chefe de polícia, e abandonou 

completamente o modelo de policiamento comunitário que vinha sendo timidamente 

construído. A postura do “nós contra eles” é reassumida na polícia de Los Angeles com 

sua abordagem agressiva ao controle do crime para provocar confrontos violentos entre 

a polícia e residentes de minorias. Confrontos armados recorrentes envolvendo oficiais, 

uso de força excessiva e assédio a afro americanos e latinos exacerbaram a já existente 

tensão entre polícia e comunidade. Entre 1974 e a primeira metade de 1979, os policiais 

da LAPD atiraram em 584 suspeitos: 55% eram negros, 22% hispânicos, 22% brancos e 

1% outros. Dos 128 suspeitos mortos, 50% eram negros, 16% hispânicos e 33% 

brancos. A polícia de Los Angeles justificou a taxa racialmente desproporcional de 

tiroteios e assassinatos como uma resposta racional a um aumento do crime, violência e 

uso de drogas no centro da cidade e nos bairros pobres. Quando os residentes 

apresentaram reclamações ao departamento, eles enfrentaram um procedimento de 

queixa que raramente disciplinava os oficiais por acusações de brutalidade. Os 

assassinatos da polícia eram rotineiramente declarados homicídios justificáveis.584 

 A energia dos comitês de defesa e justiça, como a People's United, no entanto, 

lançou as bases para um amplo movimento anti-abuso policial. Em resposta aos 

episódios individuais de violência policial, um grupo multirracial de aproximadamente 

sessenta pessoas se encontrou na Faculdade de Direito do Povo em 26 de março de 

1976. Eles estabeleceram uma coalizão para apoio mútuo na luta contra o assédio 

policial, assassinatos e abusos de poder nas comunidades e prisões.585   

 Em 3 de janeiro de 1979, Eulia Mae Love, uma viúva afro americana de 39 anos 

que criava três filhas em um bairro predominantemente negro de South Central perdeu a 

vida por causa do abuso de poder. Love tentou pagar uma conta de gás com atraso no 

valor de US$ 22. Depois de resistir à tentativa de um representante da Southern 

California Edison Company de desligar o gás batendo nele com uma pá, Love foi a um 

mercado local para comprar uma ordem de pagamento da fatura não paga. Enquanto 

isso, o representante da empresa de gás relatou o incidente ao seu supervisor, que ligou 

para a sede da Divisão Sudeste da LAPD para ter apoio policial na casa de Love. Dois 

policiais da LAPD, Lloyd O’Callaghan e Edward Hopson, um branco e um negro, 
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foram designados para o caso, que foi rotulado de “disputa comercial”.586 Quando os 

policiais chegaram a casa, encontraram Love em seu quintal segurando uma faca de 

cozinha. Os policiais abordaram Love armados. O’Callaghan derrubou Love quando ele 

golpeou a faca da mão dela com um bastão. Quando Love tentou recuperar a faca, os 

oficiais abriram fogo, esvaziaram suas armas e a mataram na cena.587   

 Os policiais não foram processados e o Conselho de Revisão de Tiro da LAPD 

constatou que agia dentro das diretrizes do departamento sobre o uso de armas de fogo e 

força mortal. O chefe Gates defendeu os oficiais, argumentando que o tiroteio com Love 

foi um ato de “legítima defesa”. A resposta de Gates refletiu sua perspectiva de que a 

polícia era uma força agressiva encarregada de manutenção da lei e da ordem. A atitude 

desdenhosa de Gates em relação à morte de Love e outros abusos levaram a uma batalha 

crescente que mobilizou as comunidades negras e latinas.588 O assassinato de Love foi 

fundamental para conectar o uso excessivo de força pela polícia com a experiência 

diária de assédio e discriminação das comunidades.     

 O assassinato de Love levou um grupo de 169 ministros, representando quase 

250.000 fiéis negros a acusar a polícia de Los Angeles de brutalidade, racismo e táticas 

impróprias. O Gathering (Coletores), como o grupo de Coalizão que lutou pela prisão 

dos policiais era chamado, esperava desenvolver um “movimento cooperativo pela 

redenção e renovação de nossa cidade”. Eles abordaram as relações polícia-comunidade 

por meio de um “Comitê de Trabalho sobre Questões Comunitárias e Policiais” e 

desenvolveu um programa de dez pontos para abordar preocupações sobre tratamento 

policial discriminatório. O programa estabeleceu uma agenda que exigia reuniões com 

funcionários públicos, uma nova política de tiro, ação afirmativa na contratação e 

recrutamento e um conselho civil de revisão. 

O vereador Robert Farrell, que havia servido como coordenador da comunidade 

afro americana na administração de Bradley pressionou o conselho a tomar medidas 

sobre o uso da LAPD do estrangulamento a partir de 1978. Depois de esforços iniciais, 

ele ganhou mais força após a investigação da polícia de Los Angeles em torno do 

assassinato de Love, bem como da crescente evidência de uso discriminatório do 

estrangulamento. Ele apresentou uma moção em 18 de junho de 1980, exigindo que o 
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Conselho da Cidade investigue as políticas de estrangulamento. “Se os relatórios são 

precisos”, afirmou Farrell, “então a questão do uso apropriado da força pelos policiais 

no campo deve ser revista... Um bastão aplicado sobre a garganta NÃO é uma técnica 

aceitável”.589 A oposição pública ao uso do estrangulamento resultou na instauração de 

uma ação judicial para proibir em Los Angeles à medida que permitia a aplicação da 

técnica.           

 Em Lyons vs. Los Angeles, o tribunal emitiu uma liminar contra o uso do 

estrangulamento em 1981.590 O Conselho de Comissários de Polícia também ordenou 

que Gates conduzisse uma investigação da política de controle da LAPD. Gates 

defendeu veementemente o uso do estrangulamento pelo departamento como uma 

técnica apropriada e necessária para manter os residentes de Los Angeles seguros. 

Citando evidências da necessidade legítima de força física para subjugar violência ou 

indivíduos induzidos por drogas, Gates explicou: “O uso atual da política de força 

mantém um equilíbrio adequado entre a segurança de policiais, suspeitos e cidadãos. 

Essa política permite o uso do controle da parte superior do corpo em circunstâncias e 

condições definidas”.591 Os oficiais continuaram a usar o estrangulamento, apesar da 

liminar federal que proibia.592        

 Em 22 de março de 1982, policiais pararam James Mincey na frente de sua casa 

em Lakeview Terrace, após uma perseguição em alta velocidade e tentou multá-lo por 

um para-brisa quebrado, a situação rapidamente se tornou mortal. Os policiais 

acreditavam que Mincey, um afro americano de vinte anos, estava sob a influência de 

PCP (fenciclidina) e cocaína e exibia a “força sobre-humana” que a polícia há muito 

associava aos suspeitos negros. Doze oficiais contiveram Mincey, borrifaram gás 

lacrimogêneo, derrubaram-no e empregaram a técnica de estrangulamento para detê-lo. 

Embora os policiais alegassem que ele continuava consciente, relatos conflitantes de 

testemunhas alegaram que Mincey não apenas perdeu a consciência, bem como não fez 

nada para provocar o uso de força. Mincey foi levado ao hospital onde recuperou a 

consciência. Ele morreu duas semanas depois de “morte cerebral de trauma contundente 
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no pescoço.” Relatórios não encontraram PCP em seu corpo, apenas pequenos traços de 

outras potenciais substâncias relacionadas a medicamentos de uso comum. A morte de 

Mincey enfureceu os residentes negros e estabeleceu forte pressão para o fim da pratica 

do estrangulamento.593          

 A proibição do uso do estrangulamento foi uma vitória para o movimento contra 

o abuso policial. Isso também levou a resolução de várias ações judiciais contra o uso 

contínuo e não autorizado do estrangulamento pelo departamento nos anos 1980, 

incluindo um acordo de US $ 1,55 milhão pago à família de Mincey em 1993.594 De 

acordo com a polícia de Los Angeles, a proibição também levou a um maior uso de 

bastões de alumínio, substancias químicas e armas Taser. As reformas realizadas pelo 

Conselho de Comissários de Polícia em relação ao uso da força, enquanto um 

afastamento claro do passado, ainda deixava ao departamento a autoridade para 

disciplinadores, revisar as alegações de má conduta e pouco fez para questionar a 

dependência fundamental da polícia de Los Angeles no uso da força para manter a 

integridade social.595          

 A supervisão mais rigorosa dos confrontos armados com oficiais envolvidos 

pelo Conselho de Comissários de Polícia e a proibição do uso do estrangulamento 

refletiram o sucesso do movimento anti-abuso policial e apoio popular a limitações de 

autonomia da LAPD. Mas foram mudanças moderadas que deixaram em aberto 

questões significativas sobre responsabilidade e poder disciplinar sobre a polícia. A 

proposta mais fundamental, apresentada pelos ativistas da Capa desde 1976 e apoiada 

por muitos após a morte de Love, era para o estabelecimento de um conselho civil de 

revisão. Esse conselho forneceria substancial mudança na relação entre a polícia e a 

comunidade porque teria autoridade para impor a disciplina dos oficiais envolvidos em 

casos de uso indevido da força. O conselho proposto, se aprovado, também percorreria 

um longo caminho para alcançar a meta da Capa de controle comunitário da polícia. 

Estabelecer um conselho de revisão civil foi uma proposta árdua. Ate por que a criação 

de um conselho civil de revisão exigia uma emenda ao estatuto.   

 O movimento anti-abuso policial levou o prefeito Bradley e um comitê de 

política mais forte a exigir mudanças da polícia de Los Angeles. Eles conseguiram 

contratar mais oficiais negros e latinos, aprimorando o processo de reclamação da 
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Divisão de Assuntos Internos e alterando os procedimentos de investigação em 

confrontos com oficiais. O movimento também levou a uma suspensão em toda a cidade 

sobre o uso do estrangulamento, que estava relacionado ao tratamento discriminatório 

dos homens afro americanos. Essas reformas foram feitas para garantir que a polícia 

trabalhasse para servir e proteger todos os residentes igualmente.    

 O apoio a essas reformas, no entanto, não se traduziu na agenda mais radical da 

Capa de reorientar o relacionamento entre os moradores e a polícia através do controle 

da comunidade. Tal objetivo exigia mudanças fundamentais no equilíbrio de poder entre 

a polícia de Los Angeles e a comunidade a que servia, algo que a polícia de Los 

Angeles sob o comando do chefe de polícia Gates se recusou a considerar. Isso também 

desafiou o sistema político e a estrutura de autoridade mais ampla da cidade. 

 Ainda que o prefeito Bradley e membros selecionados do Conselho da Cidade 

apoiaram a supervisão da polícia de Los Angeles pelo Conselho de Comissários de 

Polícia, eles se opuseram a mudanças que resultariam na colocação de poder da cidade 

nas mãos dos moradores. Como resultado, as demandas mais substanciais por revisão 

civil falharam, o controle disciplinar ficou com o chefe de polícia e a relação subjacente 

de poder entre a comunidade e a polícia continuaram.596 Embora na extremidade radical 

do movimento anti-abuso policial, a CAPA continuou sendo uma organização central 

do movimento nos anos 1980 e 90. No entanto, o grupo lutou para manter seu sucesso 

anterior na mobilização de um grande número de residentes.    

 Para Felker-Kantor, em 1982, a CAPA reconhecendo seu nível baixo de 

engajamento diante dos simpatizantes, repensou posturas enquanto grupo e se mostrou 

menos radical. Os organizadores da CAPA, como Michael Zinzun, continuaram a 

promover uma influência marxista. O que levou a uma batalha constante para obter 

apoio da comunidade. A guerra militarizada contra as drogas dos anos 1980, o 

espancamento de Rodney King e a rebelião de 1992 em Los Angeles, no entanto, deram 

outro tom a Capa e sua demanda por controle comunitário da polícia. Isto fica notável 

ao percorrer seu arquivo, cerca de 80% de seus documentos se referem a sua atuação 

nos anos 1990 em diante. Apesar do nível variado de apoio da Capa ao longo do tempo, 

sua organização foi generativa. Ao desafiar constantemente as autoridades da cidade, a 

liderança da LAPD e o Conselho de Comissários de Polícia, a CAPA politizou a 

questão do abuso policial e o sistema de justiça criminal de maneira mais ampla. 
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Forneceu uma abertura para residentes, ativistas e organizações comunitárias para 

desafiar instituições majoritariamente brancas e articular visões alternativas das relações 

de poder urbanas. Com a persistência de episódios de abuso policial, uso excessivo de 

força e violência letal, a resistência e o protesto se expandiram para uma ampla 

variedade de grupos nas comunidades negra e latina. Inspirados nas bases construídas 

pela Capa, organizações moderadas de direitos civis, ministros e autoridades locais 

assumiram a questão da responsabilização policial. Apesar da oposição persistente da 

LAPD, os esforços da Capa asseguraram que responsabilizar a polícia perante a 

comunidade que a servia continuava sendo o centro do significado da justiça. 

 Ações contra o estado podem ser bem-sucedidas, como aquela realizada por 

Zinzun contra o Departamento de Polícia de Pasadena, em 1985, depois de perder 

permanentemente a visão de um olho devido a um forte espancamento de policiais 

depois de tentar observar a prisão de um de seus vizinhos. Vargas narra o evento com 

detalhes. Em 1984, no meio da noite, Zinzun ouviu alguém gritar na rua e saiu para ver 

o que estava acontecendo. Os gritos vinham de um homem sendo espancado por dois 

policiais. Um pequeno grupo de pessoas em suas roupas de dormir rapidamente se 

formou em torno do incidente. Eles pediram à polícia que parasse de espancar. Em vez 

disso, os oficiais pediram reforços pelo rádio com base na percepção de que um motim 

ameaçava explodir. Logo mais oficiais chegaram e ordenaram que a pequena multidão 

se dispersasse. Quando Zinzun estava voltando para seu apartamento, um policial o 

parou, gritando que Zinzun era quem estava tentando provocar um tumulto. Outros 

oficiais rapidamente circundaram Zinzun, borrifaram-no com gás, jogaram-no no chão e 

espancaram-no brutal e extensivamente. Devido à combinação de gás e a violência com 

que seu olho foi atingido, Zinzun perdeu a visão de um olho.597 O nervo óptico foi 

danificado de forma irreversível.598       

 Ao ser libertado da prisão no dia seguinte, Zinzun imediatamente convocou uma 

coletiva de imprensa. Diante das câmeras, gravadores e blocos de notas, usando um 

grande tapa-olho, ele relata os fatos do incidente e anuncia que está processando o 

Departamento de Polícia de Pasadena. Consistente com a técnica de mobilização 

política da Coalizão, Zinzun procurou o máximo de cobertura da mídia para o caso. Ele 

enquadrou este caso como um exemplo de apenas um dos muitos atos sistemáticos de 

                                                           
597 “Activist Escalates his Anti-police Campaing”. Los Angeles Times, Aug. 21, 1986. 
598 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles.  
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brutalidade policial vivenciados em bairros negros. Suas ações políticas e legais 

trouxeram sucesso. Um pouco mais de um ano depois de processar a cidade de 

Pasadena, Zinzun fechou um acordo com US $ 1,2 milhão, reforçando a visibilidade e 

relevância da CAPA599, pelo menos nas comunidades negra e parda. Essa experiência 

também aumentou o conhecimento da Coalizão sobre o funcionamento do sistema de 

justiça, refinando assim suas técnicas de mobilização comunitária.600 

A Capa reconheceu que as ações não eram um “substituto para uma comunidade 

organizada em acabar com os crimes policiais”, mas entendeu que a apresentação de 

queixas contra a polícia poderia ter um impacto monetário sobre a cidade.601 Entre 1972 

e 1990, indivíduos apresentaram 15.054 queixas e 5.598 ações judiciais contra a LAPD. 

Os processos resultaram na cidade pagando mais de US $ 43 milhões - uma média de 

US $ 2.392.759 por ano - aos moradores por ações impróprias dos policiais da polícia 

de Los Angeles. No início dos anos 1990, quando o Conselho de Comissários de Polícia 

concluiu que “vereditos multimilionários, se não for exatamente banal, não serão mais 

eventos extraordinários”.602        

 Zinzun concorreu a uma vaga no Conselho de Diretores da Cidade de Pasadena 

(o equivalente ao Conselho da Cidade de Los Angeles) em 1989, sua segunda tentativa 

nesse cargo.603 Construindo sua campanha com base no trabalho comunitário que ele foi 

pioneiro em South Central e também em Pasadena - onde iniciou sua participação nos 

Panteras Negras - Zinzun calculou o ímpeto político que acumulou durante o caso de 

espancamento da polícia, junto com os muitos anos de trabalho na CAPA, pode se 

traduzir em sucesso eleitoral. Segundo ele, pesquisas de opinião feitas na época 

apontavam que ele tinha boas possibilidades de ser eleito. A campanha de Zinzun sofreu 

um duro golpe, no entanto, quando o segundo em comando do Departamento de Polícia 

de Los Angeles, Subchefe Robert L. Vernon, usou o banco de dados de computador da 

Divisão Antiterrorista Lexis / Nexis para reunir e espalhar informações sobre a suposta 

conexão de Zinzun com a não especificada Atividade “terrorista”. Zinzun perdeu por 

pouco a eleição para Chris Holden, filho do vereador da cidade de Los Angeles Nate 

Holden. Não surpreendentemente, Nate Holden foi um dos maiores apoiadores da 

                                                           
599 “Police Injury Suit Settled for $1.2 Million: Pasadena Agrees to Pay Community Activist Blinded in 

one eye”. Los Angeles Times, Feb. 03, 1988. 
600 “$1.2 Million Settles Cop Brutality Case”. Los Angeles Sentinel. Feb, 04, 1988. 
601 “Peace Party Candidate Victim Of Alleged Police Abuse”. Los Angeles Sentinel. Jun, 26, 1986. 
602 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels 
603 “Local Elections: Cityhood, Council Seats, Growth at Stake in Elections: Race for Board of Directors 

is a Study in Marked Contrasts”. Los Angeles Times, March, 02, 1989. 
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LAPD, apoiando seu chefe, Daryl Gates, mesmo depois do espancamento de Rodney 

King, quando vários líderes políticos e civis locais e nacionais exigiam a renúncia do 

chefe.           

 Zinzun abriu um processo em 1991 contra Vernon, acusando que a divulgação 

pública de alegações não verificadas dos arquivos da inteligência policial violava seus 

direitos civis e prejudicava sua campanha por uma disputa no Conselho de Diretores 

Municipais de Pasadena. Pouco depois, o escritório do procurador da cidade propôs um 

acordo de $ 450.000, mas o Conselho Municipal de Los Angeles rejeitou a sugestão. As 

disputas internas mesquinhas entre funcionários e entre o conselho e a comissão 

policial, juntamente com as fortes reverberações do incidente de King sobre a 

brutalidade policial, não poderiam ter fornecido circunstâncias mais favoráveis para o 

advogado de Zinzun quando seu caso começou a ser julgado no Tribunal Superior de 

Los Angeles. Após três semanas de deliberação, em 4 de maio de 1991, o júri concedeu 

a Zinzun US $ 3,83 milhões.604 O juiz Michael Berg declarou que o júri havia 

encontrado evidências “claras e convincentes” de malícia de Vernon. Os jurados 

desconfiaram fortemente dos depoimentos de Vernon e Gates.605 No entanto, um juiz 

que alegou ter encontrado falhas processuais no caso anulou o pagamento de US $ 3,8 

milhões em julho de 1991. Zinzun e sua equipe apelaram e em julho de 1994 receberam 

US $ 512.500.606 A CAPA já havia se tornado uma presença eminente tanto na mídia 

negra quanto na grande mídia. Essa exposição atraiu novos e mais jovens simpatizantes 

do centro da cidade para o escritório, abrindo caminho para a aliança da CAPA com o 

movimento pacifista de gangues. 

                                                           
604 “Jury Awards Zinzun $3,83 Million in Suit Against City and Assistant Police Chief”. Los Angeles 

Times, May, 11, 1991. 
605 “$ 3.8 Million for Zinzun; Chief Vernon to pay $10,000 more”. Los Angeles Sentinel, May, 09,1991. 
606 “Political Activist Zinzun Awarded $512,500 to Settle Suit With City”. Los Angeles Times, July, 28, 

1994. 
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Figura 7: Material produzido pela CAPA para conscientização da comunidade. 

Fonte: CAPA Papers: Liberty Hill Records. Box 8. 

As demandas estão ligadas as condições de vida das minorias, mostrando que o 

projeto da Capa era além das questões em torno do Abuso Policial. Repare que ao 

asseverar “Say no to Welfare cutbacks”, que teria uma tradução livre: Diga não aos 

cortes no Welfare, faz uma analogia à campanha tocada à época por Nancy Reagan com 

relação ao uso de drogas: “Just say No”. Apenas diga não, direcionada aos jovens do 

país. Há um chamado para realização junto a comunidade e logo em seguida o uso das 

palavras de ordem dos Panteras Negras: All Power to the people: Todo Poder ao povo. 
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Figura 8: Folheto de campanha para Diretor da cidade de Pasadena em 1989. 

Fonte: CAPA Papers: Liberty Hill Records. Box 58. File 6. 

Aqui Zinzun traz algumas das pautas trabalhadas na CAPA para sua candidatura a cargo 

eletivo na cidade. Questões como moradia, trabalho, luta contra o abuso de drogas é 

apresentada no cartaz. 
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Figura 9: Michael Zinzun concedendo entrevista a um repórter durante sua candidatura 

à Assembleia. Fonte: www.pasadenanow.com/main/new-film-highlights-the-legacy-of-

local-revolutionary-activist-michael-zinzun 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Michael Zinzun 

retratado na história da 

Eleição do Estado da 

California. 

Fonte:www.joincalifornia.co

m/candidate/3054 
 

 

Figura11: Michael Zinzun em seu 

Programa televisivo Message to the 

GrassRoots. Fonte: 

https://mediaburn.org/video/last-show/ 
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Figura 12: “They Claim I´m a Criminal”. Mural representando Michael Zinzun e uma 

mulher negra. Fonte: artsandculture.google.com/art-projector/oQGtBRgl4Nt7uA. 

 

O Mural fica na parede da Southern Califórnia Library na Avenida Vermon. Além das 

cores vivas é interessante reparar que há duas mãos negras que destroem correntes de 

grilhões e anjos levam chaves para liberdade, tal qual estão no cordão no pescoço da 

mulher, que é uma mãe que luta pelo futuro das próximas gerações. A arte é de 2010 e é 

conservada através de um projeto da cidade. 

5.4 Message to the GrassRoots e o trabalho audiovisual 

 

Em 10 de dezembro de 1963, Malcolm X realizou um discurso em um comício 

em Detroit, Michigan, enquanto ainda era o principal porta-voz da Nação do Islã. Sua 

fala apresenta sua filosofia nacionalista negra, o colocando como importante crítico do 

movimento pelos direitos civis. Malcolm propõe uma conversa para todo aquele 

semelhante que se sente injustiçado, em linguagem acessível e que esteja disposto a ver 

a historia do negro na America, como uma história de espoliação. O longo discurso, 

caloroso, inspira e dá nome a um dos trabalhos realizados por Zinzun a partir do ano de 

1988 em parceria com a artista plástica Nancy Buchanan e que durou dez anos, 

cobrindo temas dos mais diversos.       

 Message to the Grass Roots se concentrou na análise de questões, entrevistas, 

bem como apresentação de situações cotidianas vividas nas comunidades pobres e 

minoritárias de Los Angeles e sua região. Nancy Buchanan se encarregava segundo ela, 

ajudando a filmar e editar imagens de campo auxiliares e, ocasionalmente, sugerindo 

um tema para o programa ou ainda atuando como apresentadora alternativa. Programas 
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com uma análise do Vietnã dos anos 1990 e o embarque dos EUA para o conflito contra 

aquele país foram feitos pela artista e ativista. Message to the Grass Roots abordou, 

além do abuso policial, tópicos diversos como habitação, a conexão contra a cocaína, 

poesia política, organização do trabalho e lutas de libertação no sul da África, nas 

Filipinas e Haiti. Convidados de movimentos locais e internacionais pela paz e pelos 

direitos humanos apresentaram experiências e pontos de vista em primeira mão. Um 

programa especial intitulado “Grass Roots” produzido por Zinzun no Jackie Robinson 

Community Center, na véspera da Guerra do Golfo Pérsico, envolveu um microfone 

aberto que foi simultaneamente coberto pela Cable News Network (CNN), que enviou 

um segmento ao vivo do programa para seus próprios telespectadores. Programas como 

o que abordou o julgamento dos policiais envolvidos no espancamento de Rodney King, 

com uma análise das consequências das rebeliões de Los Angeles após os vereditos de 

1992607 e o diálogo com jovens de organizações locais foram amplamente divulgados. 

Trechos de Message to the Grass Roots estão incluídos no programa de satélite Deep 

Dish TV608, bem como alguns programas estão hoje disponíveis no youtube através de 

um trabalho realizado pela Southern California Library – SCL.   

 Essas e outras produções de vídeo locais oferecem vozes e experiências não 

incluídas nas transmissões corporativas. Segundo Buchanan um exemplo bastante 

instrutivo de como a mídia reafirma seu controle sobre uma catástrofe como os eventos 

de Los Angeles que claramente não seriam contidos, é possível ao comparar a cobertura 

ao vivo do dia seguinte ao veredito com o especial de notícias posterior de Ted Koppel, 

“Anatomia de um Riot”. “Seu editor une imagens de eventos reais e videotapes de 

Koppel entrando bravamente no mesmo local - em um momento posterior e pacífico. O 

efeito é poderoso - agora tudo está “sob controle” e Koppel analisa tudo com a “voz 

da autoridade”.609 

Através do trabalho com Message, Buchanan acrescenta que se envolveu com 

apoio local (organizado por Zinzun) para o movimento de independência da Namíbia. 

Em novembro de 1989, a ativista viajou para a Namíbia e posteriormente produziu um 

vídeo documentário sobre as primeiras eleições democráticas na última colônia da 

África. Posteriormente, devido à experiência de Zinzun no trabalho com jovens, buscou-

                                                           
607 Muitas das imagens da Rebelião de 1992 que se tem disponível hoje, acessíveis no youtube, bem como 

em filmes e documentários, foram produzidas por Zinzun. 
608 BUCHANAN, Nancy. Works and Networks: Information Art and the Use of Low-End Electronics for 

Individual and Community Projects. In: Leonardo, 1993, Vol. 26, No. 5, Art and Social Consciousness: 

Special Issue (1993), pp. 423-429. p. 425. 
609 Idem, ibidem. 
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se sua colaboração quando o Instituto de Artes da Califórnia pediu para a ativista 

projetar workshops para jovens em Watts. Este ano, foi concluído um projeto com 

jovens envolvidos na trégua entre gangues envolvendo três dos conjuntos habitacionais 

de Watts: Imperial Courts, Jordan Downs e Nickerson Gardens.610 Esse trabalho com 

jovens há registros que apontam suas aulas para uso de acido bórico e controle de 

pragas, tal iniciativa possui similaridade com projetos de sucesso da Guerra à pobreza 

em Los Angeles. 

Zinzun junto a CSGT (Community in Support of the Gang Truce) conquistou 

um acordo de trégua histórico entre as gangues Crips e Blood em Watts em março de 

1992. Sua experiência internacional o trouxe até o Brasil no ano de 1993, o intuito era 

“aprender e oferecer ajuda com a crescente construção de consciência que está 

ocorrendo entre os pobres, os desprivilegiados e as pessoas de cor”.611 Essa parceria 

durou mais de dez anos, inspirando militantes na favela do Jacarezinho no Rio de 

Janeiro a criar o centro Zinzun, inspirado no militante.612 O papel da Capa no Brasil foi 

compartilhar sua experiência em torno do abuso policial e formar quadros politizados no 

terceiro mundo. Um dos militantes brasileiros, o líder comunitário Antonio Carlos 

Rumba Gabriel, mais conhecido como Rumba, teve asilo político nos EUA, como elo 

na luta por melhores condições de vida.613   

Zinzun atuou ainda por pouco mais de uma década em seu programa, na Capa e 

no apoio de movimentos locais, falecendo em 2006 em sua casa em Pasadena de causa 

natural, na época ele estudava gastronomia, pois aspirava se tornar cozinheiro. Zinzun 

deixou um legado inegável para a luta por libertação negra e minoritária em Los 

Angeles, bem como inspira as novas gerações de ativistas na cidade.   

 O capitulo procurou apresentar um ator político, suas crenças e militância, bem 

como uma instituição chave para a compreensão da ação afro americana e suas 

coalizões na Los Angeles dos anos 1980. Com sua autocrítica, a Capa conformou 

anseios de mudança, bem como se adequou a um contexto de recrudescimento quanto à 

ação militante. Acreditamos assim, que a Capa teve um papel central na voz ativa contra 

o racismo e outros sistemas de opressão e desigualdade na cidade. E teve forte atuação 

em temas que estavam na ordem das condições de vida dos afro americanos.  

                                                           
610 Idem. p. 426. 
611 VARGAS, João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in 

South Central Los Angeles. p. 109. 
612 VARGAS, João H. Costa. Never meant to survive: genocide and utopias in black diaspora 

communities. Maryland: Rowman & Littlefield publishers, inc. 2008.  
613 CAPA Papers, Box 28. Rumba Report.  
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6. As condições de vida em South Central Los Angeles nos anos 1980: Segurança 

pública, Políticas anti-droga e anti-gangue. 

 Uma das imagens que tornou Los Angeles famosa após a rebelião de 1992 foi a 

atuação de sua policia nas ruas com todo seu aparato. Nos anos 1980 houve um 

crescimento vertiginoso de estatísticas quanto a encarceramento, assassinatos e 

violência de gangues que disputavam espaço nas áreas que viviam minorias. Com a 

ascensão de um chefe de policia conservador e comprometido com a lei e a ordem nas 

ruas, casos de abuso cresceram significativamente.  

O aumento da violência das gangues e do tráfico de drogas durante a década de 

1980 acirrou a relação entre policia e comunidades pobres. A criminalização dos pobres, 

que conotava todos como suspeito, marcou toda juventude do centro urbano como 

criminosos em potencial, apesar de nem todos os jovens negros e latinos serem 

membros de gangues ou usuários de drogas, nem as gangues eram a força dominante no 

comércio de crack. Ligando a violência das gangues com a atividade das drogas, no 

entanto, racionalizou-se a política urbana punitiva destinada a travar uma guerra às 

drogas baseada em policiamento militar, prisões em massa e sentenças punitivas que 

contribuíram para o crescente uso do encarceramento em massa. 

6.1 O combate ao crime urbano pelo prisma da Segurança Pública 

 

Membros de gangues, traficantes de drogas e criminosos, aos olhos dos 

políticos, da polícia e muitos residentes autoidentificados como “cumpridores da lei”, 

não se adequavam aos padrões de comportamento para inclusão plena na sociedade, 

fazendo com que parcelas da comunidade acreditassem que a remoção destes sujeitos 

era o melhor a ser feito. Como o chefe da LAPD, Daryl Gates asseverou, casuais 

usuários de drogas “deveriam ser retirados e fuzilados”614, e o prefeito Bradley 

frequentemente se referia a membros de gangues como “terroristas urbanos”. A 

segregação, desemprego e ausência de investimento urbano levaram as instituições a 

desenvolverem políticas punitivas e de monitoramento ao invés de políticas de 

promoção social. O Escritório de Operações do LAPD desenvolveu ações que 

delineavam o papel da polícia como monitora de todos os potenciais delinquentes e 

removendo criminosos das ruas por meio de varreduras de gangues militarizadas, redes 

antidrogas, decretos de redução de gangues e a Lei de Prevenção e Terrorismo de Rua 

                                                           
614 “Gates On Drugs: ‘Casual Users Should Be Shot’”. Los Angeles Sentinel, September 13, 1990. 
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(STEP). Tais práticas e sentimentos complementaram o crescente compromisso do 

LAPD com o trabalho de James Q. Wilson em 1982, criador da teoria de policiamento 

de janelas quebradas, que tratava de crime, desordem e comportamento impróprio como 

a causa raiz da decadência urbana.615 O efeito de tais políticas na prática levou à 

criminalização de jovens negros e latinos por meio de policiamento intensificado, sua 

exclusão da plena participação na sociedade americana devido a prisões em massa e 

produção de registros criminais, contribuindo para o aumento do uso do encarceramento 

como forma de política urbana e social que pouco fez para resolver os problemas de 

desigualdade e pobreza persistente.616 

As soluções do prefeito Tom Bradley para problemas urbanos, que simultâneo a 

redução da ajuda federal às cidades sob Ronald Reagan baseou-se em uma guerra cada 

vez mais punitiva as drogas e gangues. As políticas do governo Bradley em torno do 

crime e da lei e da ordem refletiu a transformação do liberalismo de uma agenda de 

bem-estar social patrocinada pelo Estado durante a Guerra à Pobreza à consolidação da 

era Reagan da governança pró-negócios e orientada para o mercado que enfatizava a 

responsabilidade pessoal, o desenvolvimento econômico e as medidas punitivas 

destinadas à mudança de ambientes e comportamentos urbanos como a solução para a 

decadência urbana, em vez de abordar condições sociais ou econômicas.617 Nesse 

contexto, Bradley promoveu políticas duras contra o crime, programas de intervenção 

de gangues e drogas, aumento de recursos e mão de obra para o LAPD, apesar de uma 

crescente rivalidade com o chefe Gates. Manifestações de desigualdade sócioeconômica 

urbana, como desemprego, escolas precárias, uso de drogas e atividades de gangues, 

foram encaradas como problemas pessoais e não de bem-estar.618 Autores da sociologia 

urbana como Randolph Hohle apontaram como uma rígida segurança publica e políticas 

punitivas é uma forma de inversão no tratamento de problemas sociais. Onde deveriam 

existir políticas de promoção, há repressão e a leitura de que todos os problemas são de 

responsabilidade dos pobres. Do planejamento familiar, desemprego e a honestidade. 

                                                           
615 FELKER-KANTOR, Max. Managing Marginalization from Watts to Rodney King: The Struggle over 

Policing and Social Control in Los Angeles 1965 – 1992. Los Angeles: Dissertation of PhD in History at 

the University of Southern California, 2014. 
616 WESTERN, Bruce. Punishment and Inequality in America. New York: Russell Sage, 2006; CLEAR, 

Todd R. Imprisoning Communities: How Mass Incarceration Makes Disadvantaged Neighborhoods 

Worse. Oxford University Press, 2009. 
617“Proposed Amendments to fair housing Law Would Cut down on discrimination”. Herald dispatch, 

June, 7, 1984. 
618 “Black Coalition Endorses plan to staff Minority Schools”. Herald dispatch, July, 12, 1984. 
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Ao gerenciar as consequências da desigualdade urbana por meio de policiamento 

intensificado, a guerra de Bradley às drogas, gangues e crime representou um papel 

revigorado do Estado durante uma era de diminuição das receitas fiscais, redução da 

ajuda federal às cidades e retração nos programas de bem-estar. É neste contexto que o 

historiador Michael Katz problematiza o porquê dos centros urbanos não queimarem, 

imaginando que tal quadro poderia levar alguma grande metrópole americana ao 

colapso. O consenso de que o declínio urbano e os problemas sociais de gangues e 

drogas eram crimes e problemas enraizados na falta de responsabilidade pessoal e mau 

comportamento tiveram um longo alcance, também influenciando abordagens políticas 

alternativas baseadas na intervenção, desvio e prevenção de gangues. Programas 

liderados pelo Gabinete de Planejamento da Justiça Criminal do Prefeito, como o 

Projeto HEAVY (Esforços Humanos na Revitalização da Juventude) e os Serviços 

Comunitários juvenis, ofereciam um modelo diferente de policiamento intensificado 

que visava a percepção de “em risco” e visava dar um direcionamento aos jovens 

através do trabalho social e da auto-ajuda. Esses programas, no entanto, reforçaram 

percepções de que todos os jovens negros e latinos, principalmente os homens, eram 

criminosos em potencial que precisavam de monitoramento e contenção, fazendo pouco 

para questionar a criminalização do comportamento, a natureza do mercados e 

economias de drogas, ou a própria existência e manutenção da segregação e condições 

que produziram oportunidades desiguais e declínio urbano. 

Dentro das comunidades negras e latinas, uma variedade de grupos clamava por 

lei e ordem, policiamento aprimorado e programas sociais e econômicos para lidar com 

os efeitos das reestruturação industrial, desemprego e redução da ajuda às cidades. 

Organizações de Religiosos de classe média e trabalhadora, como o Comitê 

Organizador Centro-Sul (SCOC) e as Organizações de Bairro Unidas (ONU), travaram 

uma guerra paralela às drogas que pressionou o prefeito Bradley, a Câmara Municipal e 

a Polícia de Los Angeles a aumentar a presença da polícia em seus bairros e decretar 

sentenças mais duras para o tráfico de drogas, a fim de “salvar” suas comunidades. 

Operando dentro de um contexto de Guerra às Drogas de Reagan, uma cultura de 

responsabilidade pessoal, com declínio de gastos e o desenvolvimento econômico 

corporativo orientado para o mercado como desejava o empresariado Angelino.   

 Em vez de enfrentar de forma propositiva os problemas sociais e econômicos do 

centro da cidade, os esforços do SCOC e ONU não focalizaram em problemas como 

desemprego, educação e nutrição, mas deram atenção à erradicação do narcotráfico e as 
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gangues. Apesar do apoio ao aumento do policiamento e medidas punitivas em relação a 

comunidades afro americanas e latinas, havia também grupos ativistas pedindo 

abordagens alternativas para a política urbana. Organizações como a CAPA desafiaram 

políticas de repressão e encarceramento no bojo da guerra às drogas e gangues, 

pleiteando fundos federais em 1986 e 1988 do Ato anti-abuso de drogas (Anti-Drug 

Abuse Acts619), a serem usados para programas sociais e econômicos e para o fim do 

policiamento que assumiu que todos os jovens negros e latinos eram potenciais 

membros de gangues. A CAPA conquistou a trégua entre gangues nos anos 1990, e 

assistiu jovens ex-membros, incentivando estes a darem palestras em escolas e em seus 

cursos de formação para afastar os jovens das gangues, onde muitos destes se viam 

influenciados pela falta de uma família estruturada junto ao senso de pertencimento que 

as gangues tinham.Tais esforços forçaram as autoridades a reconsiderar táticas 

específicas, mas pouco fizeram para alterar um contexto político que continuou a 

favorecer políticas punitivas, justiça rápida e uma guerra sobre os problemas sociais 

urbanos.620 

Políticas destinadas a erradicar o narcotráfico por meio de uma guerra contra as 

gangues resultaram na prisão em massa e encarceramento de jovens afro americanos e 

latinos sob acusações de crimes relacionados a praticas de gangues e tornando o sistema 

de justiça criminal presente em suas vidas. O tratamento diferenciado quanto a alguns 

delitos também fez parte desta lógica. Jovens brancos, de bairros valorizados da cidade 

recebiam um tratamento ameno se comparado com jovens de minorias raciais. Um 

estudo de 1991 do Centro de Detenção para Adultos do condado de Los Angeles 

descobriu que quase um terço dos jovens negros de 20 a 29 anos havia sido preso pelo 

menos uma vez naquele mesmo ano, enquanto a população da Califórnia atingiu quase 

90.000 presos em 1990.621 Ao criminalizar inúmeros jovens negros e latinos nas ruas de 

Los Angeles por meio de monitoramento, prisão e encarceramento, as soluções políticas 

punitivas para as condições sociais urbanas exacerbaram os próprios problemas da 

desigualdade e declínio que pretendiam resolver. No processo, eles deram à polícia, aos 

funcionários da cidade e moradores brancos uma coerência ideológica para racionalizar 

o centro da cidade como um lugar a ser temido e evitado. Aos seus moradores um 

                                                           
619 Anti-Drug Abuse Act of 1986, H.R. 5484, 99 th. Cong. (1986).  
620 FELKER-KANTOR, Max. Managing Marginalization from Watts to Rodney King: The Struggle over 

Policing and Social Control in Los Angeles 1965 – 1992.  
621 MILLER, Jerome G. Search and Destroy: African-American Males in the Criminal Justice System. 

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.  
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estigma de não serem vistos como honestos.     

 Quando o governo Reagan reduziu o financiamento federal para saúde, serviços 

sociais e programas de educação, Los Angeles e outras cidades fizeram pouco para 

substituir a perda de recursos federais que anteriormente tinham ido para os moradores 

mais pobres e carentes. A inflação e a passagem da Proposição 13 em 1978, que 

limitava as receitas de impostos sobre propriedade na Califórnia, levou Bradley a pedir 

por orçamentos municipais reduzidos, dependentes da ajuda estatal. Tal estratégia, no 

entanto, colocou Los Angeles em apuros. Sem receitas fiscais locais ou financiamento 

federal, Bradley e outras autoridades políticas se voltaram para o desenvolvimento de 

negócios e investimentos para lidar com os problemas financeiros da cidade. A 

abordagem de Bradley, no entanto, levou a um desenvolvimento muito desigual que 

trouxe arranha-céus e edifícios de escritórios e centros culturais para o centro da cidade, 

proporcionando poucos benefícios aos bairros pobres.622 Tais imagens de contraste são 

possíveis de serem vistas em filmes como “Pão e Rosas” de Ken Loach e “Um dia de 

fúria” de Joel Schumacher, ambos filmados em Los Angeles. 

Ao mesmo tempo em que os serviços sociais estavam em declínio, Bradley 

reformou a polícia e o sistema de pensões de incêndio, que cresceu para 15% do 

orçamento da cidade, impondo limites ao custo de vida aumentado por meio de uma 

proposta de votação em 1982.623 Embora os esforços de Bradley provocasse a ira dos 

policiais e do sindicato da polícia, ele continuou a fornecer recursos financeiros e apoio 

político à polícia de Los Angeles. O orçamento de Bradley para 1982-1983, quando ele 

instituiu uma taxa de 2% de corte generalizado, por exemplo, deu à polícia “maior 

prioridade” e isentou o departamento da redução. Sua abordagem enfrentou desafios 

conservadores em suas corridas eleitorais para prefeito em 1981 e para governador em 

1982, refletindo um movimento completamente duro com o crime.624 

Entre 1984 e 1985 – ano de reeleição de Bradley – as pesquisas mostraram o 

desejo de mais proteção policial nos bairros da cidade, bem como a disposição do 

prefeito de apoiar planos para aumentar a força policial. Embora enfrentando repetida 

oposição aos aumentos de impostos, seus esforços para “combater o crime em todas as 

frentes” expandiram o LAPD de uma força de oficiais de 6.900 em 1984 para 8.414 em 

                                                           
622 FELKER-KANTOR, Max. Managing Marginalization from Watts to Rodney King: The Struggle over 

Policing and Social Control in Los Angeles 1965 – 1992.  
623 SONENSHEIN, Raphael. Politics in Black and White: Race and Power in Los Angeles. p.159. 
624 FELKER-KANTOR, Max. Managing Marginalization from Watts to Rodney King: The Struggle over 

Policing and Social Control in Los Angeles 1965 – 1992.  
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1990. “Uma força policial forte e visível é um dos nossos melhores meios de combate 

ao crime”, afirmou Bradley em 1990, ao pressionar por mais 400 policiais, “a polícia 

está travando uma guerra total contra o crime. Eu quero dar a eles o pessoal para escalar 

nosso ataque”. Bradley se mostrou em sintonia com o contexto nacional, ao apoiar 

programas punitivos e que ignoravam as dificuldades dos bairros pobres do centro.625 

Los Angeles tinha em seus parques industriais setores como manufatura, bem 

como trabalhos de colarinho azul desde a II Guerra que geravam empregos para parcela 

significativa dos moradores dos centros urbanos. A indústria de alta tecnologia e defesa 

continuou a crescer durante as décadas de 1970 e 1980, mas os empregos 

manufatureiros com altos salários desapareceram quando os empregadores deixaram a 

região para levar suas fábricas para a fronteira EUA-México. Setores de serviços com 

baixos salários e instituições financeiras com altos salários substituíram empregos bem 

remunerados em fábricas de automóveis e similares. Bradley tentou revigorar o 

crescimento por meio do desenvolvimento econômico e as finanças internacionais 

exacerbaram a crescente lacuna de riqueza e oportunidade entre aqueles empregados de 

finanças e alta tecnologia em relação a aqueles em serviços de baixa remuneração.626  

Mudanças no financiamento do governo para as cidades, programas sociais, 

declínio econômico e ênfase em políticas de justiça criminal sob a gestão Reagan não 

passaram despercebida por membros da comunidade negra e latina. Como a Comissão 

de Relações Humanas do Condado descobriu em 1984, essas mudanças foram 

percebidas como “formas de discriminação toleradas pelas autoridades federal, estadual 

e governos locais.” Altos níveis de desemprego, poucas perspectivas de mobilidade 

ascendente e a estigma da pobreza produziu condições que levaram ao crime, abuso de 

drogas e álcool, atividade de gangues em comunidades de minorias raciais de baixa 

renda. As soluções para esses problemas na visão dos gestores era policiamento ao 

invés de programas de assistência social.  

As estatísticas de detenções amparadas nas Leis de Entorpecentes de 1980, por 

exemplo, refletiram altas porcentagens de prisões por drogas na região central, apesar 

das estatísticas mostrarem alto uso de intorpecentes no oeste, predominantemente 

branco.627 Enquanto a polícia e a mídia retrataram usuários de PCP como criminosos 

violentos contribuiu para o medo na comunidade negra, a geografia dos mercados de 
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626 Idem. Ver também: SOJA, Edward W. Tudo se junta em Los Angeles. 
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drogas em torno do PCP garantiram que a guerra às drogas se concentrasse em South 

Central. Em 1979, a LAPD se referiu a South Central como o “Capitólio do PCP”.628 

 Organizações como a NAACP e o Los Angeles Sentinel, cooperaram com o 

LAPD, com funcionários da cidade e representantes do Estado, como Maxine Waters, 

para realizar ações anticrime e manifestações anti-PCP durante o início dos anos 1980. 

Eles trabalharam para aumentar a conscientização sobre o crescente problema com 

droga. Ao mesmo tempo, políticos aprovaram novas leis sobre drogas impondo 

sentenças de prisão de 90 dias para qualquer um encontrado sob a influência do PCP ou 

do LSD, antecipando a intensificação das medidas punitivas que reforçavam 

policiamento sob o uso de drogas como uma questão de crime e não de saúde pública.629

 O uso e o tráfico de drogas também eram uma preocupação particular para 

Bradley, enquanto ele foi prefeito na década de 1980 exigiu mais recursos do governo 

federal para auxiliar a legislação local para combater a guerra às drogas. Quando o 

vereador afro americano Robert Farrell propôs 40 moções anticrime em 1981 com base 

em uma crença de que “há mais na luta contra o crime do que a aplicação da lei”, por 

exemplo, poucos oficiais deram seu apoio.630      

 Apoio jurídico, político e financeiro para a aplicação da lei rapidamente tornou-

se a prioridade em uma guerra que foi redefinida como parte da guerra contra gangues e 

crime juvenil, reforçando a geografia racial segregada da cidade por meio do 

policiamento espacialmente seletivo no processo. A guerra às drogas, ostensivamente 

destinada a erradicar as vendas e uso em South Central, assumindo uma geografia 

particular voltada inicialmente para o usuário de “alto risco”, geralmente um homem 

afro americano no PCP que se sustentou por meio de atividades criminosas.   

 Em meados da década de 1980, a guerra mudou o foco para o traficante de crack 

escondido em “casas de crack” fortificadas com armas automáticas. Embora as 

evidências de uso e tráfico de drogas entre a juventude suburbana branca fora 

igualmente alta, muitas vezes ocorreu fora do foco da polícia. As vendas de drogas em 

bairros negros e latinos, em contraste, aconteciam frequentemente à luz do dia, o que 

                                                           
628 “L. A. Becomes PCP Capital Of World”. Los Angeles Sentinel, Oct 25, 1979. 
629 James Cleaver, “Community Rallies Against Crime, PCP Use”. Los Angeles Sentinel, September 16, 
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Drive on Crime Hits Snag”. Los Angeles Times, February 14, 1981. 



254 
 

 

trouxe policiamento intensificado e legislação punitiva para os bairros do centro da 

cidade. Muitos dos que foram varridos pela guerra combinada entre gangues e drogas 

eram jovens, negros e latinos, em sua maioria, homens desempregados que estavam 

diante de uma economia limitada em termos de emprego e oportunidades educacionais 

precárias.631 

A introdução do crack em South Central em 1981 contribuiu para a crença 

popular de que a guerra às drogas exigia um ataque total à juventude violenta e 

descontrolada. O preço barato deste produto, cerca de US$ 25 por dose em 1984, em 

comparação com US$ 100 para cocaína em pó, trouxe para si um numero significativo 

de usuários. Atravessadas por altas taxas de desemprego, que chegaram a 40,2% para 

jovens negros, se criou um mercado enorme para a droga dentro da comunidade afro 

americana. A capacidade de fazer grandes somas de dinheiro facilitou o crescimento da 

devastadora economia das drogas. Ao longo de 1984, o crack rapidamente se tornou um 

problema social, resultando em um aumento de 70% de admissões no Centro médico 

Martin Luther King Jr. em Watts por dependência de cocaína. Embora a maioria das 

pessoas envolvidas na explosão do comércio de crack não fizesse parte de gangues, 

policiais, funcionários da cidade e os moradores trataram a crise do crack como parte do 

problema das gangues que exigia força pesada.632 

As notórias gangues afro americanas Crips e Bloods tornaram-se os principais 

alvos da polícia de Los Angeles. No entanto, a transformação da demografia de South 

Central e do leste de Los Angeles assegurou que os jovens negros e latinos se tornassem 

alvos dos esforços do LAPD e LASD para afirmar práticas que contribuíram para a 

criminalização de comunidades inteiras. A principal resposta à violência juvenil e às 

gangues surgiu na década de 1970 através do aumento do policiamento e o 

desenvolvimento de unidades anti-gangues especializadas, financiadas pela Lei de 

Administração de Assistência à Execução (LEAA). O LAPD, por exemplo, desenvolveu 

um Programa de recursos em meados da década de 1970 destinado a resolver o 

problema das gangues por meio de justiça criminal e medidas de serviço social.633 

                                                           
631 FELKER-KANTOR, Max. Managing Marginalization from Watts to Rodney King: The Struggle over 
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 O LAPD iniciou o Total Resources Against Southwest Hoodlums (TRASH) em 

1972, que consistia em uma seleção de 38 oficiais especializados em crime juvenil, e 

teve como alvo a área predominantemente afro americana da 77th Street e Southwest 

Area. As unidades TRASH, foram renomeadas: Recursos Comunitários Contra 

Bandidos de Rua (CRASH), depois que a pressão da comunidade os obrigou a mudar o 

nome devido às conotações negativas da sigla, rapidamente se afastou de um modelo de 

recursos totais e se tornou a unidade de elite anti-gangue do LAPD. A unidade CRASH 

estabeleceu um arquivo com dados de gangues para rastrear membros e potenciais 

membros em 1976, marcando a mudança de um modelo combinado de intervenção e 

supressão para uma estrutura baseada em monitoramento e controle social que 

criminalizou o centro da cidade e seus jovens no processo.634    

 Apesar da implantação das unidades CRASH, policiais e moradores enfrentaram 

uma cidade cada vez mais violenta durante a década de 1980, à medida que os 

homicídios de gangues aumentaram de 168 em 1977 para 351 em 1980. Os crimes 

relacionados a gangues também aumentaram 86,4% entre 1979 e 1980, roubos, 

sequestros e estupros em particular.635 O prefeito Bradley apoiou cada vez mais a 

postura agressiva em relação às gangues juvenis, afirmando que “não vamos abrir mão 

de mais um centímetro desta cidade para esse tipo de violência e terrorismo urbano”. A 

solução de Bradley envolveu redistribuição dos oficiais de polícia e especialistas em 

gangues para South Central como parte de uma Força-Tarefa para conter gangues e 

drogas por meio de medidas agressivas e punitivas. “A Força-Tarefa”, explicou Bradley, 

“dará sua maior prioridade para aumentar a vigilância, prisões, apoio para processos 

judiciais bem sucedidos e liberdade condicional e revogações de liberdade condicional, 

a fim de limitar ao máximo a violência de gangues e terrorismo urbano.”636 

A cidade alocou 80% de seu orçamento anti-gangue de US$ 7 milhões em 1980 

para programas CRASH a fim de “prevenir e reprimir incidentes relacionados a 

gangues”, refletindo o consenso de que a repressão veio primeiro e a prevenção em um 

distante segundo momento. As unidades CRASH travaram uma guerra contra gangues 

com base em uma filosofia de repressão que visava intimidar, remover e encarcerar 

tantos membros de gangues quanto possível, realizando varreduras de gangues e drogas 

a partir de 1981 em South Central. Em Agosto de 1981, 125 Oficiais realizaram uma 
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das maiores operações de aplicação da lei contra as gangues da história da cidade, 

realizando batidas em 30 localidades envolvidas no que a LAPD descreveu como uma 

“guerra civil” entre as gangues Crips e Bloods da cidade.637  

 Embora ostensivamente direcionadas a membros de gangues verificados, as 

varreduras visavam construir um banco de dados de gangues e operavam na suposição 

de que todo jovem era um potencial membro de gangue que cometerá um crime se já 

não o tivesse cometido, o que gerou abusos e desconfiança da polícia.638 Em junho de 

1986, seis policiais do CRASH invadiram a casa de Jessie Larez em East LA em busca 

de uma arma supostamente na posse de um de seus filhos. Durante a batida, os policiais 

viraram a casa de cabeça para baixo e quebraram o nariz de Jessie Larez e não 

encontraram nenhuma arma. Larez moveu uma ação contra Gates e o LAPD no tribunal 

federal. Gates defendeu seus oficiais perguntando: “quanto custa um nariz quebrado, 

vale a pena? Dadas as circunstâncias deste caso, acho que não vale nada.”639  

 Embora um juiz federal tenha decidido a favor de Larez e condenou Gates a 

pagar uma multa de US$ 170.000, a Câmara Municipal e o prefeito Bradley destinaram 

fundos para pagar a determinação, enfurecendo moradores e ativistas latinos que viam a 

sentença como parte da falha contínua em responsabilizar Gates.640 Como Rudy Acuna 

comentou, “as observações de Gates são totalmente reflexivas da atitude histórica de 

seu departamento e suas políticas para controle da cidade e de grandes guetos latinos. 641  

O Chefe, encorajado pela histeria nacional sobre o aumento das taxas de criminalidade, 

tornara-se ainda mais ultrajante.”642 

Noticias como o seguinte editorial do Sentinel eram comuns em South Central: 

A contagem das vítimas de violência de gangues durante um período de cinco 

dias que terminou no domingo passado numerando oito mortos, incluindo um 

membro de gangue que foi morto por sua própria gangue, e trinta pessoas 

ficaram feridas, incluindo um menino de três anos que foi baleado, e dois 

membros de uma equipe de câmeras de notícias que estavam cobrindo o 

incidente motivado por gangue ... Na rua 43 perto da Avenida Vermont. 

Moradores da avenida e da região dizem que mais de 50 rodadas de tiros 

explodiram enquanto gangues rivais atiravam com uma variedade de armas, 

incluindo a ilegal AKC-45 semiautomática rifle de assalto.643 
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6.2 As Olimpíadas de 1984 como Rolo compressor de minorias. 

 

O historiador Joshua Ryan Lieser aponta que Los Angeles ofereceu uma 

oportunidade única para os Estados Unidos demonstrarem ao mundo uma nova visão de 

si sendo cidade anfitriã dos jogos. Racialmente diversificada, geograficamente massiva 

e economicamente poderosa – Los Angeles era um novo tipo de megalópole. As 

Olimpíadas de 1984 incluíram mais nações participantes do que qualquer outra edição 

do evento na era moderna. Apesar dos esforços da União Soviética para desencorajar a 

participação de nações amigas com um boicote, tal qual, os EUA fez na edição anterior 

quando o evento ocorreu na União Soviética, os Jogos de Los Angeles estabeleceram 

um novo modelo econômico para as nações anfitriãs e demonstraram a viabilidade do 

empreendimento. Apelidadas de “Jogos Capitalistas”, por ser a primeira a contar com 

financiamento privado e patrocínio corporativo, os Jogos Olímpicos ajudaram a 

militarizar ainda mais a LAPD e reforçaram sua capacidade de travar uma guerra contra 

o crime que durou até os anos 1990 e aceleraram a prisão em massa e encarceramento 

de homens afro americanos.644        

 As duas forças motrizes em Los Angeles para sediar os Jogos de 1984 foram o 

Comitê do Sul da Califórnia para os Jogos Olímpicos (SCCOG) e o prefeito da cidade, 

Tom Bradley. Após a candidatura malsucedida para os Jogos de 1980, ambos fizeram 

campanha abertamente pelo direito de sediar os Jogos de Verão de 1984. A resposta do 

público em Los Angeles não foi totalmente positiva. Milhares de cartas foram enviadas 

ao gabinete do prefeito Bradley pedindo-lhe que não buscasse as Olimpíadas devido aos 

custos associados, e algumas pessoas até pediram o direito de voto como cidadãos sobre 

o assunto. “Não é razoável afetar meus impostos para pagar jogos, a menos que a 

maioria dos eleitores aprove”, afirmou a residente Dorothy Hobson em sua carta ao 

prefeito Bradley em novembro de 1977.645 

Entre as décadas de 1970 e 1980, a desindustrialização que atingiu Los Angeles, 

foi impulsionada pelas mesmas forças de busca de lucro corporativo e competição 

global. Lieser aponta que os mais atingidos foram os subúrbios industriais de South 

Central. Enquanto os trabalhadores brancos em sua maioria puderam se aposentar ou 

seguir com seus empregos para a periferia suburbana, os não-brancos ficaram presos em 
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uma economia que repentinamente perdeu 40.000 empregos de alta remuneração na 

manufatura e no transporte de caminhões. Não foi por acaso que o coração da 

experiência Olímpica em 1984 foi no sul de Los Angeles, no espaço dos bairros da 

classe trabalhadora não-branca que foram tão desastrosamente atingidos por 

desemprego. O prefeito Bradley também estava no cerne da transformação do centro de 

Los Angeles. Ele foi devidamente criticado por permitir grilagem de terras corporativas 

e pagamentos estrangeiros, bem como foi capaz de suavizar as ondas de agitação social 

na cidade no período que antecedeu os jogos. Isso permitiu que novos conceitos de um 

futuro urbano surgissem e abriu o espaço da cidade para as fantasias dos 

desenvolvedores que estavam de olho no prêmio do centro da cidade.646  

 Enquanto os funcionários de Los Angeles se preparavam para as Olimpíadas de 

1984, eles não estavam preocupados com o destino dos jovens afro americanos ou 

latinos que viviam em bairros devastados por uma recessão econômica, com taxas de 

desemprego que haviam chegado a 40%. Em vez disso, eles se concentraram em 

combater a atenção internacional que o crime relacionado às drogas e o aumento da 

violência das gangues trouxeram para a cidade. Para Felker-Kantor, as autoridades 

temiam que esta situação arruinasse a imagem de Los Angeles como a cidade do futuro 

e a porta de entrada para a Orla do Pacífico. Para garantir que esses jovens afro 

americanos e latinos não envergonhassem Los Angeles no cenário mundial, legisladores 

locais, administradores de segurança nacional e oficiais do Departamento de Polícia de 

Los Angeles investiram pesadamente, não em programas de empregos ou serviços anti-

dependência, mas em policiamento duro e medidas de segurança. Como resultado, para 

muitos jovens afro americanos ou latinos pobres que viviam nos bairros de South 

Central ao redor do Coliseu - o local que sediou as cerimônias de abertura e 

encerramento, bem como os eventos de atletismo e natação - os Jogos Olímpicos não 

trouxeram prosperidade. Mas levaram a uma possibilidade maior de perseguição 

policial, prisão e encarceramento que passou a ser associada à Guerra às Drogas.647 

 A polícia de Los Angeles usou seus US$ 800.000 de orçamento olímpico 

alocado pelo governo federal para comprar um arsenal de metralhadoras, dispositivos de 

visualização infravermelha e um sistema de rádio para suas equipes da SWAT. O 
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departamento também implantou operações de policiamento com alvo espacial para a 

segurança olímpica em 1984. Em parceria com o Departamento de Defesa, a LAPD 

contratou oficiais adicionais, a um custo de mais de U$ 20 milhões para conduzir o que 

o Comandante William Rathburn - coordenador olímpico da LAPD e futuro diretor do 

programa de varredura de gangues e drogas chamou de projeto de combate ao crime 

“sem precedentes”. A esmagadora demonstração de força e as medidas coercitivas 

mantiveram a violência ao mínimo durante as duas semanas de jogos – ao custo de 

“tentar higienizar a área” – mas também contribuiu para o crescimento dramático de 

uma guerra militarizada contra as drogas travada cada vez mais como uma guerra contra 

gangues.648 

A realização dos Jogos contribuiu não apenas para a militarização do LAPD, 

permitiu também que eles colocassem em prática quatro anos de experiência de 

policiamento anti-gangue e antidrogas. A Força-Tarefa de Crimes Graves das 

Olimpíadas - Olympics Major Crime Task Force, uma cooperação interinstitucional 

entre o LAPD, LASD e o FBI, realizaram varreduras em massa para livrar a área do 

Coliseu de South Central de membros de gangues, traficantes de drogas e moradores de 

rua durante o mês que antecedeu os Jogos.649 Mais de 170 agências policiais também se 

uniram para criar uma rede de alerta de crimes estendendo-se do Estado do Oregon até a 

fronteira mexicana.650 Esses recursos e táticas não desapareceram quando os atletas 

deixaram a cidade. Eles continuariam a ser usados para policiamento agressivo e 

políticas punitivas nas comunidades mais vulneráveis da cidade nos anos seguintes.  

 Na contabilidade final, as Olimpíadas de LA tiveram um lucro de U$ 222,7 

milhões em receitas irrestritas de U$ 718,5 milhões, um retorno fenomenal e sem 

precedentes de 31%. Nenhuma Olimpíada em cinquenta anos poderia se orgulhar de ter 

feito tanto. Além disso, não houve incidentes terroristas graves, nem grandes 

manifestações de protesto. A União Soviética e a maioria de seus aliados boicotaram os 

jogos de LA, mas o tiro saiu pela culatra do ponto de vista financeiro, já que os Jogos 

foram extremamente lucrativos. Os soviéticos sofreram perdas financeiras dramáticas 

durante as Olimpíadas de Moscou de 1980 e culparam o boicote liderado pelos EUA.651 
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6.3 A continuidade da Guerra as Drogas após as Olimpiadas  

 

No âmbito do pós Olimpíada, em 6 de fevereiro de 1985, uma equipe da LAPD 

SWAT usou um veículo tipo tanque V-100 de nível militar recebido das Olimpíadas e 

equipado com um aríete de 14 pés para derrubar a parede de uma suposta “casa de 

crack” em Pacoima. Os policiais encontraram duas mulheres e três crianças comendo 

sorvete, sem armas, uma pequena quantidade de maconha e sem cocaína. O chefe Gates, 

juntamente com os moradores preocupados e o vereador David Cunningham, elogiaram 

a tática, acreditando que tamanha demonstração de força fez com que muitos traficantes 

se afastassem e “casas de crack” fechassem suas vendas.652 Pressões da comunidade e 

restrições legais limitaram com sucesso o uso do aríete pelo LAPD, mas pouco fizeram 

para deter a crescente militarização da guerra às drogas e gangues que enxergou toda a 

juventude negra e latina como potenciais membros de gangues e traficantes.653  

 Autoridades políticas locais e agências de aplicação da lei abordaram o aumento 

de jovens em gangues principalmente como um problema de crime relacionado ao 

tráfico de crack e não como reflexo da reestruturação econômica, desemprego e falta de 

oportunidades no centro da cidade. Em 1986, oficiais da cidade, a mídia e os 

representantes da lei conectaram diretamente a violência das gangues e atividade de 

drogas como dois lados de uma guerra maior contra o crime. Ainda em 1986, o LAPD 

relatou um aumento de 20,2% na violência entre jovens de gangues relacionada a 

vendas de narcóticos nas ruas. A Drug Enforcement Agency (DEA) fez conexões entre 

gangues e organizações de tráfico de drogas.654      

 As conexões entre gangues e drogas, no entanto, não era tão direta, e estudos 

usando as próprias estatísticas do LAPD descobriram que a maioria das vendas de 

drogas em LA não eram relacionadas a gangues.655 Embora em 1992 até mesmo 

funcionários do estado como o procurador Ira Reiner tenham mudado sua posição, 

comentando em um relatório de todo o condado que “a violência das gangues não 

parece ser explicada pelas drogas”, tais descobertas pouco alteraram a aplicação da lei, a 

política da cidade ou percepções populares quanto as associações realizadas.656  

 Ao vincular a guerra às drogas com a guerra contra as gangues, as autoridades 
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policiais e municipais criaram novas categorias de comportamento. Ao enquadrar o 

problema do crack como um problema das gangues, a DEA afastou o tráfico de drogas 

das condições sociais e reforçou medidas que visavam predominantemente jovens 

negros em nome da guerra às drogas, mas sob o pretexto das gangues. Apesar das 

evidências científicas de que o crack não era quimicamente diferente da cocaína em pó, 

a violência das gangues estava associada ao crack contribuindo para a grande 

disparidade em penalidades e sentenças entre as duas formas da droga. As comunidades 

brancas tornaram-se cada vez mais temerosas com sujeitos afro americanos ou latinos 

que representavam para eles traficantes de drogas, levando Ed Turley do Community 

Youth Gang Services (CYGS) a comentar, “quando os brancos são ameaçados, os 

recursos são disponibilizados.”657       

 De fato, o LAPD, LASD e DEA, com suas unidades anti gangues especializadas, 

se viam em um batalha para manter a juventude do centro da cidade sob maior controle. 

A mídia reforçou tais percepções de bairros urbanos como zonas de guerra levando à 

escalada de violência e uso da força policial. Como a Newsweek relatou em uma 

exposição de 1988 sobre “The Drug Gangs”, o crack transformou “algumas das gangues 

de rua mais duras do país em traficantes de drogas baseados em organizações do gueto”, 

que facilitaram uma “forma de guerra de guerrilha urbana” distintamente diferente das 

revoltas urbanas dos anos 1960. South Central LA, informou a Newsweek, “poderia ser 

o cenário para alguma foto B sobre o mundo após um apocalipse nuclear - uma 

paisagem de pesadelo habitada por bandidos saqueadores e policiais durões, um mundo 

em que a inocência é refém da violência e espectadores muitas vezes acabam como 

vítimas.”658 Há um editorial do Sentinel que traz um bom exemplo: “Cheri e Henry 

Lang, proprietários de um apartamento em Los Angeles que tiveram seu imóvel 

danificado há aproximadamente um ano atrás, em uma busca policial por gangue 

pediram U$10 milhões de dólares em processo na semana passada, alegando que a 

polícia destruiu a propriedade por preconceito contra negros [...]. O processo, movido 

por Cheri e Henry Lang, é um de vários trazido por seus vizinhos que alegam que suas 

casas foram destruídas enquanto eles foram espancados e humilhados durante as 

batidas.659 

                                                           
657 “L.A. County’s Gang Wars Engulf Peace Efforts: Millions Spent to End Violence, Curb Membership 

and Protect Bystanders”. Los Angeles Times, November 12, 1987. 
658 FELKER-KANTOR, Max. Managing Marginalization from Watts to Rodney King: The Struggle over 

Policing and Social Control in Los Angeles 1965 – 1992. 
659 Los Angeles Sentinel, July, 20, 1989. 



262 
 

 

A crescente percepção da inter-relação das gangues e a explosão do tráfico de 

drogas trouxeram demandas para uma maior cooperação entre especialistas em gangues 

e especialistas em narcóticos.660 O Chefe Gates e o prefeito Bradley pediram ao governo 

federal que fornecesse mais financiamento para medicamentos e interdição, além de 

cooperação da força-tarefa interagências entre o LAPD, FBI, DEA e Guarda costeira 

porque, como Gates argumentou, o fluxo de drogas “tornou-se muito sinistro para as 

pessoas da cidade de Los Angeles, porque está ligado a uma quantidade crescente de 

violência de gangues”. O agente da DEA de Los Angeles comentou: “as drogas são a 

força vital dessas gangues. Para acabar com a violência das gangues, é imperativo que 

paremos com o tráfico de drogas.”661        

 Para parar o tráfico de drogas, os funcionários pressionaram por uma legislação 

que visasse prisão e encarceramento das gangues de rua com base em acusações de 

conspiração, vendas direcionadas de drogas nas ruas e confisco de bens para reduzir a 

capacidade operacional das gangues tomando suas propriedades. A Lei de Controle 

Abrangente do Crime de 1984 e o Anti-Drug Abuse Act de 1986 tornou as cidades 

elegíveis com presença maciça do Estado e fundos federais recebidos de apreensões de 

narcóticos e permitiram que o LAPD não apenas confiscasse drogas, mas até noventa 

por cento da propriedade e dinheiro relacionados a casos de drogas, aumentando muito 

os cofres do departamento.662 Os ativos confiscados complementavam a legislação da 

era Reagan que canalizava grandes quantidades de dólares federais para departamentos 

de polícia locais para equipamentos de estilo militar para combater a guerra às drogas. 

Auxiliado por recursos federais, o LAPD respondeu à violência cada vez mais letal das 

gangues na forma de armas automáticas, tiroteios e assassinatos em retaliação com 

esforços para expandir seu próprio arsenal, como sugeria o uso do aríete. Em 1988, por 

exemplo, o Conselho de Comissários de Polícia aprovou o uso da bala de ponta oca 

extremamente letal por policiais a título experimental, justificando a decisão em face 

das críticas da CAPA e da ACLU alegando que a polícia precisava de balas com mais 

“poder de parada”.663 Bancos de dados de informações e rastreamento de gangues cada 

vez mais robustos complementaram o uso de equipamento militar, ao mesmo tempo em 

que facilitaram os esforços de monitoramento e prevenção que criminalizaram jovens 
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negros e latinos.664          

 Grupos comunitários como a United Neighborhoods Organization no leste de 

Los Angeles também desafiaram a abordagem “tradicional” à violência de gangues que 

enfatizava a aplicação da lei. A ONU ajudou a organizar o Community Youth Gang 

Services Project (CYGS) em 1981, modelado após o Programa de Intervenção em Crise 

da Filadélfia. O programa de intervenção do CYGS foi composto por 14 equipes de rua 

compostas por quatro ex-membros de gangues ou jovens de comunidade especialistas 

que trabalharam para conter a violência das gangues de rua e impedir que as gangues 

recrutassem novos membros por meio de intervenção e mediação. As equipes ajudaram 

a mediar conflitos entre gangues, prestou serviços de prevenção de violência e 

vigilância em áreas-alvo para reduzir a violência, o que representou um esforço para 

facilitar o trabalho cooperativo entre a aplicação da lei, agências, e a comunidade.665 

Como observou o Comitê de Coordenação de Justiça Criminal do Condado, o 

uso do CYGS com trabalhadores comunitários foi “uma parte única do programa geral 

do Condado”. O programa adicionou a LAPD e o LASD, que também foram pioneiros 

na educação sobre resistência às drogas e na intervenção de gangues na década de 1980 

voltados para a mudança de comportamento. O programa de Educação (DARE) quanto 

à resistência ao abuso de drogas do LAPD foi o mais conhecido. Os instrutores do 

LAPD ensinaram as crianças do ensino médio e fundamental como desenvolver a auto-

estima e resistir à pressão dos colegas com um “apenas diga não” às drogas e gangues, 

como preconizava Nancy Reagan. O programa foi tão bem-sucedido, segundo Gates, 

resultando em uma diminuição de 53% no abuso de substâncias por estudantes do 

ensino médio. Após o primeiro ano de operação, o LAPD operou programas DARE em 

64 escolas primárias e secundárias da cidade. Em 1988, DARE operava em todas as 

escolas locais, tornando-se um modelo nacional adotado pelos distritos escolares em 

todo o país atingindo quase 1,5 milhões de estudantes. Programas como o DARE, no 

entanto, reforçaram a cultura política dominante que enfatizou que simplesmente mudar 

o comportamento - em vez de prover condições sociais ou econômicas - resolveria o uso 

de drogas, crimes, postura violenta e participação em gangues.666  
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O prefeito Bradley estabeleceu um espaço de prevenção às gangues em toda a 

cidade, apoiou as famílias do centro com um currículo escolar para promover 

alternativas ao programa instrucional contra gangues, equipes de intervenção para 

monitorar bairros, linha direta 24 horas e divulgação nas escolas. Surpreendentemente, 

até mesmo o chefe Gates recomendou programas de cuidados infantis porque “falta 

supervisão em áreas economicamente desfavorecidas quando as figuras parentais são 

forçadas a trabalhar”. Além disso, ele pediu a reabertura de centros juvenis de bairro 

anteriormente fechados devido aos cortes orçamentários, uma Política Municipal de 

Juventude para oferecer alternativas à violência por meio da recreação, treinamento, 

emprego e iniciou o Programa Jeopardy em 1988 para “suprimir violência de gangues” 

com base na segmentação de “jovens em risco”. Por outro lado, os grandes 

investimentos foram direcionados a programas que promoviam a repressão, e não para 

programas de incentivo ao progresso.667 

Demandas por uma maior presença policial se encaixaram com novos modelos 

de aplicação da lei destinado a mudar os ambientes do centro da cidade como uma 

forma de controle do crime.668 Como dito extensivamente, grandes investimentos em 

programas que inibiram o trafico e a atividade das gangues seriam melhor aplicados em 

programas de aceleração, que ainda que tivessem sido criados, foram tratados como 

recurso de segunda instancia. Com o quadro econômico ao qual o país vivia, a situação 

da juventude do centro só tendia a piorar. 

6.4 Operação Martelo: apoteose da repressão no âmbito da Guerra as drogas  

 

 Em Abril de 1988 a LAPD junto a LASD deflagaram uma operação contra o 

crime em South Central que levou sua ação a outro nível de abordagem. Mike Davis 

escreveu um texto à época, analisando como a imprensa e as instituições públicas 

imaginavam e emitiam significados sobre a conjuntura da cidade e assevera uma pratica 

constante entre elas, o trato desigual com o crime nas áreas da cidade. Davis afirma que 

o saldo da Operação Martelo, em termos de prisões e detenções, pode ser apenas 

comparado a rebelião de Watts em 1965. Mil patrulheiros apoiados por esquadrões 

táticos de elite e uma equipe de força-tarefa especial anti-gangue impôs a Operação 

Martelo do Chefe Daryl Gates.669 Em termos geográficos a policia cobriu uma área que 

                                                           
667 “L.A. County's Gang Wars Engulf Peace Efforts: Millions Spent to End Violence, Curb Membership 

and Protect Bystanders”. Los Angeles Times, November 12, 1987. 
668 “South-Central L.A. Fights Crime Itself”. Los Angeles Times, November 23, 1984. 
669“War on ‘The Rotten Little Cowards’: Irate Gates pledges 1,000 Officers for Gang Sweeps”. Los 

Angeles Times, April, 3, 1988. 



265 
 

 

foi de Exposition Park, bairro com as instalações das Olimpíadas, ao norte de Long 

Beach. A Operação Martelo foi como uma missão de busca e destruição da era do 

Vietnã – da qual muitos policiais de L.A. eram de fato veteranos.670  

 Davis aponta que 1.453 jovens foram presos e processados em escritórios de 

reservas móveis, principalmente por pequenos delitos como multas de trânsito 

inadimplentes ou violações do toque de recolher. Centenas mais, sem registro, tiveram 

seus nomes inscritos na lista de gangues do LAPD para vigilância futura. Essas listas 

geraram uma especulação quanto ao numero de jovens envolvidos em gangues na 

cidade, promovendo medo nos cidadãos quanto ao poder dos criminosos e cristalizando 

a imagem do jovem negro e latino como potencial membro de gangue.   

 A Operação Martelo utilizou de um aparato que a LAPD já vinha desenvolvendo 

ao longo das décadas, mas notadamente foi o legado dos investimentos das Olimpiadas 

e de todo esforço do Chefe Gates. O chefe alcançou uma notoriedade e autonomia 

tamanha que desejava que sua SWAT se envolvesse em missões de política externa 

como aquelas da Guerra as Drogas na America Central e do Sul.671    

 A Operação Martelo escancarou o poder discricionário da policia e foi mais um 

episódio da difícil relação entre policia e sociedade civil, mais precisamente aqueles que 

viviam no leste de L.A. e em South Central. Nos quatro anos seguintes outros 

fenômenos como a morte precoce de Lathasha Harlins e o espancamento de Rodney 

King foram fatores que não só traziam mais descontentamento e desesperança para as 

comunidades negras quanto ao trato da policia, mas o sentimento de impunidade, 

levando a população a se rebelar, tornando o evento a maior revolta do país. 

 

6.5 Governo do Estado da Califórnia nos anos 1980; Deukmejian como espelho de 

Reagan. 

 

Entre os anos de 1983 a 1991 a Califórnia esteve sob a gestão do político 

republicano Courken George Deukmejian Jr. Como 35ª governador do Estado, 

Deukmejian apresentou uma agenda de governo que muito se assemelhava a de seu 

presidente, Ronald Reagan. George Deukmejian, como ficou mais conhecido, tinha 

ascendência armênia e teve uma vida política duradoura, foi representante da cidade de 

Long Beach na Assembleia Estadual de 1963 a 1966, foi senador, servindo de 1967 a 

1979 e atuou como procurador-geral da Califórnia de 1979 a 1983. Acumulando uma 
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experiência de vinte anos antes do governo do Estado, Deukmejian se destacou pela 

defesa da Pena de morte no Estado através do discurso da “Lei e ordem”, tal qual 

Richard Nixon672, bem como na campanha de proibição da Cannabis, que nos dias 

atuais é liberada. A dura postura com o crime se expressou em números, o aumento 

vertiginoso da comunidade carcerária da Califórnia, consonante com o que acontecia no 

país, bem como seu estimulo para construção de presídios particulares.     

 A chegada de Deukmejian ao governo do Estado foi através de um pleito que 

chamou a atenção de analistas por sua candidatura concorrer com o prefeito de Los 

Angeles, Tom Bradley. É bem verdade que a plataforma de Deukmejian agradava muito 

mais um eleitorado conservador, tanto por propostas de diminuição de impostos, defesa 

do porte de armas, que motivou que muitos eleitores fossem as urnas darem apoio ao 

candidato. No entanto, nas pesquisas de intenção de votos, Bradley aparecia como 

franco favorito. Todavia no pleito, por uma diferença de 100.000 votos, Deukmejian 

vence. Muitos analistas políticos à época associaram o fenômeno ao fato dos 

entrevistados se sentirem constrangidos em não declarar voto a um candidato negro, 

neste caso, o único na história de Los Angeles e da Califórnia, e no pleito escolher outro 

candidato. O fenômeno foi nomeado de “efeito Bradley”, associado a acontecimentos 

semelhantes em pleitos onde as pesquisas não fizeram jus aos resultados. 

A gestão Deukmejian tal qual se propôs, diferiu da experiência de seu antecessor 

Jerry Brown. Contra o aumento de impostos, a gestão justificava a recessão econômica 

no qual passava a Califórnia, suspendendo à época a contratação de novos funcionários 

do Estado e proibindo viagens de trabalho de funcionários para fora do Estado. Seu 

orçamento foi austero no inicio, e com o passar da crise teve um superávit, refletido na 

construção de rodovias, porém à custa de cortes na educação, saúde, bem-estar e 

políticas ambientais. O político enfrentou forte oposição democrata nas demais esferas 

de poder no Estado, refletido nos embates para aprovação de orçamentos.673 Entre suas 

varias propostas de governo, que foram combatidas por democratas, seu maior fracasso, 

uma “prioridade máxima” para o governador, foi não ter criado o Departamento de 

Gestão de Resíduos para lidar com tóxicos.674 Um dos planos do governador seria 

alocar trabalhadores do programa Workfare para a nova agência estatal para controlar 
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substâncias tóxicas”.675        

 No que diz respeito ao orçamento, o governador Deukmejian propôs mais e 

venceu com frequência, talvez devido à vantagem inerente do executivo no orçamento, 

bem como um aumento acentuado nas receitas fiscais resultantes de uma Califórnia 

agora em expansão da economia. O governador também desenvolveu uma relação de 

trabalho com Democratas no Legislativo. Fred Silva, assessor fiscal do líder do Senado, 

comentou na época que “depois de três anos, ficou claro que ele [Deukmejian] estava 

um pouco mais disposto a falar”.676 Em 1985, Deukmejian para conseguir garantir um 

orçamento no prazo realizou ações do agrado democrata. Suas propostas para gastar o 

superávit do Estado – incluíram uma redução de 10% no aumento com gastos na 

educação, no financiamento para o ensino superior, aumento para policiais e um 

aumento de 8% nos benefícios da rede de segurança. De fato, muitas dessas propostas 

refletiam as prioridades dos líderes democratas tanto quanto do governador republicano. 

Todavia, houve casos em que Deukmejian teve que ceder a pressões e concordar com 

aumentos para todos os funcionários do Estado.677     

 Neste capítulo procurou-se analisar como a difícil relação entre a policia e as 

comunidades racializadas foram atravessadas por iniciativas como a Guerra as Drogas, e 

uma política de segurança pública que enxergava afro americanos e latinos como 

potenciais criminosos. A epidemia de crack é tida por alguns estudiosos como reflexo 

da racialização das drogas e de seus respectivos aparatos punitivos, uma vez que o crack 

e seu portador sofria penas mais duras. Há autores que fazem uma associação entre a 

epidemia de crack nas comunidades negras e uma postura conivente das instituições 

publicas quanto aos resultados extremamente danosos em termos de qualidade de vida 

para famílias pobres negras. Enquanto a cocaína tinha pena menos dura e era apreendida 

em sua maior parte em bairros nobres da cidade. A racialização das drogas e sua 

consequente abordagem pela policia e sistema de justiça é mais uma faceta da 

antinegritude que tem no consequente encarceramento uma ferramenta de controle dos 

sujeitos tidos como indesejados na cidade dos Anjos. A ressonância dos cortes de 

verbas junto a este quadro proporcionou experiências cada vez mais duras as famílias 

negras, esta abordagem compõe nosso ultimo capitulo.  

 

                                                           
675 “Workfare Passes; Toxic Plan Loses.” Los Angeles Times, September 15, 1985, p. A1. 
676 “Governor Dips into Surplus to Finance Spending Bills.” Los Angeles Times, October 6, 1985. 
677 KOUSSER, Thad; PHILLIPS, Justin H. The Power of American Governors: Winning on Budgets and 

Losing on Policy. 
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7. As condições de vida em South Central Los Angeles em termos percentuais: o 

impacto do Neoliberalismo para políticas de habitação, saúde e emprego. 

 

 Los Angeles nos anos 1980 convergiu uma serie de fenômenos que também se 

apresentavam em outras regiões do país. O impacto das políticas austeras de Reagan, o 

processo de desindustrialização no centro da cidade, que gerou desemprego de forma 

desproporcional para minorias que possuíam baixo nível escolar, o aumento do 

encarceramento, bem como da política repressiva da policia, são fenômenos que 

conflitaram com demandas sociais como, qualidade de moradia em um bom local, 

acesso à saúde, transporte público e educação, e a uma rede logística justa, com 

mercados que possuíssem oferta de insumos e que ao mesmo tempo gerasse empregos a 

comunidade. Alguns estudos e pareceres técnicos produziram estatísticas quanto aos 

níveis de qualidade de vida em South Central Los Angeles, a ideia deste capítulo é 

apresentar e entender como as políticas de corte nos programas de bem estar, junto a 

uma falta de investimento na Inner City e permanência de alguns problemas trouxeram 

piora nos índices de qualidade de vida para minorias na cidade, sendo a contestação 

deste quadro a pauta de muitos movimentos sociais à época.  

7.1 Emprego, renda e desigualdade 

 

A distribuição de renda em Los Angeles nos anos 1980 revelou os efeitos 

polarizadores do declínio do emprego pouco qualificado e semiqualificado entre os 

trabalhadores afro americanos, em sua maioria, chamados de trabalhadores do colarinho 

azul.678 Esse processo é atravessado por três fenômenos: aumento da implementação de 

tecnologia, diminuindo postos de trabalho; migração de parques industriais 

(desindustrialização); e a expressiva chegada de mão de obra desqualificada da América 

Central e México na cidade nos anos 1980, ocupando postos de trabalho em condições 

cada vez mais precárias e realizando forte concorrência com a mão de obra afro 

americana e das demais minorias espalhadas por South Central e no leste da cidade. 

 O aumento da pobreza acompanhou a crescente desigualdade de renda na 

cidade. Em 1969, a taxa de pobreza de Los Angeles era 2,8% menor do que a dos EUA. 

Isso mudou rapidamente à medida que a taxa de pobreza de Los Angeles continuava 

subindo, enquanto as taxas de pobreza da nação permaneciam estáveis. Em 1979, a taxa 
                                                           
678 Blackness as Exclusion and Isolation: The Making of Inequalities in South Central. In: VARGAS, 

João H. Costa. Catching Hell in the City of Angels: Life and Meanings of Blackness in South Central Los 
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de pobreza de Los Angeles era 1% mais alta do que a do país. Em 1989, os pobres 

Angelinos haviam crescido para mais de 15% da população.679    

 As imagens que se popularizaram dos pobres se fixaram em figuras como a 

Welfare Queen, a beneficiaria dos programas de bem-estar. No entanto, a realidade de 

Los Angeles revelou uma população pobre, notável por sua diversidade. Os homens 

compreendiam 43% dos pobres em Los Angeles. Enquanto os lares chefiados por 

mulheres eram mais propensos a serem pobres do que outros tipos de composição 

familiar. Entretanto, ainda que fosse popular a imagem da Welfare Queen, a maioria das 

famílias em situação de pobreza não vivia unicamente da ajuda do governo para sua 

sobrevivência. Apenas um quarto dos adultos pobres em Los Angeles recebia qualquer 

forma de assistência social, incluindo renda de programas como Auxílio a Famílias com 

Crianças Dependentes, Assistência Geral e Medi-Cal. Deste percentual, apenas 13% 

recebiam beneficios do AFDC.680      

 Embora a expressiva presença de minorias étnicas em Los Angeles seja anterior 

ao pós-guerra, foi nos anos 1980 que Los Angeles emergiu como uma cidade 

majoritariamente não branca. A metamorfose demográfica da região durante esse 

período foi tão dramática e abrangente quanto à reestruturação industrial. Em 1970, 

71% da população da cidade tinha composição de cidadãos brancos não hispânicos ou 

anglo-americano; os 29% restantes da população estavam divididos entre latinos (15%), 

afro-americanos (11%), e finalmente, asiáticos do Pacífico (3%). Em 1980 a população 

Anglo caiu para 53% e caiu novamente em 1990 para apenas 41%. A imigração em 

larga escala da América Central e Latina, bem como da Ásia, juntamente com um 

crescimento moderado da população afro americana, expandiu os números deste grupo 

ao longo da década de 1970.681 A imigração continuou a remodelar a demografia de Los 

Angeles na década de 1980, à medida que a porcentagem de latinos e asiáticos 

aumentava. Em 1990, os latinos representavam 36% da população de Los Angeles; afro 

americanos e asiáticos constituíam 11%, respectivamente.682 Uma conjuntura com alto 

índice de violência policial, desemprego e especulação imobiliária fez com que parcela 

significativa da comunidade afro americana se deslocasse para áreas próximas à cidade 

como Inglewood, San Diego e Pasadena, que não sofriam tanto com estes fatores, isso 

                                                           
679 ONG, Paul. Poverty and Employment Issues in the Inner Urban Core. In: South-Central Los Angeles: 

Anatomy of an Urban Crisis. Lewis Center for Regional Policy Studies. Nª. 6, June, 1993.p. 03. 
680 Idem.  
681 MULLER, Thomas; ESPENSHADE, Thomas J. The Fourth Wave. California's Newest Immigrants. 

Washington, D.C.: The Urban Institute Press. 1985. 
682 ONG, Paul. Poverty and Employment Issues in the Inner Urban Core. p. 04. 
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fez com que o percentual geral de negros na cidade diminuísse entre os anos 1980-90, 

simultâneo ao crescimento expressivo de latinos.683   

 A transformação de Los Angeles em uma cidade multiétnica e de importância 

mundial foi construída sobre a desigualdade étnica e racial. Estas minorias foram 

atraídas para a região no intuito de preencher a crescente oferta de empregos de baixos 

salários, dos quais eram renegados por trabalhadores brancos devido a sua condição de 

perigo. Nas últimas décadas do século XX, os trabalhadores minoritários foram 

desproporcionalmente empregados como domésticos, como operadores de indústrias 

manufatureiras não duráveis e de baixos salários, e nas crescentes indústrias de serviços 

como zeladores e garçom. Apenas os afro americanos fizeram alguns progressos 

ocupacionais, ganhando acesso a empregos de manufatura e serviços governamentais 

com salários mais altos. As posições ocupacionais das minorias se traduziam em 

disparidades de ganhos duradouras, particularmente com relação aos latinos. Embora a 

diferença de rendimentos entre afro americanos e seus colegas brancos não hispânicos 

tenha persistido na década de 1990, ela diminuiu consistentemente ao longo desse 

período. Em 1989, os homens afro americanos ganhavam 69% dos ganhos médios dos 

homens brancos não hispânicos e as mulheres afro americanas ganhavam 91% dos 

ganhos médios das mulheres brancas não hispânicas. Para os latinos, a história era de 

crescente desigualdade. A renda dos latinos caiu constantemente, de modo que, em 

1989, homens e mulheres latinos ganhavam 46% e 50% dos ganhos médios de homens 

e mulheres brancos não hispânicos respectivamente. Entre os trabalhadores masculinos, 

em tempo integral e em uma faixa anual, os latinos representam dois terços de todos os 

trabalhadores que ganham menos de US$ 10.000; os brancos não hispânicos 

compreendem mais de três quartos de todos os que ganham acima de US$ 50.000.684 

 O declínio da renda relativa pode ser atribuído parcialmente ao fluxo de mão de 

obra imigrante não qualificada para a região. Salários foram achatados, bem como 

condicionados a categoria de ilegalidade que muitos trabalhadores tinham. Há uma farta 

literatura que procura entender a relação da mão de obra latina nos EUA e seus 

familiares que vivem no local de origem, o envio de ajuda financeira que ameniza os 

efeitos do desemprego e pobreza existente também nesses locais.685 Tradicionalmente, 
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684 ONG, Paul. Poverty and Employment Issues in the Inner Urban Core. p. 05. 
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os imigrantes entraram na camada inferior do mercado de trabalho. Em décadas 

anteriores, a entrada de imigrantes no mercado teve apenas um efeito temporário na 

distribuição de renda, pois os imigrantes acabaram se mudando para empregos mais 

bem remunerados.686 Nos anos 1980, a mobilidade econômica para imigrantes latinos, 

em particular, diminuiu. As oportunidades de progresso entre os latinos que viveram 

nos Estados Unidos por cinco a dez anos pioraram, em seu grupo de homens, ganhavam 

em media um terço a menos em 1980 em relação a 1970, indicando que durante a 

década, a integração do mercado de trabalho diminuiu para os latinos.687   

 A imigração por si só não pode explicar as crescentes disparidades raciais. As 

minorias nascidas nos Estados Unidos fizeram pouco progresso econômico durante as 

décadas de 1960 e 1970. Mantendo-se constante em índices como educação, experiência 

de trabalho e status racial/étnico, esta lógica indica que ser afro americano e homem 

reduziu os salários em 35% em 1979 e acima dos 30% em 1969. Os programas de ação 

afirmativa da década de 1970 destinados a reduzir a discriminação contra afro 

americanos pareciam ter tido pouco efeito apreciável na diferença racial, quando na 

verdade, a discriminação contra afro americanos aumentou.688   

 A desigualdade racial também se reflete na renda familiar. Em 1989, a renda 

familiar média dos afro americanos era 62% a dos brancos não hispânicos. Os latinos se 

saíram um pouco melhor do que os afro americanos devido às diferenças no número de 

assalariados por família. A renda familiar média entre os latinos era de 66% em relação 

à das famílias brancas não hispânicas. A desigualdade racial e étnica ganha ainda mais 

destaque com a variação das taxas de pobreza entre os grupos. Apesar da atenção dada à 

situação de pobreza dos afro americanos, nos anos 1980, os latinos foram o grupo étnico 

que mais cresceu entre os pobres. Historicamente, a taxa de pobreza entre os afro 

americanos superou a de todos os outros grupos étnicos e raciais. No entanto, em algum 

momento durante a década de 1980, isso deixou de ser verdade, à medida que a pobreza 

latina aumentou e a pobreza entre os afro americanos diminuiu ligeiramente. Um 

esmagador 58% dos pobres são latinos, 20,5% brancos não hispânicos e 13,4% afro 

americanos. Esses números refletem não apenas o crescimento do número de latinos em 

Los Angeles, mas também o rápido aumento da pobreza latina.689  
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 Desemprego e emprego instável, foram constantes e atravessados por problemas 

como baixo salário, que impactam diretamente no rendimento. O salário médio por hora 

dos trabalhadores que são residentes de South Central é apenas 62% do salário médio 

por hora da média dos trabalhadores que residem no resto do condado de Los Angeles. 

A porcentagem correspondente para os ganhos anuais é ainda menor, 59%, porque o 

emprego é menos estável nos bairros afro americanos. Os empregos ocupados pelos 

moradores do núcleo da pobreza são fatores-chave nas altas taxas de pobreza. Com o 

desemprego generalizado e os baixos salários, muitos são incapazes de ter uma vida 

com condições mínimas de equilíbrio, o que coloca estas famílias na pobreza persistente 

como afirmou William Julius Wilson ao estudar o gueto americano. Enquanto o 

desemprego é prevalente, os salários e ganhos nos bairros latinos são piores, uma vez 

que por hora é apenas 47% do nível do resto do condado e 45% anualmente.690  

 Existem múltiplos fatores causais para o desemprego e os baixos salários. Um 

elemento-chave é o baixo capital humano, particularmente na formação educacional. 

Mais da metade dos residentes adultos (25 anos ou mais) no núcleo de pobreza não tem 

diploma de ensino médio, o que é o dobro da taxa para os residentes adultos no resto do 

Condado. No outro extremo da escala de escolaridade, a proporção de residentes adultos 

no resto do município com pelo menos um diploma de bacharel (25%) é três vezes 

maior do que a proporção deste índice de residentes adultos no núcleo da pobreza (8%). 

O nível educacional é mais baixo nos bairros latinos, onde mais de dois terços não têm 

ensino médio e menos de um em cada vinte tem diploma de bacharel. No mercado de 

trabalho, os baixos níveis de escolaridade se traduziram diretamente em salários e 

rendimentos mais baixos, bem como em empregos com vínculos mais frágeis.691  

 As barreiras enfrentadas pelos trabalhadores latinos e mistos são agravadas pela 

falta de habilidade no idioma inglês. 45% de todas as pessoas entre as idades de 18 e 64 

anos não falavam inglês bem ou não falavam inglês. O problema não foi tão grave em 

áreas mistas, mas mesmo assim, mais de um quarto tinha muito pouca ou nenhuma 

habilidade em falar inglês. Estes números elevados são justificados, dado o grande 

volume de imigrantes, muitos dos quais estão nos EUA há poucos anos. Mesmo aqueles 

que estão há mais tempo podem ter habilidades limitadas no idioma inglês, porque há 

poucos programas de inglês para adultos direcionados aos trabalhadores pobres. O 

problema linguístico gera dois impactos adversos: 1. dificulta os trabalhadores 
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imigrantes a comercializem as habilidades e a educação que adquiriram no exterior, e 2. 

os isola em um segmento estreito da economia de baixa qualificação, onde a 

aglomeração de trabalhadores reduz os salários, bem como as condições destes postos. 

 Existem barreiras adicionais para as mulheres chefes de família, que arcam em 

sua maioria com o ônus de criar os filhos sozinhas. No núcleo da pobreza, mais de 

55.000 mulheres preencheram essa configuração, e as famílias chefiadas por mulheres 

representam 28% de todas as famílias com filhos. Nos bairros afro americanos, a 

porcentagem é ainda maior, 46% de todas as famílias com crianças. Embora a 

porcentagem seja menor nos setores latinos, 23%, ainda está em um nível alto. A 

combinação de oportunidades limitadas de emprego, baixos salários e a falta de creches 

acessíveis forçou a maioria dessas mulheres a depender de assistência social que não 

oferece benefícios suficientes para a família sair da pobreza. A proporção de mães solo 

que pleitearam os programas de bem estar variou de acordo com o tipo de bairro, com 

os setores afro americanos apresentando a taxa mais alta (mais de três quartos) e os 

setores latinos com a taxa mais baixa (menos da metade). O que é surpreendente não é a 

alta proporção de procura por assistência social, mas, o grande número de mães solo que 

trabalham apesar das fracas perspectivas de emprego.692     

 Vargas ao realizar uma observação participativa em South Central nos anos 1990 

narra como existiam redes de auto ajuda entre mães pobres que viviam em Watts. 

Muitas destas trabalhavam em casas de famílias da classe média da comunidade negra, 

que viviam em áreas como o norte de Crenshaw, Leimert Park e Baldwin Hills. Tais 

redes se estabeleciam como elos de sororidade onde estas mulheres cuidavam dos filhos 

uma das outras, e compartilhavam de problemas pessoais como a ausência de um ente 

em casa que estava encarcerado.693 A discriminação racial persistiu na geografia da 

cidade fazendo com que muitos afro americanos com baixa qualificação educacional 

ficassem presos em bairros que perderam milhares de postos de colarinho azul no 

último quarto de século de reestruturação econômica e urbana.694 

7.2 Moradia no Centro Urbano 

Pesquisadores como Jacqueline Leavitt e Allan Heskin se debruçaram em temas 

como a moradia em Los Angeles entre 1980 e 1990. Apresentando constatações que 
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desmistificam a imagem da cidade como local idílico em relação a esta condição. Os 

autores apontam que 60% das moradias da cidade e 54% das do condado eram alugadas 

no período. Isso quer dizer que a maioria das famílias viviam em casas que não lhes 

pertenciam. A falta de moradia se compôs como realidade também. Em 1991, um 

número estimado de 114.000 a 183.000 pessoas ficaram desabrigadas em algum 

momento durante o ano, com mais de 30.000 pessoas desabrigadas com uma faixa de 

tempo considerável.695 Edward Soja aponta que estratégias foram desenvolvidas por 

quem vivia na linha tênue de não poder pagar um aluguel, desde a comprar ingressos 

baratos em seções de cinema na madrugada, viver em carros adaptados, ou mesmo 

alugar espaços insalubres em propriedades onde pessoas dividem espaços 

minúsculos.696          

 Em 1990, o preço médio do aluguel na cidade de Los Angeles estava entre US$ 

603 por mês e US$ 623 no condado. A média do aluguel na renda das famílias em 1990 

era de 23% na cidade e 21% no condado. Cerca de 75% dos problemas de acessibilidade 

a moradia afetavam sobremaneira as famílias de locatários de baixa renda. Uma família 

de quatro pessoas de baixa renda possuía rendimento anual em cerca de US$ 34.800 ou 

menos. Uma pessoa solteira de baixa renda ganhava menos de US$ 24.350 em média.697 

 A situação é ainda mais grave se analisarmos os inquilinos severamente pobres, 

aqueles que ganhavam menos de US$ 10.000 por ano. Impressionantes 90% destes 

sujeitos do condado de Los Angeles pagavam mais de 30% de sua renda em aluguel. 

Isso se compara a um número nacional de 56% para famílias de inquilinos pobres. 

Mesmo considerando o valor mais alto de 50% da renda em aluguel, o número de 

famílias severamente sobrecarregadas com aluguel é tamanho que se tornou uma 

ocorrência comum. O problema é particularmente agudo com os idosos que representam 

13,5% da população da cidade e que tem renda fixa e acesso a poucos serviços. Cento e 

cinquenta mil famílias, incluindo aquelas com idosos, foram obrigadas a pagar mais da 

metade de sua renda em aluguel na cidade de Los Angeles.698     

 Los Angeles se destaca como cidade com alto índice de superlotação, bem como 

de sem-teto. Mais de 200 mil moradias na cidade estavam superlotadas nos anos 1980. 

O problema é maior com os pobres. 24% no condado estiveram superlotadas, em 
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comparação com apenas 8% em todo o país. O tamanho médio das famílias na cidade 

também cresceu de 2,61 pessoas em 1980 para 2,86 pessoas em 1990.699 Houve 

moradias que comportaram mais de uma família, ou ainda arranjos onde os residentes 

faziam parte de uma rede de pobres estrangeiros que compartilhavam de condições 

muito limitadas em termos financeiros e dividir um espaço com um numero maior de 

pessoas foi uma alternativa.700 Essa superlotação tem reverberações na saúde, incluindo 

taxas mais altas de tuberculose, bem como de infecções respiratórias.   

 As condições das moradias pobres possuíam percentuais expressivos, 13% das 

famílias pobres do condado viviam em habitações com deficiências moderadas ou 

graves, em comparação com 6% em todo o país. Em 1990, o valor médio de uma casa 

na cidade de Los Angeles estava em cerca de US$ 251.898 e US$ 240.000 no condado, 

estando fora do alcance da maioria dos moradores. Sob as condições que existiam em 

1991, uma família de baixa renda com quatro pessoas só podia pagar US$ 87.000 por 

uma casa. Uma família de renda moderada com quatro integrantes, tendo renda media 

de US$ 50.400 por ano, só poderia pagar uma casa de US$ 126.000.701   

 Os custos que os proprietários tiveram com hipoteca subiram de US$ 401 em 

1980 para US$ 1.137 em 1990. Entre os proprietários, 40,6% em 1990 em comparação 

com 27,4% em 1980, estiveram gastando mais de 25% de sua renda com compromissos 

de moradia. Este aumento da carga habitacional, combinado com o declínio da 

economia, deu origem a um aumento sem precedentes de inadimplência e execuções 

hipotecárias. Em junho de 1992, 1.135 execuções de empréstimos de imóveis ocorreram 

no condado de Los Angeles, um recorde de 50 execuções hipotecárias por dia, 

principalmente de proprietários de imóveis. Somente em 1988, quando foi formada a 

Comissão da Faixa Azul do Prefeito para Moradias Acessíveis, a cidade começou a 

abordar seriamente o problema. O Departamento de Preservação e Produção de 

Habitação da Cidade (HPPD) estimou que durante a última parte da década de 1980 a 

população estava aumentando em uma média de 26.000 famílias por ano, enquanto 

menos de 12.000 novas unidades foram construídas a cada ano. Até a década de 1990, a 

população cresceu a uma taxa de 17,5% e o número de unidades habitacionais cresceu 

apenas a uma taxa de 9,3%. Essa oferta de moradias é complementada por unidades 

subsidiadas de propriedade privada. No entanto, o número dessas unidades na área de 
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Los Angeles aumentou apenas 15.100 nos quinze anos entre 1974 e 1989. No inicio dos 

anos 1990, 60.000 famílias estavam nas várias listas de espera de habitação pública.702 

Houve um aumento da taxa de desocupação de moradias em Los Angeles no 

inicio de 1990. Chegando a margem de 6%, tal percentual indicou um desaquecimento 

da especulação imobiliária para alguns analistas, onde na verdade, tais vagas tendem a 

estar na extremidade superior do mercado e, aquém da catástrofe do mercado, não 

atendendo a demanda na extremidade inferior. Na Grande Depressão, a cidade teve 

taxas de desocupação altas, execuções hipotecárias de aluguel de imóveis e uma grande 

quantidade de desabrigados. Embora a cidade estivesse distante dos níveis da depressão, 

demonstra a complexidade da especulação imobiliária e seus fenômenos nefastos. Se 

estendendo de forma muito variada a depender de qual região da cidade se analise.  

Um estudo de 1989 conduzido por Douglas Massey, Diretor do Centro de 

Pesquisa Populacional da Universidade de Chicago à época, classificou Los Angeles em 

oitavo lugar entre as cidades mais segregadas do país. Estimou-se que mais de 75% dos 

afro americanos e mais de 50% dos latinos teriam que se mudar para bairros de maioria 

branca para alcançar a integração total. Ainda tratando da superlotação, 41% das 

famílias latinas pobres viviam em habitações superlotadas, em comparação com 13% 

dos brancos e 12% dos afro americanos. Existia um grande mercado imobiliário 

paralelo na cidade, principalmente entre os latinos. Cerca de 42.000 unidades (algumas 

estimativas chegavam a 50.000) creditam que em garagens ou outras acomodações 

semelhantes abrigaram 200.000 pessoas. A superlotação e o uso extraordinário de todo 

o tipo de estruturas como unidades habitacionais resultou em densidades muito altas em 

partes da cidade. Especialmente nas áreas de baixa renda. O condado de Los Angeles 

tinha apenas 8 pessoas por hectare, enquanto a cidade tinha uma média de 29 pessoas 

por hectare. South Central tinha 60 pessoas por hectare em média.703   

 Nos anos 1980 a taxa de crescimento populacional do condado esteve entre 

22,2%, superando em muito o crescimento de 4,4% da disponibilidade habitacional. 4% 

de todas as famílias no Sudeste da cidade de Los Angeles e 33% em South Central 

viviam em condições de superlotação. 25% das unidades no sul de Los Angeles estavam 

severamente superlotadas. As pessoas que viviam no sul de Los Angeles estavam entre 

as mais pobres da região metropolitana. Em 1990, a renda familiar média para toda a 

                                                           
702 LEAVITT, Jacqueline; HESKIN, Allan. Housing and Community. p. 24. 
703 “Comprehensive Housing Affordability Strategy”. (CHAS), City of Los Angeles Housing Preservation 

and Production Department, November 1991, p. 10. 
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sub-região do sul de Los Angeles era de US$ 16.949, a segunda mais baixa da cidade 

depois de Central City, US$ 12.773. A renda familiar média em South Central diminuiu 

em relação à cidade e ao condado. A taxa de pobreza se tornou o dobro dos 15% da 

cidade e quase o triplo dos 11% em todo o país.704 

  O aluguel bruto médio foi de US$ 460 no Sudeste (onde os conjuntos 

habitacionais públicos estão localizados de acordo com a terminologia da cidade) e US$ 

493 em South Central. Em cada área, cerca de 58% das famílias de inquilinos pagaram 

mais de 30% de sua renda pelo aluguel. A pressão sobre os inquilinos de South Central 

é expressa por terem possuído a segunda maior taxa de ações de despejo por residência 

com inquilinos, perdendo apenas para Skid Row705 na cidade. O valor médio das 

unidades ocupadas foi o mais baixo da cidade, U$ 95.974 no Sudeste, seguido por U$ 

121.291 em South Central. Indicativo de como as famílias pobres viviam no Sudeste, 

pouco mais de 37% dos proprietários pagavam mais de 30% de sua renda por sua 

moradia; em South Central, 33,5% dos proprietários se enquadravam nessa categoria. O 

mercado imobiliário paralelo também é extenso no sul de Los Angeles. 

Significativamente, uma porcentagem maior de espaços de aluguel do sul de Los 

Angeles estava com famílias isoladas em relação à cidade ou no condado. Com 26%, o 

sul de Los Angeles se compara a 14% na cidade e 20% no condado. O sudeste tem uma 

porcentagem maior (33% do aluguel total) em relação à South Central que teve 22%.706 

  No final de 1982, o Council District 8, que inclui partes de South Central tinha 

25 prédios de pré-pagamento com 1.671 unidades de moradia. Até 5% do parque 

habitacional total de cerca de 145.000 unidades. Grande parte da habitação assistida 

pelo governo federal estava em perigo nesse período. Os proprietários tinham o direito 

de pagar antecipadamente o empréstimo subsidiado e eliminar suas obrigações de 

cumprir os regulamentos federais que mantinham a habitação acessível. Em toda a 

cidade, 157 empreendimentos com 10.569 unidades estavam em risco. No sul de Los 

Angeles, 34 empreendimentos estavam potencialmente em risco, compreendendo 1.947 

unidades. Vinte e dois prédios situavam-se no Council District 10, incluindo 16 que 

estavam localizados a três quarteirões um do outro. Este distrito incluía duas 

organizações sem fins lucrativos, a Ward Economic Development Corporation e a 

                                                           
704 LEAVITT, Jacqueline; HESKIN, Allan. Housing and Community. p. 27-28. 
705 Skid Row é uma área de 7km quadrados na porção leste do centro de Los Angeles. Por ter uma das 

maiores populações em condição de rua do país, bem como de consumo de crack a céu aberto, ficou 

famosa mundialmente. É considerada nos dias atuais uma das áreas mais perigosas da cidade. 
706 LEAVITT, Jacqueline; HESKIN, Allan. Housing and Community. p. 28. 
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Esperanza Housing Corporation. A cidade esteve trabalhando em um plano para lidar 

com as perdas potenciais do estoque de moradias populares, mas seu tamanho dificulta 

a solução completa do problema. Apenas entrar em contato com todos os edifícios e 

informar os inquilinos sobre os problemas de pré-pagamento e suas opções é uma difícil 

tarefa.707 

Em toda a cidade, a questão do futuro da habitação pública e subsidiada é um 

tema significativo. Para alguns, a resposta é transformar esse parque habitacional em 

habitação de propriedade dos moradores. Esta abordagem levanta uma série de 

questões. Os residentes de habitação assistida têm a primeira opção de compra se o 

proprietário optar por vender. O governo federal fornece 95% do financiamento se os 

inquilinos optarem por comprar, mas o governo local é a fonte mais provável para os 

outros 5%. Se um número significativo de proprietários decidir vender suas 

propriedades, isso pode pressionar os limitados fundos locais disponíveis, com o 

provável resultado de que os grupos étnicos serão colocados uns contra os outros.708 

South Central experimentou um aumento de apenas 0,1% em moradias 

unifamiliares entre 1980 e 1988, em comparação com os 0,4% da cidade. Apenas um 

aumento de 2,8% em unidades multifamiliares em comparação com 12,7% da cidade. A 

região Sudeste estava entre as mais baixas em relação ao crescimento de novas 

construções. Isso não foi um bom sinal para os moradores que procuraram moradias 

patrocinadas por setores privados disponíveis. Houve evidências de que o problema foi, 

em parte, a ausência de renda na comunidade para apoiar o desenvolvimento da 

habitação. Mesmo diante da escassez, com a diminuição da renda e o aumento dos 

despejos, as taxas de desocupação cresceram no sul de Los Angeles de 5,2% em 1980 

para 6,6% em 1990. Há muito mais moradias vagas para alugar, 5.422, do que para 

vender 609.709 Esse cenário reflete mais o custo de vida e as condições nestes locais, 

que estimulam a mudança para locais próximos como já apontamos anteriormente.  

 Ainda segundo o relatório de Allan Heskin e Jacqueline Leavitt, o setor de 

Revisão de Impacto Ambiental de Alocação de Permissão de Esgoto estimou que as 

áreas combinadas que compõem o sul de Los Angeles têm capacidade para adicionar 

201.702 unidades ou, em outras palavras, apenas 71% da capacidade residencial era 

construída. Trezentos acres vagos existiam no sul de Los Angeles, dos quais 120 são 
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zonados comerciais. O Departamento de Preservação e Produção de Habitação da 

cidade afirmou que mais de 1.200 locais residenciais vagos estavam disponíveis no sul 

de Los Angeles. Dado o zoneamento, 18.900 unidades poderiam ser construídas com 

densidade máxima. É duvidoso que o mercado privado se mova rapidamente para 

capitalizar isso sem incentivos, nem quaisquer ganhos serão permanentes se não houver 

crescimento econômico que aumente a renda dos residentes. Outros problemas agravam 

a situação. Mesmo quando o crescimento ocorreu no passado, era provável que o 

comprador de imóveis de South Central pagasse mais por sua hipoteca do que as 

pessoas em bairros não minoritários e de renda mais alta. Por exemplo, entre outubro de 

1987 e dezembro de 1988, um estudo descobriu que os bancos fizeram apenas 3% dos 

empréstimos, a poupança e os empréstimos representavam 35%, mas as empresas de 

hipotecas e financeiras lidavam com a maioria.      

 O claro desinvestimento público e privado dá credibilidade à crença 

generalizada dos moradores de que estratégias como a linha vermelha710 ainda seria 

praticada nesta área. O Western Center on Law and Poverty confirmou que as 

associações de poupança e empréstimo fizeram cada vez menos empréstimos em bairros 

afro americanos e latinos, mesmo quando os moradores têm renda comparável aos 

bairros de maioria branca. Cerca de 2,5 empréstimos são feitos por prédio em 

comunidades de alta renda em comparação com um empréstimo por prédio em bairros 

de baixa renda. As Comunidades para Reinvestimento Responsável (CAR) também 

descobriram que as agências bancárias e seu acesso mais fácil aos residentes estão 

concentrados de forma desigual em comunidades de baixa renda e minorias. Em maio 

de 1992, South Central tinha sete vezes mais estabelecimentos de desconto de cheques 

do que agências bancárias.711         

 Estudos das Comunidades para Reinvestimento Responsável e do Los Angeles 

Times revelaram que os afro americanos possuíam maior dificuldade em obter sua casa 

própria, pois “são rejeitados para empréstimos hipotecários mais do que membros de 

outros grupos étnicos em todos os níveis estudados, desde famílias que ganham US$ 

35.000 ou menos até aquelas que ganham US$ 100.000 ou mais”.712 Os anos 1980 

foram palco de significativas mudanças de composição étnica em South Central, latinos 

                                                           
710 Falamos da linha Vermelha no primeiro capítulo. Consistia na prática de delimitação de áreas urbanas 

onde minorias poderiam comprar casas e viver. Após famosas batalhas judiciais e com a Lei de moradia 

dos anos 1960, praticas segregacionista como a linha vermelha se tornaram ilegais. 
711 LEAVITT, Jacqueline; HESKIN, Allan. Housing and Community. p. 30. 
712 “Blacks Lead in Rejection for Home Loans”. Los Angeles Times, September 6, 1992, A1, 26, 27. 
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tiveram números significativos de aumento de sua comunidade. Ao mesmo tempo, a 

população afro americana passou por uma mudança dramática. Afro americanos eram o 

maior grupo em 1980, com 67,2%. Em 1990, os latinos eram o grupo étnico majoritário 

com 52%, seguido por 43,1% de afro americanos, 2,7% branco e 1,7% de asiáticos. 

 Em 1991, nos conjuntos habitacionais de Watts como Avalon Gardens, os afro 

americanos eram cerca de 85% da população. Em Hacienda Village, 82%, em Imperial 

Courts, 88%, em Jordan Downs, 74%, e em Nickerson Gardens, 62%. Em 1992, 

Imperial registrou o declínio mais acentuado de afro americanos, com 10%. Somente 

em Pueblo del Rio, mais próximo do centro da cidade, a proporção é mais representativa 

da multietnicidade que caracteriza a sub-região. Em 1991, a população de Pueblo era 

46% latina, 32% afro americana e 20% asiática, principalmente cambojana. Em 1992, as 

respectivas porcentagens mostraram um aumento para 51% de latinos e uma diminuição 

para 29% de afro americanos e 18% de asiáticos.713 

7.2.1 O Papel do governo para a popularização da Moradia 

 

Além da Câmara Municipal, diferentes agências influenciam para a situação da 

política habitacional em Los Angeles. Os três principais órgãos são o Departamento de 

Preservação e Produção de Habitação, a Agência de Redesenvolvimento Comunitário e 

a Autoridade de Habitação da Cidade de Los Angeles. Antes de julho de 1990, o 

Departamento de Desenvolvimento Comunitário (CDD) incluía programas 

habitacionais. A partir dessa data, foi formado o Departamento de Preservação e 

Produção de Habitação, reunindo várias divisões do Departamento de Desenvolvimento 

Comunitário. Além disso, o Departamento de Construção e Segurança, o Departamento 

de Planejamento, o Corpo de Bombeiros, o Gabinete do Prefeito e o Gabinete do 

Procurador da Cidade atuam em áreas regulatórias ou políticas. Outros departamentos, 

como aqueles que lidam com questões ambientais e de deficiência, também estão 

envolvidos na habitação.        

 Os programas habitacionais passaram por muitas transformações e os tipos de 

pacotes financeiros variaram. As principais fontes de financiamento para a atividade 

habitacional são de vários programas federais e governamentais, fundos de aumento de 

impostos gerados por meio de redesenvolvimento, fundações e investidores e credores 

privados. A Autoridade de Habitação recebe subsídios operacionais e outros do governo 
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federal para operar habitações públicas e certificados e comprovantes da Seção 8 para 

ajudar os inquilinos a subsidiar seu aluguel. Diferentes formas de habitação subsidiada 

pelo governo com proprietários com ou sem fins lucrativos foram desenvolvidas com 

subsídios de juros e subsídios de aluguel no passado. A CDD baseou-se principalmente 

em juros federais e subsídios de aluguel, juntamente com fundos de Community 

Development Block Grant (CDBG) e financiamento isento de impostos e, em alguns 

casos, o produto da sindicação de imóveis tanto na nova construção quanto na atividade 

de reabilitação. O Departamento informou que auxiliou na construção de 12.229 

unidades. Cerca de 19.490 unidades são relatadas como reabilitadas. Destas unidades, 

14.869 eram de reabilitação de residências unifamiliares. Além do CDBG, a maioria dos 

programas nos quais o CDD confiou são eliminados ou restritos no inicio de 1990.714 

O atual Departamento de Desenvolvimento Comunitário também aloca recursos 

para tratar dos sem-teto. O Departamento de Serviços Sociais do Condado (DPSS) 

desempenha um papel fornecendo fundos que podem ser aplicados à provisão de 

habitação: Auxílio Geral (GR) para indivíduos solteiros e casais sem filhos e Auxílio às 

Famílias com Crianças Dependentes (AFDC). A pressão política reduziu o 

financiamento do AFDC de $ 633 para $ 625, e teria sido maior se a Proposição 165 

tivesse sido aprovada, com aumento de impostos, os cortes do GR foram adiados até 

depois das eleições. Independentemente disso, mesmo nos níveis mais altos, uma pessoa 

ou família não consegue encontrar abrigo adequado.715 

O total anual de fundos habitacionais controlados pelo CRA esteve entre US$ 

120 e US$ 140 milhões nos anos 1980. Historicamente, o CRA tem se concentrado mais 

no desenvolvimento de moradias de renda moderada e de mercado. As reivindicações 

da CRA participaram da produção de 24.200 unidades em toda a cidade. Destes, 11.621 

foram para indivíduos e famílias de baixa e muito baixa renda. Outras 6.046 unidades 

foram para indivíduos e famílias de renda moderada, e o restante, 6.533, foram taxa de 

mercado. Sob pressão extraordinária desde o final dos anos 1980, o CRA mudou sua 

ênfase para a habitação de baixa renda. No inicio dos anos 1990, as crises orçamentárias 

da cidade e do estado resultaram em uma redução nos fundos habitacionais do CRA. 

Apenas uma pequena parte dos fundos de habitação do CRA, os do Housing Trust são 

protegidos. Para o ano fiscal de 1992-93, o CRA orçou US$ 155 milhões para 
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habitação, deste montante apenas um pouco mais de um terço, US$ 63 milhões, está no 

Housing Trust.716 

A definição de South Central da CRA inclui tanto o Sudeste quanto o Centro Sul 

de Los Angeles. A Community Redevelopment Agency tem quatro áreas de 

redesenvolvimento no sul de Los Angeles: Hoover (expansão de 1966 e 1983), Adams-

Normandie (1979) e Normandie 5 (1969) em South Central, e Watts (1968) no sudeste 

desta região. A ampliação da área de Redesenvolvimento de Watts foi combatida com 

sucesso por ativistas comunitários que se opuseram à falta de um processo de 

participação pública aprofundado. De acordo com o CRA, em julho de 1992, 991 

unidades de construção nova e 354 unidades/leitos reabilitados estavam na fase de 

planejamento/construção em South Central. Desde 1988, foram concluídas 305 novas 

unidades de construção e 235 unidades/leitos reabilitados, dos quais 337 unidades de 

novas construções são patrocinadas por grupos de desenvolvimento comunitário.717 

A concentração de conjuntos habitacionais públicos no sul de Los Angeles os 

torna um importante recurso habitacional e, por causa de seu tamanho e mistura 

populacional, enclaves nos quais a ideia de comunidade intercultural pode ser 

explorada, ao refletir problemáticas que os afligem de forma ampla, o sentimento 

comunitário pode se expressar em redes de auto ajuda, bem como nos movimentos 

organizados de grupos multiétnicos. Para esse fim, os líderes puderam contar com a 

assistência técnica da Unidade de Desenvolvimento Econômico Comunitário da 

Fundação Legal de Los Angeles, da Escola de Arquitetura e Planejamento Urbano da 

UCLA (GSAUP) e outros. Representantes de cada empreendimento (dois dos maiores, 

como Nickerson Gardens) se reuniram em um Conselho Consultivo de Residentes da 

Autoridade de Habitação (HARAC) em toda a cidade para montar campanhas, por 

exemplo, para questionar os regulamentos da Autoridade para despejos e inquilinos, 

para recomendar diretrizes de arrendamento e para formar uma empresa de construção 

em toda a cidade para empregar inquilinos. Os empreendimentos individuais receberam 

financiamento do HUD para desenvolver estudos de viabilidade para gestão de 

moradores. No sul de Los Angeles, Nickerson Gardens e Jordan Downs formaram a 

Resident Management Corporations (RMCs) depois de receberem treinamento e os 

inquilinos se formarem nas aulas de administração. Pueblo Del Rio está colaborando 

com os Cidadãos Preocupados de South Central em doações de planejamento HOPE 
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para gerenciamento de residentes. Em Imperial Courts, os moradores supervisionaram 

um amplo programa de modernização abrangente que abordou problemas físicos nas 

unidades que a Autoridade manteve durante anos. No final dos anos 1980, os moradores 

de Jordan Downs lutaram ativamente para proteger sua comunidade. Leila Gonzales-

Correa, ex-diretora executiva da Housing Authority, autorizou a distribuição noturna de 

folhetos anunciando a venda iminente de Jordan Downs e a disponibilidade de vouchers 

da Seção 8. Isso galvanizou os moradores que viam a habitação pública como seu lar 

permanente e comunidade e não acreditavam que poderiam encontrar unidades decentes 

com os vouchers da Seção 8. Posteriormente, com a intervenção do Estado da 

Califórnia, as unidades não foram vendidas. Jordan Downs recebeu uma doação de US$ 

14 milhões para reparar unidades, bem como outros fundos para melhorias, como nas 

áreas de lotes infantis.718 Como resultado de suas próprias ações, os moradores de 

Nickerson Gardens também receberam financiamento para duas de suas quinze áreas de 

lote. O financiamento foi fundamental para alavancar outros fundos. 

Em 1992, os líderes residentes de Nickerson Gardens administraram um 

Empoderamento Econômico de US$ 400.000, como subsídio de demonstração, bem 

como US$ 1,4 milhão para vagas de treinamento profissional do Estado. Eles 

solicitaram diretamente ao HUD uma doação HOPE para converter Nickerson em 

cooperativas de capital limitado e uma associação mútua de habitação. A proposta de 

Nickerson gerou polêmica entre os conjuntos habitacionais da cidade. Alguns viram a 

habitação pública como uma facilidade de transição para os mais pobres entrarem, 

estabilizarem suas vidas e seguirem em frente. Os moradores que apoiavam a compra 

queriam estabilizar, permanecer e melhorar a comunidade.  

Através de trabalho de campo realizado em janeiro do corrente ano, percorri toda 

esta área e sua configuração possui um numero significativo de casas unifamiliares, bem 

como de casas reformadas com espaços individuais criados para o aluguel como mais 

uma fonte de renda, além dos prédios de até três andares. Áreas como Crenshaw, 

Baldwin Wills e Leimert Park são gentrificadas e oferecem boas condições de moradia. 

Porém, áreas como Vermont Square, Slauson, Normandie e suas proximidades, exibem 

uma pobreza crescente quando se desloca em direção ao sul. É comum ver casas com 

um numero maior de moradores, associado ao custo para manter-se na cidade. É notável 

que áreas como South Central e East LA, possuem juntos com a Downtown (centro), 
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um número que salta a vista de cidadãos em condições de rua, essas impressões levam o 

verniz de um período com pandemia, que aumentou as desigualdades que já eram 

significativas na cidade. A questão da moradia é um tema caro para a cidade de Los 

Angeles por sua especulação imobiliária está distante da realidade do trabalhador 

assalariado, criando uma parcela significativa de pessoas que sequer vivem um contexto 

de desajuste, mas que os levaram as ruas por estarem aquém das condições de ser um 

locatário. Ou vivendo em condições insalubres como analisamos até aqui por sua renda 

não ser compatível com os espaços da cidade.  

7.3 A saúde e a produção de desigualdades  

 

A saúde é um problema crônico nos EUA por não possuir um sistema integrado 

e gratuito de serviços essenciais. Levando cidadãos pobres a viverem determinadas 

experiências por não possuir um aporte básico, bem como por seus planos privados se 

limitarem a determinados atendimentos. Mais de 2,7 milhões de crianças e adultos em 

Los Angeles - um em cada três residentes não idoso do condado - não possuia seguro de 

saúde privado, Medicaid ou cobertura Medicare até o inicio dos anos 1990. Los Angeles 

tem a taxa mais alta de não segurados (32% de todas as pessoas com menos de 65 anos) 

entre as principais áreas metropolitanas dos EUA - muito mais alta do que as taxas da 

Califórnia (23%) ou do país como um todo (18%).719    

 Os latinos são muito mais propensos do que os membros de qualquer outro 

grupo étnico a não ter seguro de saúde. No condado de Los Angeles, 49% dos latinos 

não têm cobertura de seguro de saúde, em comparação com 27% dos asiáticos, 17% dos 

afro americanos e 19% dos brancos. Os não segurados incluem 863.000 crianças 

menores de 18 anos e 164.000 mulheres em idade fértil. Quase metade das 445.000 

crianças sem seguro e 727.000 adultos - são medicamente indigentes, pessoas que são 

pobres ou quase pobres (abaixo de 150% do nível federal de pobreza) e, portanto, 

devem depender inteiramente de fontes públicas ou de caridade para seus cuidados 

médicos. A eliminação em 1982 de 250.000 adultos medicamente indigentes do Medi-

Cal (programa Medicaid da Califórnia), incluindo 80.000 residentes do condado de Los 

Angeles, deixou apenas 8% da população não idosa coberta pelo programa em 1990.720

                                                           
719 ANESHENSEL, Carol. et. all. Inequalities in Health: “The Sickness in the Center of Our Cities”. In: 

South-Central Los Angeles: Anatomy of an Urban Crisis. Lewis Center for Regional Policy Studies. Nª. 

6, June, 1993. 
720 California Department of Health Services, Center of Health Statistics, Health Data Summaries for 
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 A perda de empregos industriais em Los Angeles, com a migração de parques 

contribuiu para o aumento das taxas de não segurados, já que esses empregos foram 

substituídos por empregos nos setores de varejo e serviços da economia. Trabalhadores 

em Los Angeles e no resto da Califórnia são menos propensos do que outros 

trabalhadores dos EUA a receber benefícios de saúde por meio de seus próprios 

empregos, porque a economia da Califórnia canaliza mais trabalhadores para empregos 

de meio período e para pequenas empresas e indústrias que são muito menos propensas 

a fornecer benefícios para a saúde. Uma parcela maior do emprego no estado está em 

indústrias que são menos propensas a fornecer cobertura a seus funcionários, e o 

número de trabalhadores empregados nessas indústrias de baixa cobertura tem 

aumentado mais rapidamente do que o número nas indústrias com cobertura.  

 Neste sentido, 16% dos funcionários em tempo integral do estado permanecem 

completamente sem seguro, em comparação com apenas 10% nos EUA como um todo. 

Muitos dos empregos industriais que permaneceram no mercado de trabalho de Los 

Angeles não oferecem benefícios à saúde. Três quartos de todos os trabalhadores da 

indústria de vestuário da Califórnia residem em Los Angeles, e dois terços desses 

trabalhadores estão completamente sem seguro de saúde. A falta de cobertura de seguro 

saúde patrocinada pelo empregador no setor de varejo e serviços, ajuda a explicar as 

taxas mais altas de não segurados dos latinos. Os latinos são mais propensos do que 

outros grupos étnicos a serem empregados em pequenas empresas ou indústrias que 

tradicionalmente não fornecem seguro saúde.721 Como resultado, apenas 38% dos 

latinos em Los Angeles estiveram cobertos por planos de saúde baseados no emprego 

seguro, obtido por meio de trabalho próprio ou de um membro da família, em 

comparação com 53% dos afro americanos, 55% dos asiáticos americanos e 63% dos 

brancos. Assim, muitas das taxas mais altas de não segurados dos latinos se devem a 

suas posições desfavorecidas na composição da força de trabalho.722   

 Entre o terço dos residentes não idosos de Los Angeles que não têm seguro, o 

acesso aos cuidados primários é inadequado. O acesso deficiente resulta na redução do 

uso de serviços de saúde, o que pode afetar negativamente o estado de saúde. Aqueles 

que não possuiam seguro de saúde são muito menos propensos do que os segurados a 

procurar todos os tipos de cuidados médicos preventivos e primários, incluindo 
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imunizações para crianças, cuidados pré-natais, exames de Papanicolau, exames de 

pressão arterial e até atendimento médico quando apresentam sintomas graves. Um 

indivíduo sem seguro muitas vezes deve esperar até que um problema de saúde se torne 

grave o suficiente para que ele possa entrar no sistema de saúde através do pronto-

socorro de um hospital público ou privado. O uso de salas de emergência hospitalar e 

centros de trauma pelos não segurados sobrecarregou os hospitais com custos 

substanciais não compensados e afeta negativamente a população segurada. O 

atendimento a pacientes sem seguro é um grande encargo fiscal para os hospitais e 

clínicas do condado, o condado estimou que 83% dos quase 4 milhões de atendimentos 

de emergência e clínicas e 181.000 internações hospitalares no ano fiscal de 1991-92 

foram para pacientes sem seguro. Hospitais e clínicas do condado de Los Angeles 

forneceram US$ 588.633 milhões em cuidados a pacientes sem seguro em 1991.723

 Hospitais privados, que prestam pelo menos atendimento de emergência aos não 

segurados, também sofrem encargos financeiros substanciais de custos de cuidados não 

compensados. Hospitais privados forneceram cerca de US$ 507,013 milhões em 

cuidados aos não segurados em 1991. Ao contrário de Nova York, Maryland, 

Massachusetts e Nova Jersey, a Califórnia, não possui um sistema para reembolsar os 

hospitais pelos cuidados de caridade que prestam. Muitos hospitais privados, 

confrontados com altos custos de cuidados não compensados, fecharam as portas pelas 

quais os pacientes sem seguro entram em suas instalações. Na década de 1980, por 

exemplo, vários hospitais privados no condado de Los Angeles reduziram ou 

eliminaram completamente suas unidades de tratamento intensivo para queimados, 

deixando apenas três centros de queimados com um total de apenas 12 leitos de terapia 

intensiva para pacientes nascidos em todo o condado de Los Angeles em 1989.724  

 Acesso a cuidados hospitalares privados para não segurados fez com que muitos 

destes hospitais no condado de Los Angeles fechassem suas salas de emergência e 

centros de trauma devido ao alto custo. Desde 1980, as salas de emergência de hospitais 

privados diminuíram de 103 para 85, e os centros de trauma hospitalares privados, de 20 

para 10 apenas. Com os centros de trauma operados por três hospitais do condado, 

apenas 13 centros permanecem para cuidar dos 9 milhões de moradores em toda a área 

de 4.000 milhas quadradas do condado de Los Angeles. Moradores de muitas 

comunidades de baixa renda, predominantemente minoritárias, enfrentaram um acesso 
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severamente limitado aos serviços médicos. No geral, o condado de Los Angeles 

possuía médicos suficientes para cuidar de sua população, mas esses médicos eram mal 

distribuídos, tanto geograficamente, quanto por especialidade.725    

 Os bairros brancos de classe média e alta no condado de Los Angeles possuíam 

proporções muito mais altas de médicos em relação à população do que as comunidades 

pobres afro americanas e latinas. A comunidade rica de Beverly Hills, por exemplo, 

tinha aproximadamente um médico praticante para cada 125 residentes no período de 

1984 a 1986, enquanto El Monte, uma comunidade pobre, tinha uma proporção de 1 

médico para cada 2.216 moradores. Essa má distribuição existe para médicos de 

cuidados primários e em todas as especialidades. Para a maioria dos pacientes sem 

seguro e do Medi-Cal, o acesso às clínicas e hospitais do condado é limitado por sua 

distribuição geográfica, subfinanciamento e superlotação. O Departamento de Serviços 

de Saúde operava apenas seis hospitais do condado, seis centros de saúde abrangentes e 

outros 40 centros de saúde pública, com serviços médicos muito limitados para atender 

uma população-alvo de cerca de 1,2 milhão de pessoas sem seguro de baixa renda e 

outras 800.000 pessoas cuja única cobertura era o Medi-Cal. Essas instalações do 

condado são subfinanciadas, com falta de pessoal e geralmente superlotadas, 

restringindo ainda mais o acesso e a qualidade do atendimento para aqueles que não 

tinham outro lugar para encontrar um atendimento. Os hospitais públicos do condado 

normalmente operavam com 90-100% de ocupação, em comparação com menos de 55 

% das taxas de ocupação para hospitais privados. O tempo de espera nas clínicas de 

atendimento de urgência e salas de emergência do condado era em média superior a 6 

horas, desencorajando até mesmo os pacientes mais persistentes e desesperados de obter 

os cuidados necessários. Os pacientes que procuram consultas nas clínicas do condado 

devem esperar ao menos várias semanas, mesmo para necessidades médicas urgentes.726 

A partir do parecer e das recomendações da Comissão McCone, o condado 

desenvolveu o hospital Martin Luther King Jr. (MLK) em Watts, como mencionamos, a 

partir de verbas federais nos anos 1960. O hospital tinha o papel de atender os cuidados 

de saúde da população carente de South Central, pois estes tinham que se deslocar para 

outras áreas da cidade em busca de atendimento. Embora o MLK tenha se mostrado um 

importante ponto de acesso na área, ainda persistiam graves deficiências no acesso e na 

qualidade do atendimento em regiões desfavorecidas do município. O MLK e outras 
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unidades de saúde do condado não tinham funcionários ou equipamentos suficientes 

para tratar o volume de pacientes que atendiam. As despesas de capital nos hospitais do 

condado são significativamente menores do que nas instalações privadas, a taxa de 

investimento do condado em seus hospitais é inferior a um décimo do investimento de 

capital anual de um hospital privado médio da Califórnia. A superlotação, os longos 

períodos de espera, pessoal despreparado e deterioração de equipamentos e infra-

estrutura causaram graves problemas na qualidade do atendimento prestado pelos 

hospitais do condado de Los Angeles. Não é incomum que as mulheres entrassem em 

trabalho de parto nos corredores dos hospitais do condado ou que as salas de 

emergência estivessem cheias de pacientes que precisavam de leitos e cuidados 

intensivos, que muitas vezes esperavam por até três dias na sala de emergência.727 

 Além das barreiras levantadas pela disponibilidade geográfica limitada e 

superlotação, as unidades de saúde do condado apresentaram barreiras financeiras para 

muitos pacientes em potencial. Diante de déficits orçamentários significativos, o 

condado em 1981 instituiu uma nova política exigindo que os não segurados fizessem 

co-pagamentos substanciais para serviços clínicos, ambulatoriais e de internação nas 

instalações do condado. Esses co-pagamentos variaram de US$ 35 para uma visita a um 

centro de saúde pública, a US$ 60 para uma visita ao pronto-socorro de um hospital do 

condado, a US$ 800 para um parto normal. Embora o condado tenha instituído um 

plano de capacidade de pagamento (ATP) para pacientes sem seguro que são incapazes 

de pagar os encargos do condado, o plano ATP foi implementado de forma 

inconsistente e inadequado, deixando um grande número de moradores pobres do 

condado de Los Angeles desinformados de que poderiam ser elegíveis para serviços 

gratuitos ou de custo reduzido. Uma avaliação do programa ATP em 1989 descobriu 

que 38% dos pacientes do condado disseram que nunca receberam um aviso de ATP. 

Imigrantes latinos pobres são afetados mais severamente pela política de cobrança do 

condado. Tais barreiras de comunicação, combinadas com o medo de solicitar 

assistência pública entre os recém-imigrantes legais e ilegais, deixaram latinos em 

desvantagem substancial na utilização do sistema ATP do condado.728   

 Neste sentido, uma combinação de barreiras de acesso - a falta de cobertura de 

seguro de saúde, barreiras financeiras ao atendimento, a indisponibilidade de médicos e 

hospitais públicos ou privados em muitas áreas pobres e superlotação nas instalações do 
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condado - comprometeram gravemente o estado de saúde de muitas pessoas de baixa 

renda e residentes minoritários de regiões do centro da cidade em Los Angeles. O 

acesso precário a serviços de atendimento ambulatorial acaba se traduzindo no aumento 

do uso de salas de emergência hospitalares, internações hospitalares evitáveis e, em 

última análise, aumento das taxas de mortalidade para condições que poderiam ter sido 

efetivamente tratadas por meio de serviços de atenção primária. Residentes de 

comunidades de baixa renda, predominantemente afro americanas e latinas, são muito 

mais propensos do que os residentes mais abastados a serem internados em hospitais por 

condições evitáveis e por condições que podem ser prontamente tratadas em um 

ambiente de atendimento ambulatorial. Quando comparados com residentes adultos de 

áreas relativamente ricas de Los Angeles, os adultos de áreas de baixa renda tiveram: 

 17 vezes mais chances de ser hospitalizado por hipertensão 

 9,6 vezes mais chances de ser hospitalizado por diabetes 

 9 vezes mais chances de ser hospitalizado por infecção respiratória 

 6,3 vezes mais chances de ser hospitalizado por insuficiência cardíaca 

 6 vezes mais chances de ser hospitalizado por bronquite/asma  

 3,8 vezes mais chances de ser hospitalizado por infecções nos rins/trato urinário 

 3,7 vezes mais chances de ser hospitalizado por pneumonia 

As crianças pobres que viveram em áreas predominantemente afro americanas e 

latinas também não tiveram acesso adequado ao ensino primário bem como tiveram: 

 15 vezes mais chance de serem hospitalizadas por pneumonia  

 7 vezes mais chance de ser hospitalizadas por bronquite/asma 

 3-4 vezes mais chances de ser hospitalizadas por infecções do ouvido médio.729 

Como essas condições de fácil tratamento e prevenção, são sensíveis à 

disponibilidade de serviços preventivos e primários adequados, esses percentuais 

refletem uma deficiência na oferta desses serviços. Como resultado da indisponibilidade 

desses serviços, condições simples são deixadas sem tratamento e rapidamente evoluem 

para graves consequências. A população infantil de Los Angeles cresceu 15% durante a 

década de 1980, de 2 milhões para 2,3 milhões em 1990. Das 2.326.110 crianças no 
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condado de Los Angeles, 73% são crianças de cor (50% latinas, 11% afro americanas, e 

11% asiáticos/outros). A população latina foi a que mais cresceu, passando de 28% da 

população total em 1980. Questões únicas afetam esses vários grupos étnicos que 

devem ser abordadas e reconhecidas no planejamento de serviços de saúde para essas 

populações.730 

O número de crianças de Los Angeles vivendo em extrema pobreza aumentou 

entre 1980 e 1990 em 22%, de 350.000 para 430.000. O aumento da pobreza infantil ao 

longo desta década foi atribuído ao aumento do número de famílias monoparentais e à 

crescente incapacidade das famílias biparentais de ganhar o suficiente para se manter 

fora da pobreza. A pobreza aumentou mais dramaticamente entre as famílias 

minoritárias que são menos propensas a receber cuidados de saúde adequados e mais 

vulneráveis a toda uma série de condições, desde a má nutrição até o abuso infantil. O 

impacto da pobreza na saúde e no desenvolvimento das crianças não é necessariamente 

um efeito direto de recursos monetários insuficientes, mas muitas vezes é mediado pelo 

impacto cumulativo de outras condições sociais, como crime, mudanças na estrutura 

familiar, moradia precária, violência e uso de drogas e álcool. As ameaças múltiplas e 

combinadas de ambientes empobrecidos colocam as crianças em risco duplo e triplo por 

taxas mais altas de doenças, maus-tratos e fracassos acadêmicos.  

Entre 1987 e 1990, a contagem de casos de sarampo subiu de 128 para 4.050 

casos no condado. No auge da epidemia de sarampo, o condado de Los Angeles foi 

responsável por 35% do número total de casos do país. Entre 1988 e 1991, 41 crianças 

morreram de complicações associadas a infecções de sarampo em áreas 

predominantemente pobres de populações minoritárias. Nada é mais indicativo das 

disparidades no acesso a esses cuidados do que a proliferação de doenças transmissíveis 

preveníveis por vacina, como o sarampo, entre crianças de comunidades latinas e afro 

americanas desfavorecidas. Em comparação com a população branca, houve 9,6 vezes o 

número de casos de sarampo na população latina e 7,2 vezes o número de casos de 

sarampo na população afro-americana. A falta de imunização foi associada a uma 

infinidade de circunstâncias que muitas vezes caracterizam populações desfavorecidas, 

incluindo viver no centro da cidade, raça minoritária, pobreza e ter um cuidador que fala 

predominantemente espanhol.731 
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A vacinação precoce é o principal meio para combater a alta taxa de transmissão 

do sarampo que ocorreu no condado desde 1987. Estima-se que aproximadamente 85% 

dos casos de sarampo na faixa etária de 16 meses a 4 anos no condado de Los Angeles 

seriam evitáveis. Assim, este surto de sarampo foi sintomático de uma falha dramática 

do sistema de saúde. Em um esforço para promover a imunização precoce, em julho de 

1988, o Departamento de Serviços de Saúde do condado de Los Angeles (DHS) reduziu 

a idade recomendada de vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola de 15 para 12 

meses. Desde essa mudança, parece que a proporção de crianças vacinadas antes dos 16 

meses de idade aumentou constantemente.732 No entanto, a taxa de vacinação contra o 

sarampo no condado é totalmente inadequada, principalmente entre as populações 

minoritárias. Vários estudos conduzidos pelo DHS demonstraram que para muitas 

crianças latinas e afro americanas do centro da cidade as taxas de imunização são 

inferiores a 50% aos 24 meses de idade. A tarefa de imunizar as crianças do condado de 

Los Angeles é compartilhada pelo DHS e provedores do setor privado. A incapacidade 

de imunizar crianças em Los Angeles é um fracasso de ambos os setores. As crianças do 

centro da cidade têm acesso extremamente limitado a provedores de saúde infantil do 

setor privado, a maioria dos quais está se retirando cada vez mais do mercado Medi-Cal 

devido a reembolsos inadequados e aborrecimentos administrativos.    

 A incidência de tuberculose, outra doença transmissível, também mostrou um 

aumento dramático entre as crianças do condado de Los Angeles. A taxa de incidência 

de tuberculose em crianças de 0 a 5 anos dobrou de 9,37 casos por 100.000 em 1985 

para 18,9 casos por 100.000 em 1991. Da mesma forma, para crianças de 5 a 14 anos, a 

taxa dobrou de 3,38 casos por 100.000 em 1985 para 6,6 casos por 100.000 em 1991. A 

tuberculose afeta particularmente as populações que enfrentam condições de vida 

adversas, como falta de moradia e superlotação. Certamente o crescimento do número 

de crianças sem-teto e crianças vivendo na pobreza contribuíram para o aumento 

dramático dos casos de tuberculose entre as crianças. Para que a tuberculose seja 

efetivamente controlada, as condições sociais de pobreza, falta de moradia e moradia 

precária deveriam ser tratadas adequadamente.733 

Crianças de comunidades de baixa renda, predominantemente afro americanas e 

latinas, são substancialmente mais propensas do que crianças de comunidades brancas 

abastadas a serem hospitalizadas por condições facilmente tratáveis, como pneumonia, 
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bronquite, asma e infecções de ouvido. Se a disponibilidade de serviços de atenção 

primária fosse expandida nas comunidades do centro da cidade, essas crianças não 

precisariam adiar o tratamento até que a hospitalização ou atendimento de emergência 

se tornasse necessário para condições facilmente evitáveis e controláveis. 

Em termos de saúde bucal, entre as crianças não brancas, cerca de 30% dos 

dentes afetados por cárie estão ausentes ou ainda cariados. Em comparação com cerca 

de 12% para crianças brancas. Entre os jovens de 14 a 17 anos, 41% dos não brancos 

sofreram de doença periodontal, em comparação com 16% dos adolescentes brancos. 

Na Califórnia, 25% das crianças têm 80% de todos os dentes com cáries dentárias; essas 

crianças são predominantemente de populações de baixa renda e minorias étnicas.734 

O atendimento odontológico regular, um fator importante na manutenção da 

saúde bucal, não é facilmente acessível para crianças de baixa renda no condado de Los 

Angeles. Pesquisas nacionais mostraram consistentemente que 65,70% de todas as 

crianças de 6 a 17 anos tiveram pelo menos uma consulta odontológica no ano anterior. 

No entanto, as taxas de utilização de atendimento odontológico são muito baixas para 

crianças de baixa renda no condado de Los Angeles. Apenas 23,6% dos usuários do 

Medi-Cal com idades entre 6 e 17 anos no condado de Los Angeles viram um dentista 

uma ou mais vezes em 1991. No Child Health and Disability Program, a taxa de 

utilização foi de apenas 13%. De todos os dentistas no condado de Los Angeles, 64% 

não viram nenhum paciente Medi-Cal no último ano. Apenas 24% dos dentistas do 

condado de Los Angeles trataram 10 ou mais pacientes Medi-Cal, enquanto apenas 14% 

dos dentistas trataram mais de 50 pacientes Medi-Cal. No condado de Los Angeles 

houve instalações que ofereciam o Denti-Cal (parte do Medi-Cal) e serviços de baixo 

custo para pacientes sem seguro. O tempo médio de espera para uma consulta nestas 

instalações do condado é de um a dois meses. A maioria das instalações do condado 

oferece serviços de limpeza, enchimento e extração a preços reduzidos apenas para 

crianças com idades entre 5 1/2 e 18 ½, nenhuma instalação do condado oferece 

tampões, coroas ou serviços de canal.735 

Além do autocuidado regular e das visitas odontológicas, a fluoretação da água 

comunitária é o meio mais eficaz e eficiente de prevenir a cárie dentária em crianças e 

adultos, independentemente da raça ou nível de renda. A Associação Americana de 
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Odontologia e Saúde Pública relata que, quando comparadas a comunidades com 

deficiência de flúor, as comunidades com água fluoretada exibem:  

 50-60% menos cárie dentária em pessoas de todas as idades 

 6 vezes mais crianças sem cárie dentária  

 75% menos primeiros molares permanentes extraídos em crianças 

 95% menos cáries nos dentes anteriores superiores das crianças reduz as contas 

dentárias para reparar dentes com cárie dentária. 

Apesar dos benefícios comprovados da água fluoretada, o condado de Los 

Angeles é a maior área metropolitana dos Estados Unidos que não fluoreta seu 

abastecimento de água. Para atender populações desfavorecidas de alto risco, o condado 

deve se comprometer com a fluoretação da água potável como parte de um plano 

abrangente para melhorar a saúde bucal de todos os residentes do condado de Los 

Angeles.736          

 Para crianças que sofreram com abuso e negligência ao serem de minorias 

étnicas, a incidência violência tende a ser maior. Enquanto as crianças afro americanas 

representam 11% da população infantil total, elas representam 46,4% da população dos 

serviços de proteção. Bebês afro americanos também são 3,5 vezes mais propensos do 

que crianças brancas ou latinas a nascer com sintomas de abstinência de drogas. Essas 

estatísticas refletem a incapacidade das famílias de lidar com o estresse avassalador 

imposto a elas por um ambiente implacável que inclui a falta de recursos para cuidar das 

crianças, relações familiares tensas, recursos inadequados da vizinhança e apoio 

social.737 

Durante a década de 1980, a taxa de mortalidade infantil para o condado de Los 

Angeles diminuiu globalmente de 12 para 8 mortes por 1.000 nascidos vivos. Durante 

este período, os indicadores de atendimento pré-natal oportuno mostraram alguma 

melhora, com mais de 43.000 mulheres recebendo serviços de pré-natal ou parto de uma 

unidade pública em 1990. Grande parte dessa melhoria é diretamente atribuível ao 

esforço e recursos investidos na melhoria da prestação de serviços perinatais na década. 

No entanto, os serviços de assistência pré-natal no condado de Los Angeles 

permaneceram pouco adequados, principalmente para mães afro americanas e latinas. O 

declínio geral da mortalidade infantil no condado é em grande parte atribuível ao 
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declínio da mortalidade infantil na população branca. Como outras questões sociais e de 

saúde, a gravidez na adolescência no condado de Los Angeles é particularmente alta 

entre as mulheres jovens de minorias. Dentro desta população, altas taxas de gravidez 

indesejada, bem como um número crescente de nascimentos durante a adolescência, 

apontam para a necessidade de serviços de planejamento familiar acessíveis e 

culturalmente sensíveis. Embora a abstinência sexual ou o uso adequado de 

contraceptivos possam prevenir quase toda gravidez indesejada, a maioria das 

adolescentes sexualmente ativas não usa contraceptivos.      

 Embora o governo federal forneça a maior proporção de fundos públicos usados 

para planejamento familiar nos EUA, a Califórnia usa seus próprios fundos para 

serviços de clínicas de planejamento familiar. O financiamento de serviços 

contraceptivos diminui a qualidade e o alcance dos serviços prestados nas clínicas de 

planejamento familiar, levando a mais gestações indesejadas entre as populações de 

baixa renda e minorias que dependem desses serviços clínicos em um sistema de saúde 

e bem-estar já sobrecarregado. 

No condado de Los Angeles, uma porcentagem desproporcionalmente alta de 

nascimentos na adolescência foi de latinas e afro americanas, cujas taxas de pobreza são 

muito mais altas do que as taxas de brancos ou outros grupos étnicos. Diante de um 

sistema educacional precário, bem como de escassas oportunidades futuras de emprego, 

a relativa atratividade emocional e econômica de ter um filho pode ser bastante atraente 

para adolescentes desfavorecidas. Por mais mínimos que sejam, o AFDC, o bem-estar e 

os benefícios de saúde concedidos a mães adolescentes solteiras são muitas vezes mais 

do que poderiam alcançar escolhendo adiar a gravidez e tentando encontrar um trabalho 

economicamente sustentável. 

A gravidez em si é uma despesa de saúde significativa para muitas famílias, e o 

custo pode facilmente exceder os meios financeiros das pessoas economicamente 

desfavorecidas. Embora os cuidados pré-natais sejam essenciais para a saúde e o bem-

estar da mãe e da criança, uma parte substancial das mulheres do condado de Los 

Angeles, particularmente adolescentes, não recebe esse cuidado necessário durante os 

primeiros meses de gravidez. Na Califórnia, 1 em cada 14 crianças nasce de mães que 

não receberam cuidados pré-natais, e 7% dessas crianças nascem doentes ou deficientes 

o suficiente para serem imediatamente transferidas para terapia intensiva (a um custo 

médio de US$ 19.000 por tempo de permanência). Atraso no pré-natal ocorre em uma 

taxa maior no condado de Los Angeles do que na Califórnia como um todo. Em 1990, 
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29,4% das mães do condado de Los Angeles não iniciaram o pré-natal até depois do 

primeiro trimestre, em comparação com 27,7% das mães da Califórnia. Mulheres latinas 

e afro americanas são mais propensas a receber menos cuidados de pré-natal ou 

cuidados tardios em comparação com as mulheres brancas. As disparidades étnicas na 

procura do pré-natal são, em grande parte, um fator de custo, acessibilidade, diferenças 

nas informações sobre a importância do atendimento e diferenças na fonte de 

atendimento. As mulheres afro americanas e latinas usam as instalações do condado em 

uma taxa desproporcionalmente alta em comparação com as mulheres brancas. No 

condado de Los Angeles, as taxas de atendimento pré-natal inadequado (terceiro 

trimestre ou nenhum atendimento pré-natal) são particularmente altas entre as mulheres 

que dão à luz por meio do sistema hospitalar do condado, bem como entre as 

populações étnicas desfavorecidas em geral. Na primeira metade de 1988, 27-30% das 

mulheres que tiveram parto no hospital Martin Luther King (MLK) não receberam 

nenhum tipo de pré-natal, em comparação com os mais de 80% das mulheres grávidas 

que viviam em áreas mais ricas do condado de Los Angeles (como a Westside e 

Malibu) que recebem cuidados pré-natais a partir do primeiro trimestre. Enquanto 25% 

de todas as mulheres grávidas em Los Angeles em 1988 não receberam cuidados pré-

natal no primeiro trimestre, as taxas entre as mulheres afro americanas e latinas foram 

de 32% e 38% respectivamente.738 Nos bairros pobres de South Central, menos de 60% 

das mulheres iniciam o pré-natal durante os primeiros três meses de gravidez.739 

Uma das principais razões pelas quais as mulheres de baixa renda não recebem 

assistência pré-natal é a política de cobrança do município. Uma pesquisa mostrou que 

mais de 57% das mulheres que deram à luz nos hospitais do DHS sem ter recebido 

assistência pré-natal disseram que o atendimento era inacessível. Longos períodos de 

espera são outro grande impedimento para procurar atendimento pré-natal nas 

instalações do Condado. Em um estudo de 1987 sobre tempos de espera para obter uma 

consulta pré-natal em 25 clínicas do condado, 18 clínicas tiveram períodos de espera de 

4 semanas ou mais, 10 tiveram esperas de 6 semanas ou mais e 5 tiveram esperas de 8 

semanas ou mais. Embora o conselho tenha autorizado fundos adicionais para reduzir o 

período de espera para consultas iniciais de cuidados pré-natais para um máximo de 

                                                           
738 “Rise in Infant Deaths Laid to Drugs, Prenatal Neglect”. Los Angeles Times, February 3, 1990, A1, 

A33. 
739 “Prenatal Care: Less Costs More”. Los Angeles Times, November 8, 1987. 



296 
 

 

duas semanas, a fim de atingir com sucesso esta meta, não foi alcançado.740  

 O acesso precário ao pré-natal, juntamente com altas taxas de uso de crack em 

comunidades de minorias pobres (onde há poucos programas de tratamento de drogas 

para mães viciadas) resultaram previsivelmente em altas taxas de nascimentos com 

baixo peso ao nascer e mortes de recém-nascidos. Em 1990, a Califórnia ficou em 36º 

lugar entre 50 estados na porcentagem de mulheres que receberam cuidados pré-natais 

atrasados ou não, e o condado de Los Angeles classificou-se em sexto pior, dos 

condados da Califórnia para baixo peso ao nascer e cuidados pré-natais inadequados. 

No condado de Los Angeles entre 1987 e 1988, a porcentagem de bebês nascidos com 

peso inferior a 5,5 quilos aumentou 17%, em 1988, 13,7% dos bebês afro americanos 

eram de baixo peso ao nascer, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Também 

de 1987 a 1988, a taxa de mortalidade infantil do condado (óbitos por 1.000 nascidos 

vivos) aumentou 17% entre os latinos (de 8,2 para 9,6) e aumentou 29% entre os afro 

americanos (de 16,3 para 21,1), enquanto na verdade diminuiu 12% entre brancos (de 

10,0 a 8,8). À medida que a idade materna aumenta, a porcentagem de bebês com baixo 

peso ao nascer diminui drasticamente (11,7% para <15 anos, 7,7% para 15-19 anos e 

6,4% para 20-24 anos) enquanto a qualidade e a continuidade do pré-natal aumentam 

com a idade.741           

 Essa tendência aponta para a importância de reduzir a gravidez na adolescência e 

melhorar o conhecimento e o acesso ao pré-natal para as jovens mães adolescentes. Nos 

anos 1990, aproximadamente um terço dos bebês da Califórnia nasceram em condados 

que não têm hospitais públicos que ofereciam cuidados de maternidade, apesar da clara 

importância do pré-natal para saúde e bem-estar para mãe e filho, a Califórnia até 1990 

investiu relativamente pouco auxílio estatal nesse serviço preventivo. Em 1987, apenas 

US$ 12 milhões do orçamento de US$ 37 bilhões da Califórnia (0,03%), foi destinado 

aos serviços de saúde materno-infantil. No entanto, os cuidados pré-natais são um 

investimento muito rentável. Para cada U$1 gasto em cuidados pré-natais, U$ 170 são 

economizados em pagamentos Medi-Cal para crianças hospitalizadas no primeiro ano 

de vida. Dado o benefício substancial dos cuidados pré-natais na redução dos maus 

resultados do parto, particularmente entre mães jovens e pobres, é fundamental que 

sejam desenvolvidas políticas para aumentar o número de serviços de cuidados pré-

natais disponíveis e acessíveis, especialmente em comunidades desfavorecidas. No 

                                                           
740ANESHENSEL, Carol. et. all. Inequalities in Health: “The Sickness in the Center of Our Cities”.p. 60. 
741 Idem, p. 61. 
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condado de Los Angeles, 33% de todas as crianças estão completamente sem seguro, 

enquanto um adicional de 16% tem o Medi-Cal como sua única fonte de cobertura. 

Estando mais propensos a receber cuidados desarticulados em ambientes menos do que 

ideais. Crianças sem seguro são desproporcionalmente de famílias de baixa renda, com 

metade dos não segurados vivendo em famílias abaixo de 200% do nível de pobreza. 

Crianças afro americanas têm duas vezes mais probabilidade de não ter seguro, e as 

crianças latinas têm três vezes mais probabilidade em comparação com as brancas.742  

Em termos gerais, a diferença no tratamento étnico criou as disparidades que se 

perpetuaram para minorias em níveis de qualidade de vida no século XX. Processos 

como desindustrialização, difusão de drogas e cortes no orçamento dos serviços 

públicos, acentuaram em 1980 uma desigualdade já existente. Isso nos leva a crer, que a 

mobilização de movimentos sociais teve um papel de contenção e denuncia deste 

quadro, tornando publico, junto a estudos e pareceres este cenário. Com a rebelião de 

1992, muitas pautas sociais foram atendidas por medo de uma nova revolta na cidade. O 

projeto “Reconstruindo LA” é a materialização de um novo plano para áreas como 

South Central, que também foi renomeada para South LA. Após trinta anos, ao se 

caminhar pelas ruas de Los Angeles, é perceptível uma permanência desta desigualdade 

que não se materializou em níveis maiores devido à ação de atores da comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
742 Idem, p. 62. 
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8. Considerações Finais 

 Procurar entender a percepção e mobilização de movimentos sociais afro 

americanos quanto a implementação de políticas de perfil neoliberal na cidade de Los 

Angeles nos permitiu refletir sobre uma serie de questões de âmbito político, social e 

cultural que fazem parte da dinâmica da cidade, bem como compreende uma reflexão 

sobre os EUA. Ao buscar entender os mecanismos e estratégias que atores políticos afro 

americanos utilizaram para lidar com este quadro adverso e como suas ações se fizeram 

em meio a arena política, nos deu acesso a seu processo de reflexão quanto aos erros e 

acertos de atores do passado, bem como sua leitura de conjuntura que entendia que 

algumas estratégias não seriam pertinentes, perante o fracasso de ação similares no 

passado, junto ao conhecimento que estratégias como a judicialização de processos de 

agressão poderiam surtir mais efeito do que um enfrentamento direto como fizeram os 

Panteras Negras.   

A história dos afro americanos em LA possui um perfil único no país, fruto de 

migrações, tiveram organização precoce, e mesmo com uma população relativamente 

pequena, seu protagonismo foi tamanho, na California foi criado o BPP, escritórios de 

grandes iniciativas nacionais como NAACP, ACLU e tantos outros que realizaram 

batalhas por direitos civis que levaram LA a ser reconhecida como uma cidade onde 

movimentos sociais eram ativos e conquistaram espaço na arena política. Nos dias 

atuais o Black Lives Matter vem à frente deste protagonismo ao denunciar questões que 

estudamos nesta tese, como melhor educação para suas crianças, melhores moradias 

para as famílias carentes, emprego, capacitação para o mercado de trabalho, uma rede 

de mercados que atendam as demandas da comunidade com preços justos, 

monitoramento da policia, entre outras demandas para seu progresso.    

 A forma como foi moldada a relação entre mulheres e homens afro americanos e 

o poder publico compôs uma história de disputas por controle espacial da cidade e a 

criação de um sentimento que as minorias racializadas não teriam a cidadania plena. 

Fenômenos como a II Guerra Mundial foram responsáveis pelo enriquecimento da 

cidade, aproveitado pelo grande empresariado que prosperou, todavia, por outro lado, os 

mais pobres tiveram que enfrentar os efeitos colaterias do contexto promovido pelo 

conflito externo. Especulação imobiliária, alta de preços e desemprego que os afetou de 

forma desproporcional se comparado a grupos que viviam em bairros de maioria branca. 

O desenvolvimento financeiro fez de Los Angeles a cidade mais importante da costa 
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oeste do país e com o tempo uma das mais polarizadas também.   

 O centro urbano – Inner City, sofreu inicialmente com a reconfiguração de seus 

parques industriais, e após com a migração destes parques, em um processo de 

desindustrialização, que afetou de forma desproporcional minorias raciais. Em meio a 

este cenário de desemprego, falta de perspectivas, assedio policial e crises econômicas, 

minorias se viram com restrição ao acesso aos programas de Bem-estar que atenuavam 

os problemas que lhes circundavam. Diversos movimentos sociais tiveram relevo na 

cidade, foram essenciais para contestar o esquecimento do poder publico da área 

circunscrita ao qual viviam as minorias – South Central e East LA. Bem como foram 

protagonistas enquanto grupo de pressão para conquistas, que ainda que fossem tímidas, 

foram significativas. O financiamento federal da Guerra à pobreza foi incipiente na 

cidade, porem importante para o estimulo de formação de quadros politizados, que 

atuaram principalmente em torno de políticas de nutrição, emprego e moradia.  

 Ao tratar da atuação da policia na cidade, tivemos como preocupação refletir 

sobre seu processo de sofisticação para lidar com a contenção das minorias racializadas. 

Amparada pelo poder judiciário, a policia atravessa em diversos níveis as vidas dos 

sujeitos das comunidades pobres. O abuso policial traz prejuízos psicológicos, e ao 

registrar cidadãos dos bairros pobres em suas ações, criam uma situação onde estes 

ficam reféns da perda de seu poder político através da restrição do voto, do acesso aos 

programas sociais, que já sofriam cortes, bem como ao esfacelamento familiar, muito 

presente em lares que tinham entes encarcerados.  

Como legado da luta dos Panteras Negras, a Coalizão contra o abuso policial 

criou não só uma resistência em LA, mas instruiu sua comunidade, ocupou espaços 

públicos como grupo de pressão por melhores condições de vida e a partir de fundos de 

doações de simpatizantes com a causa, bem como de verbas oriundas dos processos 

jurídicos ganhos, a Capa aplicou esses recursos na promoção social, inspirada em 

programas que lograram sucesso nos anos 1960 como a Guerra a pobreza. Jovens 

tiveram a chance de aprender ofícios, tiveram contato com a produção de audiovisual, 

bem como eram estimulados a realizarem falas em escolas locais sobre a experiência 

com gangues. O apoio do movimento para pacificação entre as gangues foi tão 

importante, que a iniciativa se fundiu a Capa nos anos 1990. A Capa tinha em seu 

cotidiano uma disciplina quanto à formação intelectual de vertente humanitária e sua 

atuação quanto ao combate do abuso policial se tornou referencia para iniciativas 

similares no país e no mundo afora, prestando solidariedade a seus semelhantes, 
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compartilhando seus passos, materializado no seu manual de atuação.    

 Ainda que a Capa tenha prestado um serviço à comunidade de instrução e 

promoção social. O cenário econômico local e nacional apontava para um processo de 

polarização econômica, aqui trouxemos estatísticas de ambos os contextos que 

mostraram que Los Angeles, bem como os Estados Unidos, tiveram regressão em níveis 

de qualidade de vida para comunidades pobres. A atuação de movimentos anti-abuso, e 

que promoveram outras agendas atenuaram questões pontuais em seu âmbito local, não 

podendo mensurar estatisticamente, podemos dizer que realizaram um trabalho de 

contenção quanto ao impacto negativo das políticas de austeridade. Ao percorrer seu 

arquivo, fica claro que a Capa ganhou um staff muito maior na cidade após a rebelião de 

1992. Todavia, seu trabalho entre os anos 1970 e 80 foi essencial para estabelecer seu 

método que se adequou ao cenário de repressão política e austeridade econômica. Sua 

atuação em audiências públicas na camara foi essencial para agenciar uma pressão em 

atores comprometidos com as áreas pobres da cidade. A amplitude dos temas que 

atravessavam as praticas da Capa merecem um estudo por si só, aqui iluminamos 

aqueles que tocam de maneira mais pontual as questões em torno da qualidade de vida 

dos afro americanos em South Central.  

O neoliberalismo teve um efeito nefasto na vida daqueles sujeitos, as estatísticas 

não permitem dizer o contrário. Porém a atuação de atores que enxergaram um outro 

futuro para seus semelhantes foi de extrema necessidade para criar uma atmosfera onde 

possibilidades fossem criadas, bem como a superação da pobreza persistente relegada a 

estes sujeitos. Suas conquistas em termos materiais foram e estão sendo tímidas, mas 

essenciais para a prática política que defende o abolicionismo.  

Nossa pesquisa ilumina outras trilhas também. Refletir sobre o papel da Capa 

após a rebelião de 1992, sua atuação como movimento social em contato com militantes 

em outras partes do país e do mundo, bem como o impacto da reforma da policia nos 

anos 1990 e sua relação com as comunidades pobres. Uma perspectiva rica a ser 

realizada também, é a analise de narrativas cinematográficas que tratam de questões 

aqui estudadas. O filme “Um dia de Fúria”, analisado em nossa dissertação pelo prisma 

da representação da cidadania, toma outros contornos quando pensamos sua conexão 

com a história de LA. Joel Schumacher se preocupa em iniciar o filme em meio a um 

engarrafamento, denunciando um dos efeitos colaterais da expansão de sua malha. 

 D-fense, personagem materializado por um homem branco de meia idade em 

trajes sociais e com corte de cabelo militar atravessa áreas racializadas da cidade, 
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notadamente o leste de LA em direção a Venice, mostrando o quão demarcado é o 

território da cidade. Suas interações são atravessadas por xenofobia, homofobia e a 

frustração de um engenheiro que trabalhava na indústria bélica e perde espaço com o 

fim da Guerra fria. A sensibilidade de um policial em seu ultimo dia de trabalho é a 

chave para conter a fúria de D-fense, que deseja ir para casa de sua ex-mulher para está 

presente no aniversario da filha. Ao descansar em um morro na região de Pico Union o 

personagem denuncia o nível de polarização que LA alcançou, mesclando arranha céus 

e casas precárias a poucos quilômetros. Cena que também pode ser vista no “Pão e 

Rosas” de Ken Loach que trata de questões como imigração ilegal, politização no 

trabalho e desigualdade. A violência do contato entre D-fense com membros de 

gangues, denuncia diferentes níveis de desemprego. O engenheiro que perde espaço 

com a desindustrialização de inteligência e tecnologia, e os homens latinos que estão 

nas atividades ilícitas como venda de drogas. Schumacher apresenta uma LA demarcada 

em cada esquina, polarizada por uma economia de corporações e uma legião de pobres. 

 Em Boys N´the Hood, John Singleton apresenta uma radiografia de South 

Central. O diretor representa a trajetória de vida de jovens que crescem sem 

perspectivas no bairro de Watts. Com uma didática clara, o diretor apresenta uma cidade 

violenta que faz parte da vida destes jovens desde sua infância. Abordando a 

paternidade do homem negro que toma pra si a educação do filho, o diretor quebra 

estereótipos. Tre, um garoto negro que cresce neste cenário racializado, tem como 

diferencial, o estimulo dos país para o estudo. Singleton mostra esse elemento como 

chave para a superação de seus problemas em uma South Central que ceifa a vida de 

seus amigos de infância. A narrativa tem seu inicio com esta informação: “Em cada 21 

norte americanos de raça negra, 1 morre assassinado”. “A maioria é morta por outro 

negro”. A disputa entre gangues, e a gentrificação são fenômenos conflitantes nas ruas 

representadas no filme, tanto quanto o policial racista que não se vê naquele ao qual ele 

faz de vitima no seu exercício de trabalho. Ao apresentar a violência como fruto da falta 

de perspectivas, Singleton denuncia a ausência de políticas publicas para a juventude do 

centro urbano. Produzido no inicio dos anos 1990, o filme possui um caráter diegetico 

por analisar fenômenos que faziam parte da vida daqueles sujeitos.    

 O documentário Um crime Americano, bem como a narrativa de Straight Outta 

Compton representam uma LA que é atravessada por sua racialização e pelo abuso 

policial no seu cotidiano. Enquanto o documentário apresenta ricas imagens da cidade e 

estabelece a conexão entre a revolta de Watts em 1965 e suas questões não resolvidas 
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retomadas em 1992, o filme do grupo de Rap trata em apresentar como se formaram, 

suas questões abordadas em letras que eram inspiradas em seu cotidiano, e como havia 

uma identificação de seu publico com a denúncia das questões que permeavam suas 

vidas. Desemprego, drogas, abuso policial, cultura do Gangsta rap são questões que 

estavam na ordem do dia do NWA.  

Los Angeles inspira muitas histórias atravessadas por questões raciais, como a 

de Will, personagem jovem que sai da Filadelfia para viver com os tios no rico bairro de 

Bell Air, vizinho do presidente Reagan. Ainda que a serie de sucesso “Um maluco no 

pedaço” trabalhe seus temas com irreverência e comedia. Apresenta questões vividas 

pelas comunidades negras pobres, vistas em episódios caricaturais como a visita de 

Carlton a Compton, bem como na ausência da história afro americana no currículo 

escolar. Will vive em uma realidade abastada com os tios, mas em meio ao sincretismo 

da alienação de seus primos quanto a sua negritude e as questões vividas por seus 

semelhantes pobres. 

A narrativa fílmica potencialmente representa aspectos socioculturais de uma 

dada sociedade por difundir imagens de personagens com modos de vida, costumes, 

visões políticas e ideológicas, lugares, momentos e situações do passado, presente e 

futuro, as obras fílmicas testemunhariam, bem como seriam agentes históricos dos 

anseios e projeções de sua época. A narrativa fílmica é também um palco de disputas 

podendo denunciar as problemáticas vividas pelas comunidades pobres negras, ou 

mesmo reproduzindo uma imagem negativa dos jovens dos centros urbanos. 
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