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Burn baby burn 
o fogo da justiça em Los Angeles 

 

Marco Aurélio Luz 
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BURN BABY BURN
O Fogo da Justiça em Los Angeles

Quando as câmaras de TV mostraram um grupo de jovens negros
arrancando do caminhão um branco qualquer para espancá-lo, de forma
dramatizada e didática, poder-se-ia ler o que se estava lecionando: – ponha-
se no nosso lugar e veja como se sentem os que sofrem a prepotência do
supremacismo étnico anglo-saxão na América; ou como diz o nosso ditado:
pimenta nos olhos dos outros é refresco...

O julgamento de Los Angeles que absolveu os policiais brancos que
foram flagrados espancando arbitrariamente um rapaz negro representa
metaforicamente o que há de subjacente na estruturação imperial neo-
colonialista da modernidade; isto é, a luta encarniçada das etnias brancas
para manter o poder de supremacia mundial. E elas constituem cerca de 6%
da população do globo. Causaram duas grandes guerras mundiais e fabricam
artefatos de guerra capazes de destruir completamente o planeta. Para tanto
o desgaste de energia de exploração de força de trabalho, de genocídios causados
por domínio de territórios ou conquista de mercados, de destruição e poluição
da natureza se acentuam de forma catastrófica.

Esta supremacia, portanto, se apóia na tecnologia, ou, em última
instância, na disposição de fabricar e utilizar armas cada vez mais aptas em
destruir milhares sendo usadas apenas por alguns. Bastou um piloto com
uma bomba atômica para derrotar o Japão na segunda guerra mundial.

Os Estados Unidos se constituíram no âmbito da vocação imperial-
colonial anglo-saxônica. A chamada “conquista do oeste” na verdade foi ”o
caminho das índias” dos EUA.

De um lado, o oceano Atlântico possibilitando lançar o manto de ferro
da supremacia imperialista sobre as Américas, de outro, o Pacífico, o caminho
aberto para a Ásia.
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De início, a desterritorialização e genocídios dos povos Cheyennes,
Comanches, Sioux, Arapahos, Apaches, etc. etc. A ocupação dessas terras;
concorrendo para isso o tráfico escravagista, se caracterizou pelas fazendas
de produção de algodão, criação de gado, e a corrida do ouro...

Submetidos à escravidão, povos africanos também desterritorializados,
foram transferidos a duras penas para a exploração do trabalho forçado sob
tortura nas Américas.

Desta tragédia histórica não ficaram de fora os mexicanos. Ali estava
dentre outros territórios, a Califórnia, a ser anexada...

Por outro lado, a independência do Haiti, que culminou com a vitória
dos quilombos chefiados por Dessalines sobre as tropas de Napoleão, em 1804,
transformou o mundo moderno.

A partir daí, o tráfico escravagista, responsável indireto pela africanização
das Américas, estava com os dias contados, e abriu passagem ao
desenvolvimento do capital industrial e com ele as ideologias iluministas,
positivistas, produtivistas, que alteraram os matizes do imperialismo,
deslocando até mesmo, com o passar dos anos seu centro hegemônico de poder.

Com uma marinha de navios de vela tornada obsoleta pela construção
dos navios de aço e vapor, a hegemonia imperial britânica passa para os
anglo-saxões da América.

As ideologias imperialistas da modernidade se pronunciam por variadas
cabeças como podemos observar nesta citação de Marx e Engels, judeu alemão
e anglo-saxão respectivamente.

Temos testemunhado a conquista do México e a festejamos... é do interesse
do seu próprio desenvolvimento ser, no futuro, colocado sob tutela dos
Estados Unidos, que graças a conquista da Califórnia atinge a dominação
de todo Oceano Pacífico... Será uma infelicidade que a maravilhosa
Califórnia seja arrancada dos mexicanos preguiçosos, que não sabem o
que fazer com ela?... Todas as nações, impotentes devem obedecendo às
necessidades históricas, se juntar a um grande império... assim se
permitindo a participação no desenvolvimento histórico...

1

Ideologias européias dos “tempos modernos” sublimavam as “conquistas”...
Em nome do progresso e da história, povos eram “inexoravelmente” massacrados.
A natureza, em sua bio-diversidade, impiedosamente destruída. A Califórnia
hoje não é mais que um imenso campo de laranjas.

As diversidades humanas atacadas de todas as formas, em nome não só
do progresso e da história, mas sobretudo de Deus..., o Deus do protestantismo.
Como analisou Marx Weber, o protestantismo está constituído pelo éthos
puritano da organização racional do capital e do trabalho, para acumular
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recursos a serem aplicados e re-aplicados na contínua expansão e ampliação
da “obra de Deus na terra”, a ininterrupta e obcecada evangelização, a
conversão do outro, “pagão”.

A “conquista do oeste” foi constituída sob as bases étnicas do
protestantismo, justificando frases como do general Sheridan, ante a afirmação
de Tosawi da nação comanche: “ – Tosawi, bom índio”, Sheridan respondeu:
“ – os únicos índios bons que vi já estavam mortos;” que se transformou num
famoso aforisma genocida. “índio bom, – só índio morto”.

Chivington, ex-pastor metodista, descumpria qualquer tratado
estabelecido com os índios, e justificava terríveis massacres. Escolhido para
comandar as ações militares de incorporar a terra de Sand Creek dos
Cheyennes e Arapahos, discutiu com alguns oficiais que resistiam a seus
métodos, e na ocasião exclamou: – “Maldito seja qualquer homem que
simpatiza com os índios... “vim para matar índios e acho que é certo e honroso
usar qualquer modo sob o céu do Senhor para matar índios.” E sobre o massacre
de crianças e mulheres, mesmo as grávidas, sentenciou: “Dos ovos é que nascem
os piolhos”.

2

A vinda crescente de africanos para os Estados Unidos gerou conflitos
de interesse sócio-econômicos que culminaram com a guerra de secessão. O
fim do tráfico escravagista, a abolição, e novas reservas de mercado industrial,
transformaram a sociedade americana.

Por outro lado, se estabeleceram políticas de promoção de retorno dos
africano-americanos para a África, chegando a fundar um país, a Libéria, e
ainda fazendo propostas ao Brasil, envolvendo a Amazônia, mas que
fracassaram.

Também foram criadas políticas para estabelecer limites de espaços entre
negros e brancos, concretizando um sistema de apartheid de convívio social, e
de divisão de trabalho, ficando os primeiros situados a mercê do mercado de
trabalho mais desvalorizado.

Mas o sistema imperial americano, baseado na dollar diplomacy, teve de
conviver com nações concorrentes e de apresentar outras faces de “país
desenvolvido e civilizado” se caracterizando como “pátria da liberdade e da
democracia”, defensora do “mundo livre” e dos direitos humanos, país sede
da ONU.

Em meio a esses intertícios, caminhou a luta de afirmação existencial
da comunidade negro-americana, procurando jeito de viver.

Grande parte acabou tendo de aderir ao protestantismo e silenciar os
atabaques. Muitos se tornaram pastores ascéticos e puritanos, como bem
ilustram os personagens dos filmes Febre da Selva e A Cor Púrpura, capazes de
renegar até os filhos que representavam outras referências de identidade, já
afogadas, porém, em angústias banhadas de álcool e delírios de drogas...

Outros se enganaram no exército, se empregaram na polícia, estudaram
nos livros, criaram escolas e universidades; alguns penetraram sedutoramente
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na indústria cultural, destacaram-se nos esportes... Reivindicaram os direitos
civis, fim do racismo, a tal sonhada integração...

Outros ainda tentaram, já num vazio cultural e religioso próprios, erigir
uma identidade, apelando a um islamismo superficial e simbólico ...

Lutaram através de guerrilhas urbanas, queimaram os símbolos
mentirosos do American way of life veiculados massivamente por Hollywood,
supermercados, lojas, shopping centers, – burn baby burn...

Quantos morreram... Até mesmo o líder da luta pacífica, o rev. Martin
Luther King, assassinado.

Por outro lado, ainda, quantos morreram no exército, nas guerras
mundiais, no Vietnam, em diversas partes do mundo onde estende-se a mão
armada dos EUA, inclusive recentemente na área muçulmana do Iraque.

Conseguiram vitórias?! Tornaram-se cidadãos de iguais direitos?!
Puderam votar e ser votados.

Elegeram parlamentares prefeitos, governadores. Tentaram a presidência.
Parecia que havia um processo de mudança, que a Klux Klux Klan, era

coisa do passado...
Figuras como Michael Jackson, Mike Tyson, Magic Johnson ocupando

um espaço na mídia de forma inusitada.
De repente, o que vemos, uma reação?! Para manter o espaço e derrubar

a ideologia racial, Michael Jackson transcende o estigma das cores, e mais, a
própria cor... Mike Tyson é desmistificado no rinque. E pior, processado e
condenado, enquanto acintosamente o rapaz dos Kennedy é absolvido das
mesmas acusações...

Magic Johnson contrai aids, tentando de todos os modos manter-se
digno nesta condição dramática...

São alguns sintomas da vida cotidiana que indicavam que o sonho
africano-americano, ainda mais num contexto de recessão econômica, estava
sendo atravessado por penumbras de um antigo e permanente pesadelo.

Culminou sendo obnubilado com o episódio da absolvição dos policiais
em Los Angeles. A etnia anglo-saxônica resolveu demonstrar que a hegemonia
do poder é absolutamente dela. Liberou fantasmas dos castigos escravocratas...

E então, o fogo ardeu, burn baby burn, num protesto desesperado,
tentando a purificação, para que das cinzas possa surgir quem sabe, uma
nova forma de convivência social. Cerca de cinqüenta jovens negros morreram,
nesta terra em que os atabaques não comem, a não ser os que chegam do
Caribe.

Notas

1
 Cf. Nascimento, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro, Rio de Janeiro, Paz e terra, 1978.

2
 Cf. Brown, Dee. Enterrem meu Coração na curva do Rio, Rio de Janeiro. Ed. Melhoramentos, 1986.
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