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In democracy we trust: iniciativas públicas e privadas para conter expressões de 

intolerância e autoritarismo nos EUA contemporâneo 

TATIANA POGGI

 

De modo crítico e irreverente, Chambers e Kopstein procuram resgatar o debate 

sobre a sociedade civil, defendendo que esta esfera não consiste simplesmente num 

mundo onde impera o consenso, isento de coerção ou violência. No artigo intitulado 

“Bad civil society” (CHAMBERS; KOPSTEIN, 2001.), os autores recuperam 

perspectivas liberais tradicionais sobre sociedade civil, as quais afirmam, ainda que por 

caminhos diferentes, que uma sociedade civil robusta e vibrante fortalece e enriquece a 

democracia. A questão da democracia é colocada, assim, em termos de possibilidade de 

livre participação e construção de coletivos mobilizados em torno de uma causa ou 

projeto de sociedade. Uma sociedade civil robusta e desenvolvida oferece mais 

possibilidades para tal, e isso é entendido como ambiente plenamente democrático.
1
  

Mas que dizer de uma sociedade civil repleta de organizações autoritárias, 

intolerantes e anti-democráticas? Até que ponto organizações desse tipo contribuem 

para o ensejo democrático? O artigo de Chambers e Kopstein faz com que nos 

defrontemos com essas questões e pensemos se apenas uma variedade de formas 

associativas garante por si só mais democracia. “A questão mais importante com que 

nos deparamos é que tipo de sociedade civil promove democracia. Em outras palavras, a 

escolha não é realmente entre isolamento e participação, mas entre diferentes tipos de 

participação” (CHAMBERS; KOPSTEIN, 2001.p.838).  

Isso porque, segundo os autores, além das qualidades positivas associadas à 

sociedade civil como possibilidade de participação direta, liberdade de associação e 

construção de sentidos de coletividade, pertencimento e confiança, esta comportaria 

também um lado menos harmonioso, menos virtuoso, um lado “bad”. Partindo do caso 

de Benjamim Smith, membro da World Church of the Creator (futuro Creativity 

Movement), que em julho de 1999 perseguiu a tiros judeus, negros e asiáticos, 
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1  Para esta vertente, a democracia restringe-se à quantidade e variedade de formas associativas. Deixa 
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Chambers e Kopstein entendem que sociedade civil pode também ser palco de 

manifestações de violência e coerção. E que o aumento da participação em organizações 

desse caráter não fortalecem, mas, ao contrário, enfraquecem a democracia, mesmo a 

pensada nos contornos do liberalismo. 

Mais do que qualquer outro modo de organização social do capitalismo, 

expressões de fascismo as formas de coerção direta e simbólica aparecem flagrantes nos 

diversos âmbitos da vida, justamente pelo descaso deste para com a tolerância, direitos 

civis e sociais, a igualdade e a liberdade. Abaixo seguem alguns trechos de organizações 

fascistas norte-americanas, nos quais podemos identificar o descaso para com os 

aspectos mais elementares da democracia e do liberalismo.  

18.There exists no such thing as rights or privileges under the Laws of 

Nature. The deer being stalked by a hungry lion has no right to life.(…) 

Similarly, men have no rights to life, liberty or happiness. 

45. The Organic founding Law, namely the Constitution of a Nation, must 

not be amendable by any method other than unanimous consent of all parties 

thereto and with all parties present.  Otherwise, the doors are opened for the 

advent of that most dangerous and deadly form of government, democracy 

(LANE, s/d). 

 

Nature herself has established inequality of minds, of characters and 

capacities just as immutably as she has established subordination to her laws. 

(…)Instead of practicing teamwork, we have been tricked into fighting each 

other, destroying each other, all in the name of "Individualism". (…)In order 

to be united we must forsake such Jewish ideas as Liberty, Equality, 

Fraternity for the basic idea of Racial Loyalty, which requires dedication, 

sacrifice and responsibility (Creativity Movement, 1983). 

 

 

É justificado o sacrifício de tudo, até mesmo do direito à existência, em nome da 

preservação e do avanço de uma coletividade mitificada na raça, na pátria ou no volk. A 

facilidade com que o autor discorre sobre o extermínio, pois sequer o direito à 

existência seria resguardado, demonstra o nível de violência e autoritarismo impresso 

nessa proposta de organização social. 

Mas, se no meio acadêmico não foi dada a devida atenção às implicações 

teóricas e empíricas dessas expressões de violência organizada na sociedade civil, o 

mesmo não pode ser dito das agências de defesa e manutenção da ordem oficiais e de 

uma série de organizações privadas. 

Nesta comunicação, vamos nos debruçar sobre o trabalho desenvolvido pelo 

Federal Bureau of Investigation (FBI), juntamente com a Promotoria Geral e 
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departamentos de polícia locais, no reconhecimento, controle e combate efetivo dos 

crimes de ódio e das atividades de algumas organizações fascistas, vistas como 

potencialmente perigosas a segurança nacional.  

Apesar de desde os anos 1920 o FBI investigar expressões de intolerância e 

violência como linchamentos, atos de vandalismo etc., somente a partir da década de 

1960 esses casos, bem como pesquisas sobre como combatê-los, tornaram-se parte de 

um projeto nacional em nome da democracia, da tolerância e, principalmente, da 

segurança nacional, assumindo gradativamente a forma de política pública, 

primeiramente em 1964 com o Civil Rights Act e, mais tarde em 1994, com o 

agravamento oficial do crime, quando motivado por ódio.  

A nível privado, podemos citar os esforços desenvolvidos por ONGs, o Southern 

Poverty Law Center (SPLC) e a Anti-Defamation League (ADL), e centros de pesquisa, 

a exemplo do Center for the study of hate and extremism (CSHE), ligado ao St. 

Bernardino College of Social and Behavioral Sciences da California State University.  

Diferentemente das medidas perseguidas na sociedade política, as vistas na 

sociedade civil nem sempre aparecem articuladas entre si ou ao poder público. As 

estratégias de atuação são na maioria das vezes esparsas e pouco articuladas, o que 

acaba por comprometer o nível de combatividade. A variedade dos programas 

desenvolvidos enriquece a causa, mas a falta de organização e trabalho conjunto por 

parte das entidades privadas diminui seu poder de pressão em defesa da causa 

democrática e multicultural. Foi identificado apenas entre uma das ONGs -Southern 

Poverty Law Center- e o centro de pesquisas Center for the study of hate and extremism 

iniciativas relativas ao estreitamento de relações. Alguns membros do centro atuaram 

previamente no Southern Poverty Law Center, bem como em agências oficiais como 

FBI, polícia londrina e departamento de justiça dos EUA. O SPLC aparece também 

como uma das fontes de informação nos relatórios do produzidos pelo FBI, o que 

configura alguma relação entre poder público e o privado, pelo menos no que diz 

respeito ao intercâmbio de informação.   

Ainda assim, chama a atenção quantidade e variedade de programas e projetos 

promovidos por empresas de grande porte ou desenvolvidos por grupos de professores e 

advogados. Dentre as diferentes formas de atuação e defesa da tolerância e da 

democracia estão iniciativas de difusão de informação e aumento do esclarecimento; 
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programas de auxílio jurídico e psicológico a vítimas de violência suscitada pelo 

preconceito; sistemas de monitoramento das atividades de grupos de ódio (hate groups); 

promoção de passeatas, comícios, campanhas e encontros voltados para a denúncia do 

crescimento da violência e da intolerância nos EUA etc. As ONGs Southern Poverty 

Law Center e Anti-Defamation League produzem ainda materiais de mídia como 

vídeos, relatórios e livros, estes últimos publicados em editoras próprias.  

 A hora e a vez do poder público: inicativas oficiais de preservação da 

democracia 

Nesta seção veremos como vem se dando o trabalho integrado das agências 

públicas, seus avanços e desafios. A seguir apresento uma breve análise de manuais, 

tabelas e projetos oficiais, produzidos sobre agravamento da violência e intolerância nos 

EUA, assim como as estratégias oficias para tentar controlar tais expressões. 

Training Guide for Hate Crime Data: Guia ou manual produzido pelo FBI, 

voltado para esclarecimento e treinamento das agências estaduais e municipais de 

aplicação da lei (law enforcement). O documento visa primeiramente explicar e 

delimitar dentro do conjunto de delitos o que seria “crime de ódio” (hate crime)
2
, 

contendo ainda recomendações sobre como proceder ao se identificar um “crime de 

ódio” e uma proposta de treinamento de pessoal.  

O documento também revela um pouco sobre a relação histórica do FBI com a 

investigação de crimes motivados pelo preconceito e o surgimento do termo “crime de 

ódio” (hate crime).  Desde a década de 1920 o FBI se dedica à investigação de 

expressões de violência direta relacionadas ao segregacionismo, nomeadamente 

linchamentos, queima de cruzes (geralmente associada a KKK) e vandalismo a 

sinagogas. Entretanto, a partir de da década de 1960, as atividades do FBI têm se 

tornado mais incisivas nessa área, pois aliada às organizações segregacionsitas, 

começaram a surgir em número crescente organizações de cunho declaradamente 

autoritário, apresentando perigos para a preservação do sistema democrático. Além 

                                                            
2 Crime de ódio (hate crime) não é considerado um crime distinto, mas um agravante de crimes já 

existentes como agressão, vandalismo, estupro, assassinato etc. Por essa razão não existe uma 

legislação específica para o mesmo. Em 1994 uma lei federal aprovou o aumento de pena caso 

observado crime de ódio.   
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disso, anteriormente ao Civil Right Act, a proteção dos direitos civis era atribuição de 

autoridades locais.  

Segundo a agência, crimes de ódio violam diretamente o Estatuto dos Direitos 

Civis (Civil Rights Act 1964) e grupos que, de alguma forma, pregam e agem 

difundindo ódio e intolerância começam a ser vistos como possíveis potencializadores 

do terrorismo doméstico.  

Finalmente, o guia nos proporciona entendimento sobre a dinâmica de trabalho 

do FBI com autoridades estaduais e municipais, bem como com esferas superiores do 

Departamento de Justiça, como a procuradoria geral e a Divisão de Direitos Civis (Civil 

Rights Division). Destaco a organização e eficácia do sistema de investigação e 

comunicação (via relatórios) construído entre agências oficiais de caráter local e 

nacional.    

Reported Hate Crime in USA (1992-2000) e Research on Bias Motivation (FBI): 

Interessante conjunto de estatísticas, contendo informações sobre número de incidentes 

de crimes de ódio, agências participantes na coleta de informações e variedade de 

vítimas agredidas (simbólica ou fisicamente) no período de 1992 a 2000 nos EUA. O 

documento atrai por conter informações concisas e objetivas, proporcionando 

comparação e visão de um quadro geral da situação de violência, preconceito e ação 

pública de coerção dos mesmos no país.  

Após observação mais cautelosa das tabelas e gráficos, nota-se que o número de 

agências participantes na coleta e divulgação dos dados varia muito ao longo dos anos. 

Além disso, o próprio FBI salienta que crimes de ódio freqüentemente não são 

notificados à polícia (assumo eu que por motivo de vergonha e senso de humilhação 

profunda). Tais fatores dificultam o exercício de comparação dos números no correr dos 

anos, além de revelar dados nem sempre coerentes com realidade vivida.  

Freedom of Information Act (FBI): Relatórios sobre organizações vistas como 

potencialmente perigosas. No acervo digital do FBI foram encontrados relatórios sobre 

a National Youth Alliance (9), National Alliance (4) e Aryan Nations (1). produzidos 

entre as décadas de 1960 e 1990. Os documentos são extensos, muitas vezes divididos 

em partes (a, b, c...), contendo em média 100 páginas cada parte. Documentos são 

compostos por: memorandos; relatórios produzidos por agências locais e enviados ao 

diretor do FBI e ao procurador geral; conjunto de reportagens recolhidas em periódicos 
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nacionais e locais sobre a dita organização; informações sobre outras organizações de 

caráter similar e contatos estabelecidos entre elas; correspondências (entre membros das 

organizações, políticos e o FBI); informativos sobre entrevistas ou participação de 

membros em programas de rádio. Contudo, muitos trechos dos relatórios, inclusive 

nomes, aparecem rasurados, impossibilitando a leitura e análise completa dos mesmos.  

Tais informações foram coletadas a partir de fontes não oficiais- como jornais, 

programas de rádio e TV, material produzido pelo SPLC e pelas próprias organizações - 

uma vez que, de início, as organizações não estavam sob investigação formal, apenas 

sob observação discreta, sem intervenção de agentes.  

O objetivo deste monitoramento era descrever e classificar essas organizações 

para, então, se pensar em planos de ação mais práticos, de forma a impedir possíveis 

ataques violentos a indivíduos, certos grupos sociais e mesmo atentados terroristas. O 

sistema de descrição procura identificar a ideologia da organização, o perfil dos 

membros, atividades correntes e possibilidade de apresentar práticas de extorsão, 

violência física direta e terrorismo. Com relação aos critérios de classificação indaga-se 

sobre a aplicabilidade da categoria “White hate group”.  

As dificuldades encontradas no processo de descrição e classificação revelam 

quão delicada é a questão racial nos EUA e como, a partir da década de 1960, esta tem 

sido tratada como um problema de segurança nacional. Destaco também a delonga e 

demasiada cautela   

 Democratic civil society vs Bad civil society 

Hatewatch: Sistemas de monitoramento das atividades de organizações 

neofascistas, desenvolvidos por ONGs dedicadas ao incentivo da tolerância e da 

democracia nos EUA. Optei por utilizar os sistemas de monitoramento das organizações 

Southern Poverty Law Center (SPLC) e Anti-Defamation League (ADL), pois ambas 

vem desenvolvendo tal trabalho constantemente desde a década de 1970 e são ligadas 

ao grupo de organizações civis de apoio ao FBI na coleta de informações e organização 

de projetos.  

O sistema de monitoramento é apenas um dentre os projetos desenvolvidos por 

essas organizações, reproduzindo, quase que diariamente, informações divulgadas em 

periódicos (locais e/ou nacionais), redes de televisão e páginas da internet variadas. Os 
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sistemas de monitoramento não apenas divulgam informações e atividades das 

organizações neofascistas, mas também contribuem para o planejamento de atividades 

em oposição às manifestações neofascistas (passeatas, concertos e encontros etc).  

Entretanto, o SPLC e a ADL nem sempre divulgam exatamente de onde obtém 

as informações contidas não apenas nos sistemas de monitoramento, mas também em 

outros projetos. A socióloga norte-americana Sara Diamond, em contatos estabelecidos 

por correio eletrônico, ainda durante o mestrado. Diamond alerta ainda para o fato de 

algumas informações divulgadas pelas organizações serem demasiadamente exageradas 

e, como nem sempre revelam as fontes, possivelmente sem maiores fundamentos 

acadêmicos. É preciso olhar para as informações divulgadas nas páginas eletrônicas do 

SPLC e da ADL com cuidado, valorizando talvez mais seus esforços enquanto 

entidades privadas em combater a intolerância e promover ação coletiva, do que 

exatamente os dados empíricos revelados.    

Legal Action - SPLC: Projeto desenvolvido pelo Southern Poverty law Center 

que consiste em um sistema de auxílio legal gratuito a vítimas de agressão (física ou 

simbólica) agravada por crime de ódio. No acervo eletrônico encontramos 15 processos 

registrados como “hate crime”, datando de 1980 até 2007. Estão disponíveis, para 14 

dos 15 casos, os arquivos digitalizados das queixas, os relatórios do julgamento e o 

veredicto (quando o caso dá-se encerrado).  

Quatro dos casos registrados envolvem organizações estudadas diretamente na 

pesquisa, acusadas de crimes de assassinato, perseguição seguida de tiros e transferência 

de propriedade. São eles: White Aryan Resistance: assassinato do estudante etíope 

Mulugeta Seraw. Creativity Movement: assassinato do marinheiro afro-americano 

Harold Mansfield. National Alliance: compra de propriedade do Creativity Movement 

de forma a minimizar as perdas dessa última por conta da indenização a ser paga pelo 

assassinato de Harold Mansfield. Aryan Nations: perseguição seguida de tiros a Victoria 

Keenan e seu filho.  

O veredicto, na grande maioria dos casos, foi favorável às vítimas, revelando a 

pouca tolerância por parte das instâncias de lei e ordem nos EUA para com expressões 

de intolerância e violência direta. Para organizações fascistas tudo é justificado em 

nome da preservação da coletividade mitificada na raça ou na nação, não existem 

direitos naturais, nem mesmo o direito à existência é garantido. O resultado dos 
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julgamentos reforça o caráter liberal democrático dominante nesta sociedade, ainda que 

esta se veja entrecortada por expressões organizadas de intolerância e autoritarismo. Em 

democracias liberais nada está acima da lei, uma lei, por sua vez, liberal e que portanto 

garante, ao contrário do fascismo, direito à vida, às liberdades e igualdade civil. 

 Conlusão 

A análise dos processos, não apenas aqueles relacionados às organizações 

estudadas, bem como as estatísticas e relatórios do FBI e os sistemas de monitoramento, 

nos ajudam a perceber a dimensão de atuação de organizações neofascistas nos EUA, 

para além dos discursos produzidos pelas mesmas. Além disso, tais documentos 

revelam tentativas de organização de estratégias oposição por parte da sociedade 

política e civil. 

“In democracy we trust” é o título desta comunicação e poderia ser o lema por 

detrás dos numerosos projetos, programas, legislações, grupos de apoio etc. que surgem 

com veemência a partir dos anos 1960. A democracia do “todos iguais perante a lei”, da 

“terra dos sonhos e das oportunidades” fora defendida por diferentes vertentes políticas 

ao longo da história dos EUA, mas com o avançar do século XX esta, pelo menos no 

discurso, almejava também ser menos desigual e menos separada.  

Ao nos aproximarmos do fim do XX, declinaram os ganhos reais para a classe 

trabalhadora, políticas distributivas transmutavam-se de direitos conquistados em 

programas assistencialistas. Um dado padrão de dominação foi posto em xeque, caindo 

por terra em fins da década de 1970. Porém, a combinação democracia e capital, que 

garantiu liberdade, representatividade e poder de participação política -ainda que mais 

ou menos estendida, mais ou menos inclusiva- foi raramente contestada.  

Assim é possível entender como a batalha do capital contra os direitos sociais e 

as políticas distributivas, típicos do reformismo, vai abrandando conforme a construção 

de consenso em torno da agenda neoliberal, mas não cessa a batalha em nome da 

democracia e da tolerância. É justamente nos anos 1990 e 2000 que surgem os mais 

incisivos programas privados voltados para a denúncia e auxílio a vítimas do ódio e da 

intolerância. É também durante a década de 1990 que é aprovada a emenda de agravante 

de crime quando motivado por ódio (hate crime). 
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Em nome da democracia capitalista, desta particular faceta da organização do 

capital, é que são defendidos os programas privados e as políticas públicas, abordados 

nesta comunicação. Uma luta longa e árdua e que tende a se acirrar justamente quando, 

da crise social oriunda da mudança do padrão de dominação, surgem centenas 

organizações anti-democráticas e anti-liberais; organizações que defendem uma outra 

faceta do capital, trazendo uma proposta autoritária, anti-liberal, excludente, intolerante 

e não raro racista de sociedade. Uma outra faceta, mas ainda capitalista e não menos 

burguesa. Uma faceta tão dura que muitas vezes não queremos sequer admitir que possa 

ser burguesa, mas, lembrando Mandel, é preciso ter em mente que a sociedade burguesa 

carrega tanto os germes para a liberdade plena e quanto para o aprisionamento. 
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