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INTRODUÇÃO

O sistema racial, formado pela terminologia classificatória da cor e pelas "regras"
do sistema de relações raciais, é historicamente determinado e, ao mesmo tempo, refor-
mula-se no dia-a-dia das relações raciais. No caso brasileiro, no qual ao racismo pouco
se opõe uma identidade negra politicamente manifesta, a complexidade deste sistema
deve-se não somente a desenvolvimentos recentes, como também à história das relações.

Desde a época colonial, as relações raciais, como também as outras relações de po-
der, parecem ter sido caracterizadas pela relativa ineficácia de regras universais com res-
peito aos direitos de cidadania (Viotti da Costa, 1985) e, do ponto de vista dos negros e
mestiços, pela preferência de soluções individuais para fazer frente à opressão racial,
combinada com momentos de resistência silenciosa e, por vezes, de rebelião. Esta situa-
ção produziu no Brasil, de forma semelhante aos outros países da variante ibérica do co-
lonialismo (Hoetink, 1967), um sistema racial não polar, caracterizado por um alto grau
de miscigenação; uma tradição sincrética no campo da religião e cultura popular; um
continuum de cor e uma norma somática hegemônica que têm historicamente colocado
os fenótipos negros na escala inferior da noção de "boa aparência". Em torno deste sis-
tema, como produto das tradição das relações raciais, tem-se constituído um conjunto de
regras sobre as quais existe um certo e problemático consenso ao qual podemos chamar
de habitus racial.

No Brasil, este sistema reflete o conflito e a negociação ao redor da cor e, mais
amplamente, as várias formas como a ideologia racial é vivenciada nas diferentes cama-
das sociais e nas instituições. Ele reflete os discursos oficiais - do Estado, da Igreja Ca-
tólica, dos políticos - e, em época recente, os discursos da indústria do lazer, do turismo,
da propaganda, da mídia e das ciências sociais sobre as relaç6es raciais. O desenvolvi-
mento da identidade negra também influencia este sistema racial. Tudo isso produz um
sistema absolutamente não estático, com regras sujeitas a mudanças, onde o conflito de
interesses fortalece um certo ecletismo e as "normas somáticas" (o tipo físico e a "apa-
rência" preferidos) são menos estáticas do que normalmente assumido.

O que aqui pretendo salientar é como o habitus está descrito na obra de Gilberto
Freyre: Casa-Grande & Senzala (C&S), uma primeira e monumental tentativa de traçar
as origens das relações raciais brasileiras dentro da sociologia das relações sociais na so-
ciedade escravocrata. Dando prosseguimento, procuro distinguir discurso luso-tropicalis-



ta - com seus momentos lusófilos - e etnografa. Em seguida, baseado em minha própria
pesquisa em Salvador e em sua região metropolitana, passo a analisar quanto do quadro
dado por C&S é ainda reconhecível no cotidiano das relações raciais de hoje e que as-
pectos deste quadro, por sua vez, vêm mudando por efeito da modernização da sociedade
brasileira e, mais ainda, em conseqüência do processo de globalização das culturas e das
identidades (negras).

O HABITUS RACIAL EM CASA-GRANDE & SENZALA

O Brasil de Freyre é aquele do Nordeste açucareiro e escravocrata. As relações ra-
ciais desenvolviam-se então num contexto onde a economia da escravidão baseia-se em
relações de status (mais do que de "contrato"), altamente hierárquicas e repletas de pro-
cura de respeito e de re-afirmação da subaltemidade dos escravos e, muitas vezes, dos não
brancos em geral, É uma escravidão que Freyre apresenta não somente como pré-industrial,
mas também como um grande exemplo de despotismo oriental implantado no Novo Mundo.

Freyre não poupa críticas irônicas a aspectos do comportamento e da personalidade
dos senhores: a moleza e a preguiça feitas arte, a tendência para o deboche sexual e culi-
nário, a perversidade, a violência, a crueldade inútil e substancialmente sádica para com
os escravos. Mas talvez a coisa que mais o irritou foi a conclusão de que os senhores fa-
lharam, sobretudo, na própria tarefa de patriarca: não conseguiram dar o bom exemplo,
nem em termos de comportamento correto nem em termos de postura perante o trabalho.
E quando o patriarca falha, as pessoas a ele sujeitas assumem parte destas falhas. Assim,
por exemplo, a ética do trabalho e a postura perante os luxos dos senhores influenciaram
profundamente os gostos e comportamentos dos escravos.

Mas há outros aspectos deste caldeirão da brasilidade e da nova "raça" brasileira
que é o conjunto da casa-grande e da senzala na obra de Freyre que ele, de forma mais
ou menos explícita, elogia, nele identificando o núcleo da futura personalidade brasileira
- elástica, plástica, adaptável ao meio ambiente a às circunstâncias socioeconômicas,
bem como ambígua - que constitui o tipo "luso-tropical". Neste trabalho enfoco sobre-
tudo os aspectos mais diretamente relacionados às relações raciais e que levam à criação
do habitus racial.

Em primeiro lugar, há uma grande hibridez tanto na composição fenotípica de um
crescente número de brasileiros quanto na cultura que os acompanha. O Brasil de Freyre
seria definido hoje por muitos pesquisadores do mundo caribenho como um país creóle -
ou seja, "algo que vem do Velho Mundo, mas cresce no Novo Mundo" (Mintz & Price,
1985:6) -, uma sociedade caracterizada pela miscigenação e pelo sincretismo, apta a en-
globar e a transformar símbolos e influências que provêm de outros lugares.

Outros importantes aspectos dizem respeito à relativa permeabilidade e relativida-
de das categorias raciais, que podem ser contornadas e iludidas por meio do uso de ou-
tras caraterísticas e qualidades de forma a ajudar a superar as barreiras de raça. Assim,
simpatia, inteligência, riqueza e beleza podem ser utilizadas com astúcia pelos negros
para adquirir, digamos diagonalmente, o que eles sabem não poder obter de forma mais
direta. Esta forma direta implicaria num conflito ç num enfrentamento polarizante entre
os diferentes grupos de cor, algo que, pelos motivos mencionados a seguir, tanto brancos
quanto não brancos tentam não deixar ocorrer.



O funcionamento da sociedade escravocrata de tipo patriarcal tende, efetivamente,
a favorecer o desenvolvimento de laços que unem senhores, homens livres e escravos
numa rede de trocas desiguais, que pode levar à forma material do paternalismo - o apa-
drinhamento. O objeto desta troca entre partidos com diferentes poderes e status pode ser
tanto o sexo como o respeito, ambos trocados (ou comprados) por favores.

Não obstante, a subalternidade e a desigualdade embutidas neste tipo de troca leva-
riam a uma certa intimidade entre pessoas de diferentes grupos sócio-raciais. Neste con-
texto, a cordialidade, mais do que a alma das relações sociais entre brasileiros, têm
funções - o óleo que permite ao mecanismo funcionar, um código de comportamento, a
etiqueta que permite aos indivíduos se movimentaram com habilidade dentro do sistema
de relações raciais.

Um último ponto importante nesta listagem de caraterísticas das relações raciais à
brasileira descritas por Freyre é que os diferentes partidos no sistema de relações raciais
tendem a ter sonhos e expectativas comuns com relação a alguns aspectos, como as pos-
turas perante trabalho, luxo, lazer e Deus. Como resultado, os negros brasileiros vivem
muito menos em esferas separadas, com valores e códigos próprios, e têm conseguido se-
duzir mais os brancos do que os negros norte-americanos. Para Freyre, como mais tarde
para Jorge Amado e muitos outros, na realidade a cultura negra ou afro-brasileira, mais
do que como uma (sub)cultura de resistência, pode ser vista como a espinha dorsal da
cultura brasileira, com as "maneiras" dos negros figurando como um componente es-
sencial do "ser brasileiro".

Gostaria de destacar em particular duas interessantes contribuições tanto do discur-
so quanto da etnografia de C&S. Por um lado, a ênfase na .coexistência de diferentes es-
tratégias utilizadas pelos oprimidos no seu relacionamento com os opressores, num
contínuo que vai da resistência à negociação e à sedução [uma ênfase que se percebe
mais tarde nos trabalhos de Genovese nos E.U.A. (Genovese, 1972) e, aqui no Brasil,
nos de João Reis e outros (Reis & Silva, 1989)]. Por outro, Freyre salienta a existência
de um quadro no qual a hegemonia cultural nem sempre se dá, devido ao fascínio recí-
proco, mesmo que mutável, entre opressor e oprimido, que deve ser reconquistado no
dia-a-dia.

Em suma, o fato do habitus racial ter tido sua própria origem num tipo de escravi-
dão dura e altamente exploradora - mas também paterualista e pré-moderna, no sentido
da economia capitalista, em lugar de um tipo de escravidão mais racional e racionalizan-
te, aludindo, na maioria dos casos implícitas, à sociedade norte-americana - significa
para Freyre que no Brasil chega-se a regras bem específicas no jogo das relações raciais.
Sem esta constante comparação com uma grande sociedade escravocrata do hemisfério
norte, muitas das observações de C&S não teriam sentido (Benzaquen de Araújo,
1994:97-98). O específico brasileiro nas relações raciais, seja na obra de Freyre ou na de
outros autores, somente emerge de forma contrastante e relacionai. Como poderia ser de
outra maneira? Existe hibridez no Brasil, é a tese, porque em outra terra há nitidez e li-
nhas bem demarcadas.

A linguagem de Freyre, como também sua tenacidade em fazer da apresentação da
enorme quantidade de detalhes etnográficos instrumento de um discurso - a ponto de al-
guns críticos definirem sua história social do patriarcado escravocrata como uma saga
(Lemaire, 1989) -são, sem dúvida, elementos que têm enormemente colaborado para a
perda de atualidade de sua obra. Não obstante todos os pontos mencionados acima,



uma parte do quadro das relações raciais fornecido por Freyre e a apresentação de alguns
dos dilemas embutidos nestas relações continuam atuais. Isso é o que procuro explicar a
seguir.

O HABITUS RACIAL CONTEMPORÂNEO

Quais aspectos do quadro das relações raciais em C&S são constatáveis hoje num
Brasil que, ainda que não plenamente, é governado por relações ditadas pelo "contrato"
mais do que pelo status?

As relações raciais no Brasil passaram, depois dos anos trinta, por mais duas fases,
uma que eu denominaria como de modernização e outra de globalização. A primeira cor-
responde ao crescimento econômico, abarca a ditadura e depois o processo de democrati-
zação; a segunda está associada tanto à consolidação da democratização e à revolução
educacional que leva a um crescimento generalizado do nível escolar e das expectativas
em termos de emprego, quanto à duradoura crise econômica e ocupacional.

Minha pesquisa está sendo desenvolvida no contexto desta última fase. Seu título é
"Cor, Classe e Modernidade" e tem sido realizada em duas áreas da Região Metropoli-
tana de Salvador (Sansone, 1992, 1993). Abrange a classe baixa e média-baixa - ou seja,
não inclui a nova casa-grande, os senhores e a elite - e enfoca os discursos e as práticas
através das quais a maioria do povo negro-mestiço vivencia as relações raciais no coti-
diano. Trata, ademais, do processo de criação de uma nova identidade negra e de como
tem mudado a terminologia da cor nas novas gerações.

Como funcionam as relações raciais nas áreas que tenho pesquisado? Um dos prin-
cipais achados é aquele que sugere as relações raciais como que compostas por fatias. A
partir das falas dos entrevistados, delineia-se um quadro no qual a cor é vista como im-
portante no orientar as relações de poder e sociais em algumas áreas e momentos (áreas
"duras"), enquanto é desproblematizada em outras (áreas "moles"). Nas áreas "moles"
as distinções são vistas sobretudo como ligadas à classe, idade, sexo e bairro. As áreas
"duras" pela relações de cor são: (1) o trabalho e a procura do trabalho em particular;
(2) o mercado matrimonial e da paquera e (3) os contatos com a polícia.1 A primeira é
aquela indicada pelo maior número de pessoas; a segunda abrange a criação do gosto e
da noção de beleza em geral, bem como no âmbito específico das aulas, turmas, famílias
e rua; a terceira interessa exclusivamente a uma parte dos homens, em particular aqueles
com um estilo de vida "arruaceiro". Já as áreas "moles" são todos aqueles espaços no
qual ser negro não dificulta e pode às vezes até dar prestígio. Abrange o domínio do la-
zer, em particular o botequim, o dominó, o baba, o bate-papo com os vizinhos na esqui-
na, o sambão, o carnaval, o Sâo João (as quadrilhas, o forró, as visitas aos vizinhos), a
torcida, a seresta e naturalmente a própria turma - grupo de "iguais" com os quais se

Carlos Hasenbalg (neste volume) sugere que a escola é também um componente da "área dura" das re-
lações raciais. Eu tendo a considerar o mundo da escola como um espaço intermédio já que, normalmen-
te, é percebido pelos jovens negro-mestiços como um espaço que corresponde a um momento de vida
mais livre, mais permeável pelos símbolos da cultura negro-juvenil baiana e menos discriminante do que
o mundo do trabalho.



compartilha uma boa parte do lazer em público. Há também a Igreja Católica, as crentes
e os círculos espíritas. Estes podem ser considerados espaços negros implícitos, lugares
nos quais ser negro não deveria ser um obstáculo. Há também os espaços negros mais
definidos e explícitos, os lugares nos quais ser negro pode ser uma vantagem: o bloco
afro, a batucada, o terreiro de candomblé e a capoeira. Estes são freqüentemente denomi-
nados com o termo abrangente de "cultura negra". Nestes espaços implícitos geralmen-
te evita-se falar em termos de cor e menos ainda de racismo; o importante é ser cordial e
se dar bem com todas as pessoas compartilhando o mesmo contexto. Os espaços explíci-
tos funcionam ao redor daquelas atividades consideradas como típicas da "raça" (ne-
gra), nas quais desde sempre o negro pode e deve brilhar. São os momentos nos quais
uma parte importante dos negros - sobretudo os de classe baixa - mais se sentem à von-
tade, capazes de manifestar abertamente caraterísticas das suas próprias personalidades e
criações culturais que em outros momentos seriam consideradas fora de lugar. Nestes es-
paços é o negro que manda e são os não negros que devem negociar a própria participa-
ção com os negros, que detêm a posição hegemônica. A presença desta hierarquização de
domínios e espaços em relação à importância da cor - percebida através de entrevistas
conduzidas com pessoas de diferentes cores - cria um continuum: na procura de trabalho
há o máximo de racismo; nos espaços negros explícitos, o mínimo.

Neste ãmbito, o uso de terminologia da cor, como também as estratégias para gerir
as relações raciais, varia por contexto (trabalho, lazer, família) ou momento do dia ou da
semana, como também em relação ao tipo de conversa, e de quem e com quem se fala
(Sansone, no prelo).

Assim, a cada âmbito da vida privada parecem estar associados alguns termos de
cor e uma particular preocupação com a norma somática, seja na família ("eu sou mais
ou menos escuro do que o meu irmão"; "puxei pela parte branca/negra da família"), na
turma (negão), numa briga ou insulto ("coisa de preto"), no carnaval ou no universo da
música e da religião (a "cultura negra", o baiano e a baiana) ou no namoro (neguinho e
neguinha).

O lugar no qual se fala é também importante. A própria rua e a vizinhança são vis-
tos geralmente como espaços liminares nos quais é preciso mediar menos com os códi-
gos "brancos". Esta liminaridade é constituída em oposição ao mundo de fora,
sobretudo a "cidade alta", onde estão localizados os mais ricos. Esta é a "pátria" dos
termos de compromisso, como moreno e escuro, com os quais se contorna as diferenças
raciais e, substancialmente, nega-se a polaridade branco-negro.

O uso dos termos da cor varia também com relação ao horário e dia da semana.
Durante o dia, quando se encara o mundo de fora, "na luta" ou "correndo atrás do tra-
balho", a tendência é minimizar as diferenças de cor, apelando-se ao universalismo que
deveria governar as regras do contrato social e, se necessário, utilizando os termos tidos
como oficiais, sobretudo moreno, escuro e pardo. De noite e nos finais de semana, quan-
do o assunto é descansar ou curtir, os termos da cor podem ser utilizados com mais liber-
dade, expressando amizade ("meu preto" ou "brancão") ou com veemência ("seu
preto" ou "branqueio").

O status, o grau de proximidade e a ausência ou presença da outra pessoa no mo-
mento da fala são três outros importantes fatores. Uma mesma pessoa pode ser chamada
de moreno ou negão caso esteja presente ou se "tiver moral" no pedaço (ou seja, é res-
peitado), assim como de escuro em sua ausência ou até escurinho, se o intuito for enfati-



zar seu baixo status. Assim, é mais freqüente o uso do termo escurinho para um servente
de pedreiro do que para um profissional liberal. As relações de amizade, assim como o
medo da fofoca, podem levar a classificar uma família vizinha por meio de termos tido
como positivos, quais sejam, moreno em lugar de preto, ou mista ou misturada em lugar
de exclusivamente branca ou negra.

A maneira do indivíduo se mover dentro destes âmbitos e momentos muda por fai-
xa de idade, de educação e de renda, como também pelo seu caráter individual e pelas
contingências específicas de cada caso.

Para a complexidade das relações raciais por mim pesquisadas na Bahia contribui o
fato destas, longe de se constituirem em um universo estável, estarem mudando em al-
guns aspectos. Fatores importantes de mudança, sobretudo ligados a crescentes diferen-
ças geracionais e ao surgirnento de uma nova identidade negra entre uma parte dos
jovens negro-mestiços, são, evidentemente, a internacionalização e globalização de uma
série de símbolos associados com a cultura negra. Isto acontece por efeito da atuação da
mídia e da indústria cultural, assim como, de forma crescente, em decorrência do traba-
lho de organizações não-governamentais, igrejas, grupos de militantes e intelectuais ne-
gros e não negros.

É necessário salientar que alguns aspectos das relações raciais no Brasil, em parti-
cular os que dizem respeito à posição do negro na sociedade, sempre foram relativamen-
te internacionais, no sentido de sei'em parecidos com a situação do negro em outros
países do Novo Mundo. A sobre-representação dos negros entre os pobres e os "margi-
nais" (the underservingpoor) e as práticas de auto-exclusão de certo tipo de trabalho ou
espaço na cidade (seja porque percebidos como negrófobos pelos próprios negros), são
impressionantemente parecidos, mesmo quando comparando países com sistemas raciais
bem diferentes, como aqueles que pertencem à variante Ibérica ou protestante das rela-
ções raciais (Hoetink, 1967). Somente um olhar cego influenciado pela retórica luso-tro-
picalista pode deixar de notar estas similitudes transnacionais. São mais suscetíveis de
globalização alguns aspectos das relações raciais, em particular aqueles mais associados
com as práticas culturais e o lazer, como o gosto musical (retiro-me a influência de reg-
gae, merengue e soul/hip hop, respectivamente no samba-reggae, na lambada e nofunk),
o uso do visual negro (desenvolvimento de novas estéticas negras) e o universo das
idéias e dos ideais [aquele conjunto que Arjun Appadurai (1990) chama de ideoscape].
Penso, neste caso, em slogans como "negro é bonito", affirmative action, empower-
ment, "reparação", assim como a "reafricanização" dentro do sistema religioso alTo-
brasileiro e, mais em geral, a procura de essencialismo por parte do movimento negro.
Outro importante conjunto de ideais que tende a globalizar diz respeito às expectativas
de vida, em termos de consumo e de cidadania, por exemplo.

Outros aspectos das relações raciais detectados na minha pesquisa estão ligados
mais especificamente à chamada variante ibérica e tendem a estar mais tenazmente atre-
lados a circunstâncias locais. Por exemplo, embora existam as diferenças anteriormente
mencionadas na forma de perceber as relações raciais e de encarar o racismo, algo que
pode ser feito mais ou menos explicitamente pela grande maioria dos informantes, pare-
ce existir consenso ao redor das regras gerais do jogo nas relações raciais. Sobre estes as-
pectos, que def'miria como !'locais", trato a seguir.

Mesmo diante de uma forte e crescente mestiçagem, revelada também no constante
aumento no número de "pardos" segundo dados do Censo, persiste o racismo, mesmo



que na maioria das vezes de forma mais sutil do que há uma geração, e, entre os mais po-
bres, a preferência somática pelo tipo caucasóide claro, numa posturaque chamaria de
"xuxofilia" (Simson, 1994).

Embora a grande maioria declare que o homem/mulher ideal é moreno, de for-
ma geral quanto mais traços negróides uma pessoa tiver, quanto mais, segundo esta
ideologia racial, tal pessoa deverá tentar compensar a conotação negativa destes tra-
ços. Tal compensação poderá se dar através de outras qualidades, como elegância,
corpo escultural, cortesia, simpatia, bondade, bom papo, símbolos de status etc. Quer dizer,
em geral, na paquera uma menina branca deve se esforçar menos do que uma menina negra.

Esta preferência por traços caucasóides claros, incluindo olhos azuis e cabelo liso,
coexiste com um discurso sobre a cor articulado em três pontos. Primeiro, pelo menos na
própria rua não existe - ou não deveria existir - preconceito de cor "porque gente pobre
não tem preconceito e é solidária". Segundo, na rua há "gente boa e gente ruim", e não
pessoas de cor diferente. Terceiro, ninguém se pode permitir não gostar de negros na Ba-
hia. Segundo este último discurso, a mistura de cor é tão grande que na Bahia já não há
brancos: "todo o mundo tem um pé na cozinha" e mesmo os brancos têm sempre um
negro na família; os brancos "legítimos" vêm de fora.

A presença da cor na linguagem cotidiana é muito forte, mesmo se, por vezes, de
forma indireta. O uso de termos referentes à cor é cauteloso, mas parecem existir poucos
tabus em seu emprego. Pode acontecer que se fale mal de um preto dentro de sua própria
família e até em sua presença. De fato, nota-se a coexistência de proximidade e antago-
nismo no mesmo espaço: negros e não negros compartilham, até com genuína cordiali-
dade, muitos espaços no bairro, mas isso não exclui a recorrência de tensões ao redor da
cor. Estas tensões não alcançam quase nunca a forma de protesto explícito ou briga, por-
que existe embutido nas pessoas, negras ou não, uma atitude que previne a escalada da
tensão, qual seja, a consciência de que polarizar na base da cor "não leva a nada" e que
as pessoas de baixa renda de um mesmo bairro devem "se dar bem e se ajudar", ou seja,
ser solidárias umas com as outras, É como se nestes momentos se afirmasse uma sutil e
pouco politizada consciência de classe.

Na própria rua - no "pedaço" - os moradores procuram e mantêm momentos de
confraternização, em particular naquelas situações percebidas como liminares ou anti-es-
truturais: o lazer na praia, o botequim, a conversa na própria turma, as festas de aniversá-
rio. O valor de cada um destes espaços fica na possibilidade de oferecer não somente
aconchego e igualdade, mas também variedade. Um botequim visitado somente por um
tipo social e/ou racial de moradores é destinado, no curso do tempo, ao fracasso. Da
mesma forma, o status de uma festa de aniversário onde compareçam somente negros é
baixo. Um dos motivos pelos quais os moradores aprecíam este tipo de variedade
é que nestas ocasiões são tecidas as redes, menos forte do que uma geração atrás, do
apadrinhamento e da procura de (pequenos) favores em troca de serviço e prestígio.
É evidente que esta confraternização é interpretada de formas diferentes pelas partes;
não obstante, quem procura favores (geralmente os mais escuros) e quem os oferece
(geralmente os mais claros) concordam na necessidade de alimentá-la.

A cordialidade é a linguagem das relações raciais entre pobres e entre eles e os
mais ricos. Ao mesmo tempo que representa uma estratégia alternativa à polarização
racial e ao uso político-coletivo da identidade negra, é instrumental à articulação de
soluções individuais.



Para neutralizar ou "driblar" os possíveis obstáculos apresentados pelo fenótipo
negro no cotidiano, os informantes com traços mais negróides desenvolvem estratégias
individuais e, em medida muito menor, lançam mão de estratégias coletivas. A força das
estratégias individuais e a fraqueza das coletivas relacionam-se com o sistema de classi-
ficação da cor - que oferece possibilidades individuais para os negros adquirirem um
certo respeito entre não negros - e com a situação política brasileira-baiana, caracteriza-
da pelo desencanto político, a ambigüidade e a negociabilidade do apoio político e do
voto. O desenvolvimento de qualidades compensatórias como vestir-se "certinho", sim-
patia, cordialidade ou brilhar na própria profissão - aquele jogo de cintura que permite
conviver com o preconceito - tem a grande vantagem de oferecer multas variações e de
ser conhecida ou previamente experimentada. Estas estratégias individuais podem ser
consideradas a versão moderna daquele '" " ,,jeltmho negro criado para resistir no dia-a-dia
aos escravistas brancos ou para negociar com eles uma vida melhor ante uma posição de
poder desfavorável (Reis & Silva, 1989). Ser hiperelegante, bom músico ou bom falador
sempre foram maneiras de seduzir, iludir ou até mesmo enganar quem tinha em princípio
o domínio absoluto sobre a vida e/ou corpo do negro, como também foram maneiras de
adquirir status e dignidade (Genovese, 1972). Como em muitos outros aspectos da vida,
nas relações de cor as soluções individuais parecem mais fáceis e as pessoas acreditam
que ojeitinho individual é o método mais eficaz. No fundo, uma parte dos negros prefere
um sistema de relação de cor confuso e não polarizado, como aquele detectado nas duas
áreas. Por um lado, isto decorre do fato de que eles não acreditam que o problema da cor
tenha solução. Por outro, através da manipulação ou alteração dos próprios atributos físi-
cos (alisando os cabelos, por exemplo), conseguem deslocar e redefinir a própria posição
nos sistemas de classificação racial e social, ou seja, serem aceitos como não negros/pre-
tos ou como "pessoa legal".

Na maioria das falas a postura perante raça e muitos aspectos do gosto (o gosto
musical ou o carnavalesco, por exemplo) premia a "mistura" mais que a pureza (penso
na popularidade de termos como samba-reggae, axé music, música breganeja ou samba-
neja) (Da Matta, 1984:35-48). O sucesso tanto de um tipo de beleza quanto de um estilo
ou das letras de uma música depende sobretudo do fato de serem percebidos como capa-
zes de englobar componentes e origens diversos. Originalidade, ainda que seja uma cate-
goria extremamente relativa ao contexto, não representa o fator mais importante nesta
avaliação. As noções de beleza, tal como é o caso já mencionado do uso da terminologia
da cor, também podem mudar segundo o contexto: os tipos físicos ou de música preferi-
dos durante a noite diferem daqueles preferidos durante o dia. À noite há mais aceitação
do "sensual", do "moreno", do "tempero" e até do "negão"; de dia, o gosto é mais
apolíneo, tendendo ao "branco".

Neste sentido, a mestiçagem, além de fenômeno biológico, pode também ser conside-
rada um estilo de vida e uma maneira de pensar o mundo, envolvendo cordialidade, produ-
zindo momentos de confraternização e criando discursos na direção do mito da democracia
racial. A força deste mito reside nas suas múltiplas e diferentes interpretações - cultas e vul-
gares, negrófobas e universalistas (Wade, 1993; Sansone, 1995a) -, a grande maioria das
quais articulando uma linguagem própria na qual o termo "democracia racial" não se faz
presente. Termos utili7~dos com freqüência incluem baianidade, "tempero e mistura de cor"
ou aqueles relativos ao culto da morenidade, presentes, por exemplo, nas letras da músi"
ca axé, de pagode e nas convocatórias de alguns blocos de trio elétrico.



Se a democracia racial é um mito - como sem dúvida o é - trata-se de um mito
fundador das relações sócio-raciais, que se inspirou, nas suas origens, na "fábula da mis-
tura mágica das três raças: a branca, a negra e a índia" (Da Matta, 1982). Talmito é
aceito por uma grande parte do povo, que o reproduz no próprio cotidiano, articulando-o
numa série de discursos populares a respeito das relações raciais. Nestes discursos, como
sugerido também pela pesquisa de Sheriff (1994), a democracia racial, mais do que ser
associada à situação da sociedade de hoje, é transformada num valor, num marco de um
sonho de uma sociedade melhor, mais justa e menos discriminatória, na qual todo mundo
'té gente". Por meio deste sonho tenaz e popular, a sedução universalista atinge as ca-
madas populares, demonstrando que existe uma certa troca entre os discursos raciais das
elites e os da massa dos negro-mestiços (Viana, 1995; Ribeiro, 1995). Inspirando discur-
sos, sonhos e, às vezes, práticas, o mito da democracia racial tem um componente de rea-
lidade, não podendo ser simplesmente apagado da análise antropológica como se fosse
um disfarce imposto para mascarar uma realidade de racismo. Em alguns âmbitos, como
a família e o lazer, este mito popular coexiste também com a relativização da cor nas
práticas sociais, com momentos de intimidade extra-racial e com a produção de estraté-
gias individuais de gerir o aspecto físico negro na vida cotidiana.

CONCLUSÕES

São estes aspectos que defini como mais tenazmente locais que mais nos lembram,
em alguns momentos, o quadro das relações raciais descrito em Casa-Grande & Senzala.
Não são poucos os pontos nas situações esboçadas neste trabalho que podem ser associa-
dos a categorias freyreanas, como hibridez, plasticidade e adaptabilidade. Como nas des-
crições em C&S, encontra-se nas áreas pesquisadas uma mistura de racismo, forte e criativa
cultura negra e uma identidade negra que é politicamente fraca e nem sempre antagônica.

Estes são aspectos freqüentemente descuidados pelo olhar "lusófobo" daqueles
pesquisadores -penso sobretudo em Skidmore (Skidmore, 1994), cuja maior preocupa-
ção parece ser a crítica da "ambigüidade" das relações raciais à brasileira -, que pare-
cem fascinados por uma hipotética polarização racial no Brasil.2 Não procurar entender
o funcionamento destes segredos baianos no que tange às relações raciais, em particular
os aspectos mais especificamente ligados às realidades soteropolitana, brasileira e até la-
tino-americana, pode significar descrever os negros brasileiros como uma massa de "não
assumidos" (o que, hoje, quase equivale a estúpidos) e as relações raciais como farsa
ambígua e hipócrita.

A forte convicção de que um sistema racial bipolar, como aquele nos E.U.A., favorece a emancipação do
negro, por estimular a formação de um lobby negro e, mesmo dentro de um contexto racialmente segre-
gado, de uma classe média e de uma liderança negra, já estava presente no pensamento de Talcott Par-
sons. Para este autor, a ideologia calvinista produz instrumentos para a participação de diferentes grupos
subalternos no jogo democrático moderno, muito mais do que o pensamento católico (Parsons, 1968).
Esta postura, e a tendência a considerar o sistema racial dos países da variante ibérica da colonização
como mais "atrasado" e "ambíguo", encontra-se também em dois recentes trabalhos de envergadura
comparativa sobre as relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos (Winant 1994; Hanchard 1994).



Evidentemente, hoje não se pode abordar o estudo das relações raciais na Bahia ur-
bana unicamente com base nas categorias freyrianas - o culturalismo, o provincianismo
e a tendência à elegia no uso destas categorias têm contribuído para torná-las obsoletas.
Adernais, hoje é menos do que nunca possível reconduzir as relações raciais a uma unici-
dade de origem e de tipo de comportamento, como foi feito em C&S. A tendência é
rumo_a uma pluralidade crescente de discursos pratlcas racmm, nas quais cordialidade e

e  " "  "

novos sincretismos podem se desenvolver ao lado de um aumento da conflitualidade na
identidade negra e do processo de de-sincretização do universo simbólico afro-brasileiro.
Por exemplo, hoje a redescoberta das raízes pode tomar rotas que cruzam o oceano di-
versas vezes em várias direções.3

O cuidado pelos aspectos internacionais e pelo processo de globalização da identi-
dade negra (e do racismo) não deve significar a diminuição da curiosidade pelo segredos
no jogo das relações raciais no Brasil. As relações raciais têm experimentado mudanças
e desprovincialização, mas não de forma invoca na direção de uma maior polarizaçãoU  "
como nos E.U.A. Cor, pobreza e discriminação racial não combinam da mesma forma
em todos os países. Por exemplo, na Bahia esta tríade nem sempre conduz a tornar-se ne-
gro assumido.

Diria que a herança mais importante de Casa-Grande & Senzala, no que tange ao
estudo das relações raciais, é a mportancla do habitus racial. Este define a forma pela
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qual o símbolos internacionais e internacionalizantes são reinterpretados e combinados
com os próprios símbolos mais locais.

RE- FERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APPADURAI, A., 1990. Disjuncture and difference in the global cultural economy. In: Glo-
bal Culture. Nationalism, Globalisation and Modernity. A Theory and Society Special lssue
(M. Featherstone, ed.), pp. 295-310. London: Sage.

BENZAQUEN DE ARAÚJO, R., 1994. Guerra e Paz. Casa-Grande & Senzala e a obra de
Gilberto Freyre. Rio de Janeiro: Editora 34.

DA MATTA, R., 1982. Relativizando. Petrópolis: Vozes.

DA MATTA, R., 1984. O que Faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco.

GENOVESE, E., 1972. Roll, Jordan, Roll. The World the Slaves Made. New York: Pantheon.
HANCHARD, M., 1994. Orpheus and Power. The Movimento Negro of Rio de Janeiro and
São Paulo, Brazil, 1945-1988. Princeton: Princeton University Press.

HOETINK, H., 1967. Caribbean Race Relations. A Study of Two Variants. New York: Ox-
ford University Press.

LEMAIRE, R., 1988. Freyre' Masters and the Slave as a saga. Unpublished manuscript.
Amsterdam: Faculteit der Letteren, University of Amsterdam.

Sobre a relação entre globalização e cultura negra, tanto na Europa como no Brasil, vide Sansone (1994,
1995b).



MINTZ, S. & PRYCE, S., 1985. "Introduction". In: Caribbean Contours (Mintz, S. & S.
Pryce, eds.). Baltimore: John Hopkins University Press.

PARSONS, T., 1968. The problem of polarization on the axis of color, ln: On Color and
Race (J. H. Franklin, ed.). pp. 349-369. Boston: Houghton Mifflin Company.

REIS, J. & SILVA, E., 1989. Negociação e Conflito. A Resistência Negra no Brasil Escra-
vista. São Paulo: Companhia das Letras.

RIBEIRO, F., 1995. A sociedade plural: imersa no fluxo da nação (Brasil) ou encarcerada no
país dividido (África do Sul). XlXEncontro Anual da Anpocs. Caxambu, Minas Gerais.

SANSONE, L., 1992. Cor, classe e modernidade em duas áreas da Bahia. Estudos Afro-Asiá-
ticos, 22:143-174.

SANSONE, L., 1993. Pai preto, filho negro. Trabalho, cor e diferença de geração. Estudos
Afro-Asifiticos, 25:73-98.

SANSONE, L., 1994. The making of black culture. Critique ofAnthropology, 14:173-198.

SANSONE, L., 1995a. Mudar o imutável. Políticas públicas e desigualdade raciais no Brasil
e em alguns outros países. X1X Encontro Anual da Anpocs. Caxambu (MG).

SANSONE, L., 1995b. O local e o global na cultura afro-baiana. Revista Brasileira de Ciên-
cias Sociais, 29:65-84.

SANSONE, L., no prelo. Nem sempre preto ou negro. O sistema de classificação racial no
Brasil que muda. Afro-Asia, Salvador.

SHERIFF, R., 1994. Woman/slave/saint: a parable of race, resistance and resignation from
Rio de Janeiro. Manuscrito Inédito. Rio de Janeiro: Núcleo da Cor, IFCS, UFRJ.

SIMSON, A., 1994. Xuxa: Megamarketing do Sexo, da Raça e da Modernidade. São Pauio:
Sumaré.

SKIDMORE, T., 1994. O Brasil Visto de Fora. São Pauio: Paz e Terra.

VIANA, H., 1995. O Mistério do Samba. Rio de Janeiro: Zahar.

VIOTTI DA COSTA, E., 1985. The Brazilian Empire. Myths and Histories. Chicago: Chica-
go University Press.

WADE, P., 1993. Blackness and Racial Mixture. The Dynamics of Racial Identity in Colom-
bia. Londres: The John Hopkins University Press.

WINANT, H., 1994. Racial Conditions. Minneapolis: University of Minnesota Press.




