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| O renascimento africano
na sociedade brasileira |

Nos idos de 1961, o professor Agostinho da Silva, um erudito por-

tuguês radicado no Brasil desde os anos quarenta, em razão de um exílio

provocado pelo regime salazarista, elaborou um documento a ser lido

pelo presidente Jânio Quadros na Conferência dos Não-Alinhados, pre-

vista para Belgrado. Em um momento marcado pela divisão do planeta

entre as potências, leia-se �guerra fria� entre o bloco soviético e os Esta-

dos Unidos, Agostinho da Silva propunha uma frente de países não-ali-

nhados � a Iugoslávia de Josip Tito, o Egito de Gamal A. Nasser, a Índia de

Jawaharlal Nehru e a China de Mao Tsé-Tung �, sob a liderança do Brasil.

Por razões que beiram uma ironia da história, o seu documento tomaria,

décadas depois, o mesmo destino que a sua proposta naquele momento:

perder-se-ia nos caminhos da burocracia institucional. Ainda que a cons-

tituição da frente não tivesse se concretizado, a sua concepção de uma

política externa em direção ao continente africano haveria de ser adotada

e implementada pelo governo Jânio Quadros. No âmbito do que viria a

ser denominada a nova política externa independente, a África tornava-se

o espaço histórico e geográfico, por excelência, da política internacional

brasileira.

Desde o final dos anos cinqüenta, ainda no governo Juscelino

Kubitschek, a ação de Agostinho da Silva, aquele que Caetano Veloso

considera como um �cultor � paradoxal e heteredoxo como era � de sau-
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dades do catolicismo lusitano medieval� e que, nas palavras de Antonio

Risério, �disseminou uma forma de sebastianismo erudito de inspiração

pessoana�, pode ser visualizada1. Em 1959, Agostinho da Silva chega a

Salvador propondo ao Reitor da Universidade Federal da Bahia, Edgar

Santos, a criação de um centro de estudos voltado para os estudos tanto

da África quanto da relação desse continente com o Brasil. Em um ambi-

ente ainda de resistências das elites baianas, a intenção se concretizaria

com a decisão do reitor de criar o Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO)

da UFBA2.  Como observa Pedro Agostinho, a fundação do CEAO foi de-

terminada menos pelo interesse acadêmico que pelo desejo de objetivá-lo

como instrumento político no âmbito local (iniciou-se um curso de iorubá

para os membros do candomblé sem a exigência de escolaridade compro-

vada), nacional (o intercâmbio entre alunos e professores africanos e bra-

sileiros) e internacional (uma política de articulação com os países do

Terceiro Mundo)3.

Se o fomento dessa proposta política estava circunscrito ao âmbito

cultural da Universidade, foi a atitude de Agostinho da Silva, para com o

recém-empossado Presidente Jânio Quadros, que levaria a política exter-

na brasileira a outros mares nunca dantes navegados:

[...] eleito, com absoluta e impressionante maioria, foi Jânio, e logo

disse ao reitor da conveniência que haveria em contatar o Presi-

dente e lhe falar do trabalho do Centro. Estou, no entanto, em crer

que o reitor também votara pelo vencido [Marechal Teixeira Lott],

o que afinal haveria de lhe custar o cargo, e não houve de sua parte

nenhum interesse pela proposta. Tomei então a liberdade de tele-

grafar para o Palácio do Planalto, logo que houve a posse, e pedir

audiência, que me foi concedida e em que se teve perfeita e con-

tínua colaboração durante os seis meses que durou a Presidência e

em que se estabeleceu, pela abertura de embaixadas em África,

pelo tratado com o Senegal, que ajudei a redigir, e pela vinda, com

bolsas, de estudantes africanos que freqüentariam os cursos superi-

ores que escolhessem e os complementariam na Bahia, no Recife,

no Rio ou em São Paulo com, logo no primeiro ano, cinqüenta

bolseiros, o início da colaboração que depois se foi firmando e aju-
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dará, um dia, a que um conjunto jurídico dos países da língua co-

mum contribua para maior humanização do resto do mundo4.

Implementava-se, portanto, uma nova fase de relações internacio-

nais entre o Brasil e os países africanos5.

Esse quadro de aproximações, até então não observado como prá-

tica de uma instituição universitária e, principalmente, como ação do go-

verno federal, torna-se interessante se visto por outro ângulo. De que

forma essa política foi implementada pelo governo federal? O que ela

incorporava para atingir o além-mar africano? Qual a matéria-prima sim-

bólica que a sustentava? Quais as suas ressonâncias na sociedade brasi-

leira? O que significava fazer o Brasil conhecido em África assim como

conhecer a África no Brasil?

O Brasil vai à África e a África vem ao Brasil

Em um artigo escrito para a revista americana Foreign Affairs, an-

tes da sua renúncia à Presidência da República, em agosto de 1961, Jânio

Quadros apresentava em linhas gerais os princípios que norteavam a sua

política externa em direção ao continente africano. O discurso evidencia-

va o Brasil como uma �nova força no cenário mundial� e afirmava, num

tom levemente irônico, que o espaço ocupado pelo país não havia sim-

plesmente ocorrido por mágica ou mero engajamento publicitário. A ca-

pacidade brasileira viria pela experiência, potencial econômico e huma-

no, e representação de uma nação que se mostrava preparada perante um

mundo dividido entre potências.

Com a argumentação de que possuíamos liderança para com os

países latino-americanos e as nações afro-asiáticas, as seguintes caracte-

rísticas brasileiras eram destacadas: ocupação continental (quase metade

da América do Sul), proximidade da África, intenso crescimento

populacional, rápida industrialização e o maior exemplo de integração e

coexistência racial �conhecido através da História�. Seguindo o discurso
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de Jânio Quadros, vê-se que, em um momento de conflitos mundiais, ele

apontava o Brasil como o elo entre a África e o Ocidente; além disso, penso

que o mais significativo é que toda a sua visão de uma política externa era

manifesta pelo que o país poderia oferecer ao continente negro: uma polí-

tica nacional de desenvolvimento, tendo como substrato a �total ausência

de preconceito racial�. Todos esses elementos, sublinhados como necessá-

rios para proporcionar uma �nova política de reposicionamento�, posto que

nos países afro-asiáticos existiriam relações comuns, de ordem histórica,

geográfica, cultural e econômica, �o que torna necessária a formação de

uma frente única na batalha contra o subdesenvolvimento e todas as for-

mas de opressão�, seriam capazes de se constituir em instrumentos de uma

política nacional de desenvolvimento6.

A concepção de uma nova política externa pelo governo Jânio Qua-

dros pode ser vista em uma perspectiva de distinção e �reposicionamento�

do país, em um contexto global de disputas e conflitos entre o bloco de

países ocidentais e o soviético. Até então, a política externa brasileira

tinha sido marcada por um alinhamento pari passu com os Estados Uni-

dos e a Inglaterra, e uma clara ambigüidade com o continente africano no

que se refere ao processo de descolonização.

Se no governo do general Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) a diplo-

macia brasileira buscava dar prosseguimento aos projetos de uma maior

participação brasileira no ordenamento do pós-guerra, a política externa

do segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) foi uma combinatória

de nacionalismo e rejeição da desigualdade estrutural do sistema

econômico internacional associada a um alinhamento com os Estados

Unidos. E com relação a África, a leitura de Getúlio Vargas, sem nenhum

apoio à descolonização, era que o continente precisaria se desenvolver

para a �expansão do comércio mundial�7.

 No que se refere ao processo de descolonização africana, a postu-

ra brasileira até o início dos anos sessenta era marcada por uma defesa

dos interesses econômicos, em vista da concorrência dos produtos africa-
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nos similares aos brasileiros, e conciliação de posturas distintas como o

combate ao apartheid sulafricano, a crítica ao colonialismo e a fidelidade

a Portugal.

A postura brasileira diante da questão colonial nesse período deve

ser inserida no contexto de um universo simbólico que tem como base

uma espécie de culto à nossa herança lusitana, traduzida pela tradição da

amizade e condição de ex-colônia portuguesa. Entretanto, se o papel re-

servado ao Brasil deve ser lido por um viés de interpretação política e

econômica, nas decisões sobre a questão africana, como bem sublinhou

Pinheiro (1989)8, o elemento cultural é o mais significativo.

Mesmo que faltasse ao governo Juscelino Kubitschek (1956-1960)

uma política em direção à África, havia uma preocupação manifesta com

aquele continente, que pode ser compreendida em duas direções.

Primeiro, o apoio à independência dos povos coloniais já era algo

manifesto na sociedade brasileira, desde os anos anteriores à sua posse,

por intelectuais negros e não-negros de diversas tendências. Observe-se,

por exemplo, a declaração de princípios do Teatro Experimental do Ne-

gro (TEM), quando da realização de uma �Semana de Estudos�, na Associ-

ação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, em maio de 1955. Com a

participação de intelectuais como Nelson Werneck Sodré, Abdias do Nas-

cimento (o fundador do Teatro Experimental do Negro (TEN) e Guerreiro

Ramos, o encontro teve como objetivo a revisão dos estudos sociológicos

e antropológicos sobre o negro no Brasil; além das críticas pesadas à

sociologia e antropologia desenvolvidas no Brasil, ditas �oficiais� e

�alienantes�, pois focalizavam �a gente de cor, à luz do pitoresco ou do

histórico puramente, como se se tratasse de elemento estático ou mumifi-

cado�9, o documento expressava posições políticas através de palavras-

chaves como autodeterminação e auto-afirmação, fundamentais para o

entendimento do léxico político dos anos cinqüenta e sessenta, e reco-

nhecia a existência de uma democracia racial brasileira, porém com res-

quícios de discriminação:
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Declaração de Princípios

[...] b) considerando as mudanças recentes do quadro das relações

internacionais impostas pelo desenvolvimento econômico, social e

cultural dos povos de cor, o qual se constitui no suporte da autode-

terminação e da auto-afirmação desses povos;

[...] h) considerando que o Brasil é uma comunidade internacional

onde tem vigência os mais avançados padrões de democracia raci-

al, apesar da sobrevivência, entre nós, de alguns restos de discrimi-

nação;

Declara

[...] 2) É legítimo reconhecer que o recente incremento da impor-

tância dos povos de cor, politicamente independentes, como fato-

res ponderáveis na configuração das relações internacionais, tem

contribuído, de modo benéfico, para restaurar a segurança psicoló-

gica das minorias e desses povos; todavia, este fato auspicioso não

deve transmutar-se em estímulo a considerar como luta e ódio en-

tre raças o que é, fundamentalmente, tensão e conflito entre siste-

mas econômicos.

[...] 5) É desejável que o Governo Brasileiro apoie os grupos e as

instituições nacionais que, pelos requisitos de idoneidade científica,

intelectual e moral, possam contribuir para a preservação das sadi-

as tradições de democracia racial no Brasil, bem como para levar o

nosso país a poder participar da liderança das forças internacionais

interessadas na liquidação do colonialismo10.

Em segundo lugar, a postura do governo Juscelino Kubitschek re-

fletia a conjuntura internacional, como pode ser observado na sua mensa-

gem enviada ao Congresso Nacional, em 15 de março de 1959: �[...]a cres-

cente importância que vêm assumindo no campo internacional os países

da África e Ásia, em luta pela independência e pela melhoria do nível de

vida, é fato dos mais significativos deste século�11, ou na sua posição

refratária ao apartheid da África do Sul, visualizada a partir do assassina-

to de negros sul-africanos em abril de 1960. Através de um despacho,

assinado no Palácio do Catete, no Rio Janeiro, e louvado pela imprensa

como um gesto anti-racista de grande repercussão nacional e internacio-
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nal, Juscelino Kubitschek retirava o representante diplomático na África

do Sul e aconselhava a equipe Ferroviária de Araraquara a não se apre-

sentar nos campos de futebol sul-africanos. Atitude semelhante havia sido

tomada por um outro clube paulista, o Portuguesa Santista, que, anterior-

mente, se encontrava em excursão naquele país.

O despacho de Juscelino Kubitschek é revelador da compreensão

do seu governo no que se refere à política externa e aos princípios �sagra-

dos� da nossa formação social. Caracterizando o princípio de não inter-

venção como um dos �pontos cardeais� de sua política externa, e

enfatizando a �contrariedade� pela existência de uma mentalidade

escravista, dizia que a perseguição racial na África do Sul constituía em

�um atentado menos contra os negros do que contra todo o nosso sistema

de valores�, que repousa sobre o orgulho de uma democracia racial, �em

que todos os homens convivem em harmonia em torno da grandeza naci-

onal�. E assim justificava a contribuição africana para a constituição de

um espírito nacional:

Orgulhamo-nos de agora proclamar isto, do muito que devemos

aos que vieram um dia da África para participar do engrandecimen-

to deste país. Reconhecemos a contribuição do sangue negro para

a formação do povo brasileiro, como dele nos orgulhamos. Temos

de agradecer aos africanos não somente o imenso trabalho e ener-

gia empregados na agricultura, indústria e em todo um esforço

criador da economia brasileira mas, também, a incalculável contri-

buição que trouxeram à arte, pintura e na formação de nosso espí-

rito. Nossa dívida com os oriundos da região africana, e cujos des-

cendentes são nossos irmãos patrícios iguais aos de qualquer outra

cor ou de origem, durará enquanto durar o povo brasileiro12.

A postura de Juscelino Kubitschek encontrava ressonância em ou-

tros âmbitos oficiais. No Senado, Afonso Arinos discursava condenando a

segregação racial no território africano, chamando atenção para a integração

racial brasileira e existência de uma política racial anti-discriminatória no

país; ministros do Superior Tribunal Militar enviavam mensagens de apoio

ao presidente da República e pediam alguma intervenção, com a justifica-
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tiva de que várias ações brasileiras, como a invasão da Argentina para

expulsar Rosas do poder, o protesto contra o bombardeio de Valparaiso,

no Chile, pelos espanhóis, foram necessárias por não haver neutralidade

entre o direito e o crime e, principalmente, por estar em sintonia �absolu-

ta com o sentimento da Nação Brasileira�13.

A atitude do governo JK demonstrava um princípio anti-racista ins-

crito no âmbito estatal e se constituía em uma resposta perante uma situ-

ação considerada vergonhosa para os valores nacionais. A diferença em

relação ao governo Jânio Quadros é que se ambos tinham como substrato

analítico a cultura para elevar o �espírito nacional�, expressão de Jusceli-

no Kubitschek, e, ao mesmo tempo, exorcizar qualquer manifestação de

caráter discriminatório, seja por essas plagas ou no além-mar, eles se dis-

tanciavam na medida em que no governo Jânio Quadros a cultura brasilei-

ra, mais especificamente, a de origem africana, se tornou um elemento

prioritário na implementação da política externa voltada para a África ou

outros continentes. A cultura afro-brasileira passaria a se constituir num

bem simbólico tratado como assunto de Estado.

Como observava Afonso Arinos de M. Franco, Ministro das Rela-

ções Exteriores do governo Jânio Quadros, em um artigo publicado na

década seguinte e que teve o objetivo de se defender das críticas sobre

sua ambigüidade e submissão ao governo português, a estratégia era �con-

quistar influência cultural sobre a África negra, impedindo que sua inevi-

tável emergência para a autonomia tomasse caráter radical�; a intenção

manifesta, portanto, era colocar o Brasil como mediador entre as políticas

do colonizador e dos países africanos14.

A falta de uma política externa africana do governo Juscelino

Kubitschek constituiu-se num foco de debates acalorados entre os defen-

sores da nova política do governo Jânio Quadros e aqueles que

visualizavam essa política como um desdobramento do governo anterior.

Havia o reconhecimento de que o governo Juscelino Kubitschek

tenderia à �promoção controlada de um neocapitalismo nacional�, resul-
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tante do seu projeto de uma ideologia do desenvolvimento � �espiral do

desenvolvimento�, como salientava uma dessas avaliações positivas, a do

IBESP � surgira como uma resposta ao período getulista de incapacidade

na formulação de uma �plataforma programática que apontasse as suas

conexões estruturais com o desenvolvimento do processo social e

econômico brasileiro�15.

 Também se salientava que a política externa de Juscelino

Kubitschek possuía dois eixos: a negociação de acordos regionais e/ou

internacionais com vistas à estabilização das cotações internacionais do

café e as reivindicações de ampliação e flexibilização dos empréstimos de

entidades internacionais como o BIRD; por outro lado, argumentava-se

que a �Operação Pan-Americana (OPA)� deveria ser vista como uma espé-

cie de ante-sala da política externa independente de Jânio Quadros16. Uma

outra alegação é que a reestruturação do Itamaraty, com a criação de Se-

cretaria e Divisões voltadas para a Europa, Ásia e África, seria um sinto-

ma da intenção de transformações iniciadas no governo Juscelino

Kubitschek17.

Entretanto, mesmo tendo esse reconhecimento, os paradoxos no

governo Juscelino Kubitschek, quanto à implementação do reatamento

comercial com a URSS e a postura em relação à descolonização africana,

constituíam a tônica do debate entre os intelectuais. Alguns usavam o

argumento de que a autodeterminação da nova política externa de Jânio

Quadros podia ser vista como uma seqüência histórica do quinquênio de

Juscelino Kubitschek, um plano de metas que propunha realizar em cinco

anos o desenvolvimento que outros realizariam em cinqüenta, e afirma-

vam que existia um paradoxo �profundo� entre o programa de metas e a

linha política internacional18. Uma outra postura é a de que houve uma

lenta gestação de interesse pelo continente africano que pode ser obser-

vado na afirmação e defesa, na década de 50, do diplomata Bezerra de

Menezes: �o Brasil visa a um extenso e persistente trabalho de sedução

das massas africanas e asiáticas por meio do uso de nossa principal arma
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político-diplomática � igualdade racial e social quase perfeita existente no

Brasil�19. Outros, mais contundentes, além de chamar a atenção para a

timidez e a submissão aos países coloniais, exemplificadas em afirmações

como �votávamos sempre com as potências coloniais das Nações Unidas,

cedíamos a todas as pressões portuguesas, a do governo oligárquico de

Salazar ou da colônia e, vez ou outra, disfarçávamos nosso alinhamento

colonial com as abstenções�, afirmavam haver um duplo ministério de

política externa: o do Itamarati e o outro localizado no palácio da Alvora-

da e representado na figura do próprio presidente20.

As críticas ao governo Juscelino Kubitschek situavam-se em um con-

texto político e intelectual que gravitava do centro à esquerda. O seu

formato era uma proposta política de solidariedade �histórica do subde-

senvolvimento� associada à liderança brasileira no mundo afro-asiático.

Nessa perspectiva, o Brasil estaria a partir de 1961, ano da implementação

da postura independente de Jânio Quadros, a encontrar �o seu nervo

certo�, como afirmava Cândido A. Mendes de Almeida, a realizar o �traba-

lho pioneiro de penetração pacífica� no continente africano, segundo

Estanislau Fischlowitz, ou a �iniciar o namoro que se faz necessário como

uma forma de introdução diplomática�, de acordo com Josué de Castro21.

A solidariedade dos intelectuais, manifesta aos países subdesen-

volvidos, e o seu apoio à política de autonomia perante os países ociden-

tais, centravam-se no distanciamento dos países latino-americanos da �tu-

tela� dos Estados Unidos. Se essa estratégia se inscreve num possível

confronto com países considerados imperialistas, ela não encontrava res-

sonância no governo Jânio Quadros. Pelo contrário, o que seu governo

priorizava era menos um embate com as superpotências e mais uma

reafirmação do potencial brasileiro nas relações internacionais e na ajuda

ao desenvolvimento. Não é por acaso que a política exterior janista foi

anunciada nos Estados Unidos. Destacando as condições econômicas e

culturais dos países africanos recém independentes, a embaixada brasi-

leira ressaltava a significativa presença da população de origem africana
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nos Estados Unidos e no Brasil22. Observa-se, portanto, como o binômio

economia/cultura perpassava a leitura da inserção brasileira na conjuntu-

ra internacional.

A análise econômica foi incorporada pelo governo de Jânio Qua-

dros e viria a ser uma espécie de mola propulsora da política janista,

inclusive no âmbito interno, visto que a carência de produtos no mercado

brasileiro, principalmente bens de equipamento, era visível23. O ponto de

vista econômico significava ampliação do mercado externo e,

consequentemente, uma maior inserção num mercado cada vez mais com-

petitivo. Além de haver um declínio das exportações brasileiras para o

continente africano (o saldo em 1958 havia sido de 15,6 milhões e passou

em 1959 a 12,5 milhões), basicamente um único país africano, a União

Sul-Africana, era responsável por mais de um terço (39,5%) da compra de

produtos brasileiros no período 1958-1962. Os outros países mais expres-

sivos no consumo de produtos brasileiros estavam assim distribuídos:

Marrocos, 26%; Argélia, 9,5%; Egito, 8,3% (sendo que os dados incluíam

os relativos à Síria, desde 1961 até junho de 1962); Tunísia, 7,7%24. É

nesse contexto que a África passava a ser um poderoso cliente; além do

mais, a preocupação com a esfera econômica tornava-se prioritária, visto

que o déficit da balança de pagamentos estava em curso, desde os primei-

ros anos da década de sessenta25. Basta observar a concorrência brasileira

com os países africanos, no que se refere à exportação do cacau baiano,

para se visualizar as preocupações comerciais brasileiras e africanas.

Farpas e afagos no jogo da competição cacaueira

Se, no início dos anos sessenta, surge uma proposta de uma �alian-

ça do cacau�, visto que o produto brasileiro entrava em crise de exporta-

ção, no final dessa década, a produção e exportação do cacau constituíam

o que se poderia chamar de ponto suscetível nas relações entre o governo

brasileiro e países africanos26. Nesse clima de concorrência surgem críti-
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cas, deveras irônicas, das elites baianas, inclusas aquelas produtoras de

cacau, e da imprensa para com o governo brasileiro e os países africanos.

Um editorial do jornal A Tarde é bastante revelador dos melindres na

concorrência dos produtos exportados:

A impressão que temos é a de que os nossos amigos do outro lado

do Atlântico adotam o lema �amigos, amigos, negócios à parte�,

porque o certo é que estamos sendo prejudicados pela correção

com que cumprimos os acordos firmados. Para nós, os países africa-

nos produtores de café e cacau não são concorrentes. São uma

espécie de companheiros da mesma jornada. Da parte deles há

uma concepção diferente. É lamentável registrá-la. Mas é indis-

pensável que o façamos e que abandonemos a posição de ingênuos

em que nos colocou, no particular, o governo passado [ referindo-

se ao governo João Goulart] , com a sua comprovada inépcia tam-

bém neste campo da Administração Pública [...] Estimamos o

estreitamento de relações com os países da África. Temos no solo

do continente negro muitas das raízes de nossas origens. Com eles,

portanto, mantemos afinidades etnológicas, culturais etc. Mas o

estreitamento dessas relações não pode chegar a extremos que

prejudiquem fundamentalmente os nossos interesses, como no caso

do cacau27.

 Estamos diante de um manifesto em que a proposta aos países

africanos de uma subordinação do fator econômico ao cultural não pode-

ria ser melhor exemplificada.

E se esse fato se manifesta no discurso das elites produtoras de

cacau, também aparece no discurso das elites políticas baianas, via o

Governador do Estado da Bahia, Luís Viana Filho, quando da instalação

da XI Conferência da Aliança dos Produtores do Cacau, em 1968. A atitu-

de do governo baiano não era isolada, pois se assemelhava às diretrizes

traçadas desde a implementação da política externa janista nos início dos

anos sessenta; ou seja, as afinidades com os povos do continente africa-

no, �cuja cultura marcou nossa formação�, implicava numa solidariedade

política e tinha como acordo tácito a superação de divergências entre os

países que compunham o chamado Terceiro Mundo. Inscrevia-se nessa
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estratégia de ação uma extrema cautela em relação aos países do Primeiro

Mundo.

Como visto no governo Jânio Quadros, para o governador baiano,

importava salientar a diferença, mas não um confronto, entre países ricos

e pobres:

A única alternativa para os países do �Terceiro Mundo�, a fim de

conseguirem romper o círculo de pobreza, consiste, basicamente,

na sua união. Não significa isso, evidentemente, movimento de

rebelião contra as nações economicamente adiantadas ou a recusa

da ajuda que eventualmente pretendam as mesmas oferecer. Sig-

nifica, sim, a consciência de que os esquemas do auxílio internaci-

onal postos em prática no após-guerra, mostram-se insuficientes

para a diminuição das distâncias � que, ao contrário, aumentam dia-

a-dia � entre os padrões de vida das nações mais pobres e aqueles

conhecidos pelas nações mais ricas28.

 A ênfase em uma irmandade envolvendo africanos e brasileiros

demonstra que esperaríamos das relações econômicas o mesmo compro-

misso assumido quando do reconhecimento dos laços culturais envolven-

do o Brasil e os países africanos.

 Se a formação brasileira, com uma constante reificação do encon-

tro de civilizações, foi o substrato da política de expansão brasileira, na

formulação da política externa de Jânio Quadros, no discurso de intelec-

tuais e de órgãos da imprensa, várias eram as leituras do que seria a

competição econômica com aquele continente. Isso implica dizer que ha-

via projetos diferenciados. O peso da crítica aos países africanos, ausente

no discurso intelectual, já que importava mais a aproximação e a solidari-

edade com os países do terceiro mundo, manifestava-se de forma contun-

dente no discurso das elites baianas, via o editorial apresentado.

A leitura de nosso débito com a �etnia africana� implicava em abar-

car praticamente todo o continente africano; creio que, se o desconheci-

mento brasileiro sobre a África era um fato, relevante é refletir o continen-

te africano através de um princípio de desenvolvimento econômico com

base em uma história cultural. Em outras palavras, a lógica que se revela-
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va na inserção de produtos no mercado africano era uma sobreposição de

ações econômicas tendo como substrato básico a leitura cultural.

Com efeito, a nossa história se reiterava em direção à África, e

também era apresentada como uma história a ser incorporada por aquele

continente. Talvez se possa dizer que esse processo de valoração positiva

do encontro das três raças, em solo brasileiro, transpareça como uma

variação sobre o mesmo tema, ou que a nossa formação cultural seja um

mero circunlóquio na implementação da política externa. Não me parece

que se tratasse de um mero jogo de retórica. Fundamentalmente, estamos

diante da institucionalização de um valor para o além-mar, o que quer

dizer uma busca de projeção universalizante no campo internacional, em

que o nosso capital simbólico, com prioridade para os elementos de ori-

gem africana, tomava outros contornos.

Os intelectuais reiteram a democracia racial

Sendo a economia o que impulsionava a política externa, a leitura

cultural era o seu substrato; nesse sentido, é importante destacar que a

interpretação governamental encontrava ecos em outras áreas. Tão

eloqüentes quanto as �razões de Estado� do governo janista foram os

discursos de intelectuais. Com posturas políticas que gravitavam do cen-

tro à esquerda, muitos deles vieram a ter um papel de estímulo e influên-

cia no desenvolvimento da nova política externa.

Os temas que se destacam nos textos dos intelectuais são a crença

no desenvolvimento brasileiro e a defesa da democracia racial. Mesmo

aqueles intelectuais situados politicamente mais à esquerda, e que apon-

tavam como prioridade a solidariedade com os países terceiro-mundistas,

reiteravam a integração racial como a singularidade da sociedade brasilei-

ra a ser destacada na relação com os países de todos os continentes.

Observemos alguns desses textos.

Com a preocupação de que a África representava para o Brasil um

competidor e um novo cliente, necessário ao nosso desenvolvimento,
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Ignácio M. Rangel chamava a atenção para os interesses contrários a uma

competição africana, caracterizados por ele como �noções pseudo-

centíficas�, e afirmava:

[...] devemos aprender a conhecer a África, e a amar essa África

sofrida, que nos deu grande dose do sangue com que fundiu esta

extraordinária nação e esta esplêndida democracia racial, que é o

Brasil, onde está acontecendo, por caminhos por vezes inespera-

dos, um dos maiores milagres econômicos, sociais e políticos deste

século de milagres. Sim, a mão que estamos estendendo à África

não é a mão da caridade, mas a do amigo forte, não menos forte,

momentaneamente prostrado, mas que ninguém pode impedir que

se erga, e que queremos que se erga29.

É de se notar que na leitura intelectual tratava-se, sobretudo, de

destacar a existência de uma predestinação brasileira na organização de

uma África dividida pelos países coloniais; ou seja, ao lado dos Estados

Unidos, o Brasil constituía-se no único país desprovido de qualquer he-

rança colonial, sem �vinculação rígida, de índole política, com as potênci-

as coloniais, salvo, a rigor, os laços de tradicional amizade sentimental

com Portugal�30, capaz de desempenhar o principal papel na organização

interna do continente africano. E para assegurar essa receptividade nos

países africanos seria necessário lançar mão do maior trunfo na elabora-

ção da nova política externa: a formação racial. A política externa brasilei-

ra lançava-se, portanto, nas relações internacionais através da mediação

político-econômica e com uma base fundamentalmente cultural. E é rele-

vante que a nossa formação sociocultural fosse interpretada menos como

um mito constitutivo que como uma �doutrina mestra da democracia raci-

al�, o que nos leva a percebê-la como um conjunto de princípios que

serviriam de base para todo um sistema, fosse ele político, econômico ou

mesmo religioso31.

A defesa da democracia racial é reveladora tanto da essência de

uma nação quanto da razão do Brasil ir à África e constituía um poderoso

argumento que nortearia qualquer tentativa de obstrução da aproximação
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brasileira com o continente africano. A democracia racial, lida como o

princípio canônico da sociedade brasileira, tornava-se a base explicativa

da nova política externa do país. Ela era capaz de equacionar as práticas

e interpretações políticas de intelectuais e servir de alicerce na lógica

econômica da geopolítica brasileira.

Tratava-se de qualificar ações que consubstanciassem a lógica do

desenvolvimento econômico com o canône da integração racial e, mais

precisamente, a influência africana sobre a nossa cultura; afinal de con-

tas, como observava Josué de Castro, em uma linguagem com matiz nada

politicamente correto:

O Brasil só pode receber com entusiasmo esse desmoronar-se do

monopólio da raça branca em benefício de todas as raças, desde

que o Brasil foi um dos precursores desta sábia política de fusão e

de integração raciais. O que é preciso é acabarmos com o pedantis-

mo de nos julgarmos povos ocidentais de raça branca, ocultando

desajeitadamente as nossas manchas de cor (sic). A nossa posição,

sob certos aspectos, intermediária entre o mundo branco chamado

ocidental e o mundo dos povos de cor do Oriente, nos oferece

naturalmente um papel da mais alta relevância, no estabelecimen-

to de contatos e entendimentos fecundos entre esses dois mundos.

Infelizmente tínhamos até hoje fingido ignorar que também somos

povo de cor, formado pela mistura de várias raças e que os nossos

interesses, os mais imediatos e os mais profundos, se confundem

com os interesses dos povos subdesenvolvidos de economia de-

pendente em todos os quadrantes da terra [...] só os cegos não

vêem quanto temos a ganhar, ideológica e materialmente, por essa

aproximação ao mundo novo que surge das trevas do continente

negro (sic).

Não haveria grande distância cultural,

em suas raízes populares entre a África e o Brasil: [...] a África man-

tém até hoje uma grande janela aberta para o nosso País, esperan-

do apenas que alguém passe para iniciar o namoro que se faz

necessário como uma forma de introdução diplomática. Não somos

povos latino-americanos e africanos, nem incomunicáveis, insula-

dos nos castelos de marfim de cultura impenetrável, nem somos

antagônicos, exceto apenas no campo da produção concorrente
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dos mesmos produtos tropicais; campo no qual um bom entendi-

mento poderá até criar uma nova forma de melhor defesa da eco-

nomia comum destes produtos em lugar de se constituir como um

motivo de guerra econômica32.

A imagem evocada de um indispensável namoro com vistas a uma

conseqüente introdução diplomática não poderia ser mais reveladora. Diria

que, na lógica do desenvolvimento, nada mais prudente que um cortejo

com dotes culturais no âmbito externo e interno da política brasileira.

No discurso de intelectuais, os significados do nosso capital simbó-

lico devem ser percebidos através de três pontos; primeiro, observa-se na

sua eloqüência a reiteração do �subsídio da etnia africana para o patrimônio

da cultura nacional�; segundo, nota-se na sua ação política a sinalização

para incorporar personalidades negras brasileiras na execução da nova

política: �quem sabe se no trabalho pioneiro de penetração pacífica desse

continente não poderiam ser aproveitados, com real vantagem, os ele-

mentos esclarecidos da coletividade afro-brasileira? (sic)�33; terceiro, no

aspecto geográfico e histórico, o Brasil seria um modelo a ser seguido na

África tropical, já que era pensado como o mais africanizado dos países

ocidentais e o de maior proximidade geográfica, pela �unidade Atlântica�.

Nessa unidade, como defendia calorosamente o historiador José Honório

Rodrigues, poderia acontecer a vitória sobre o trópico, uma vitória da

miscigenação e tolerância raciais, �tão difamadas pela ciência européia�.

Numa imaginada inversão do processo colonial e sobreposição de forma-

ções culturais, o historiador acreditava que, através do Oceano Atlântico,

o futuro reservaria a criação pela África de um outro Brasil, ou seja, uma

�autêntica comunidade brasileira-luso-africana�34. O Brasil, aos olhos de

intelectuais tornava-se, por conseqüência, um emblema político de �voca-

ção africana�.

Os discursos e práticas estatais conjugados aos textos de intelectu-

ais me levam a argumentar que a ação desencadeada pelo governo Jânio

Quadros provocou mudanças significativas na forma do conduzir a políti-

ca externa, com conseqüências na gestão da política cultural tanto no

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:1443



44    |    Jocélio Teles dos Santos

nível da União quanto em âmbito local, mais precisamente, no estado da

Bahia. Através de um olhar marcado por leituras tradicionais, que indica

um exotismo novecentista, o descobrimento da África aportava na socie-

dade brasileira; por razões que discutirei mais adiante, havia em curso

uma busca de informações que se traduzia em reinterpretações do que

significava para o Brasil ter um patrimônio nacional com origens,

prioritariamente, naquele continente.

Imagens em África, visões do Brasil

 O interesse brasileiro em ir à África para ampliar os horizontes

políticos e econômicos teve como resultados imediatos o estímulo à coo-

peração africana. Se no Brasil pouco se conhecia a África, a recíproca era

verdadeira. O próprio Ministro do Trabalho nigeriano, Joseph M. Johson,

em entrevista no Rio de Janeiro, dizia que o Brasil se tornara conhecido

naquele país após a eleição de Jânio Quadros35. Ainda que a afirmação

possua uma dosagem de exagero, é de se notar que a falta de uma política

oficial fez com que o continente africano, tão reiterado como uma das

matrizes da nossa formação social, fosse completamente desconhecido na

sociedade brasileira. Para suprir essa carência, as visitas oficiais envol-

vendo países do continente africano, ou do �mundo ásio-africano�, e cida-

des brasileiras foram sendo cada vez mais estimuladas36; de fato, a ação

oficial chegava a se constituir em um apelo, como pode ser observado no

discurso de diplomatas aos intelectuais e industriais insistindo para que

fossem à África no intuito de conhecer �de perto� a influência brasileira37.

A falta de informações sobre os países africanos era visível nos

órgãos oficiais, entre os intelectuais e na imprensa brasileira. Os artigos

de intelectuais, escritos em revistas especializadas e jornais, buscavam

�apresentar� a África através de informações variadas: geográficas, históri-

cas, lingüísticas, diferenças culturais, a economia e a política desenvolvi-

da nos países africanos, racismo da União Sul-Africana (Apartheid) e da
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Federação Centro-Africana (Rodésia do Norte e do Sul, Niassa), inclusive

fazendo referências à problemática com os governos coloniais, considera-

dos por alguns como �colonialismo clássico�38. Conclui-se, portanto, que

no Brasil pouco se sabia da África. Um artigo de Edison Carneiro é exem-

plar. Aos leitores, buscava fornecer uma descrição pormenorizada das cida-

des africanas com informações que iam das línguas nativas à arquitetura,

das atividades produtivas às condições de vida da população e, por fim,

reafirmava o seu apoio ao processo de descolonização africana39.

As informações trazidas por intelectuais resultavam da participação

em encontros promovidos por órgãos internacionais como, por exemplo,

o Colóquio sobre as Relações Culturais entre a África e a América Latina,

realizado em Daomé, sob o patrocínio da UNESCO, e do intercâmbio

fomentado pelo CEAO/UFBA40.

A produção textual aproximava intelectuais e jornalistas. A partir

de 1960, as notícias sobre a África adquiriam um maior espaço nos jornais

diários. A conseqüência desse processo foi um deslocamento de jornalis-

tas para o continente africano, que lembra as incursões dos viajantes

oitocentistas pela Terra Brasilis. Com imagens impressionistas do conti-

nente africano, os jornalistas produziam textos simpáticos à aproximação

brasileira. Fundamentalmente, a sua missão era coletar informações so-

bre os costumes dos povos africanos, tidos como desconhecidos, e divulgá-

las em solo brasileiro. Como, até então, não havia uma preocupação des-

sa ordem, todos os países que o Brasil tivesse como ascendente cultural

e, também, com os quais mantivesse relações econômicas passavam a ser

prioritários nas matérias. O Jornal da Bahia chegou a fazer uma edição

especial, em inglês, �The March of Africa Today�, com o objetivo de �tor-

nar acessíveis maiores informações e formar uma melhor consciência so-

bre a África, no espírito dos brasileiros, especialmente no povo da Bahia�41.

É nesse contexto que ocorreu a visita ao Brasil de um dos símbolos

da negritude, o poeta Leopold Senghor, então presidente de um país re-

cém-independente, o Senegal. Observe-se que a vinda de Leopold Senghor

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:1445



46    |    Jocélio Teles dos Santos

aconteceu em pleno governo Castelo Branco, cinco meses após o golpe

militar que depôs o presidente João Goulart, e que a postura dos gover-

nos militares pouco mudou em relação à África, pois o Itamaraty foi um

dos órgãos do aparelho de Estado menos afetados pelo regime militar. O

seu grau de autonomia pode ser notado pelo pensamento e ação que se

traduzia na continuidade da �política dos três d: desarmamento,

descolonização e desenvolvimento�, e no lugar de destaque dado pelos

militares a Araújo Castro, último ministro das Relações Exteriores no go-

verno deposto de João Goulart, já que as suas idéias obtiveram o �estatu-

to de pensamento�42. As mudanças verificadas no governo Castelo Branco

podem ser vistas na restauração do tratamento privilegiado dado a Portu-

gal e na leitura do governo militar de que acontecia uma infiltração do

comunismo internacional no continente africano. Nessa análise, o Brasil

cumpriria um papel de �salvar� a África através de ações a serem efetivadas

naquele continente e do incremento de produtos brasileiros para aquele

continente43.

As homenagens prestadas a Leopold Senghor durante sua estada

no Rio de Janeiro, então, capital federal, e o seu longo discurso em Salva-

dor representam, a meu ver, o coroamento da nova política externa e a

ressignificação da presença africana na sociedade brasileira. O governo

publicou um folheto explicativo sobre o Senegal, procurando torná-lo

mais conhecido dos brasileiros. As informações iam da geografia à histó-

ria, da economia ao relacionamento diplomático com o Brasil. Na Câmara

Federal, proferiu-se discurso e a Academia Brasileira de Letras dedicou-

lhe uma sessão de gala, pois, como destacou Austragésilo de Athayde, a

poesia de Senghor �tem a independência viril de uma raça livre�44.

Nada poderia ser mais intercambiante da aproximação brasileira

com o continente africano que o próprio discurso de Leopold Senghor,

por ocasião do recebimento do título de Doutor Honoris Causa que lhe

foi outorgado pela Universidade Federal da Bahia. Com o tema �latinidade

e negritude�, Senghor discorreu sobre a nova política africana brasileira
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estabelecida a partir de 1960, �o ano da África�. A sua argumentação é

clara acerca das razões que substanciavam a ida do Brasil àquele conti-

nente. Pela leitura do poeta e presidente africano, a aproximação havia

ocorrido

por razões mais profundas que as razões políticas ou comerciais;

por motivos menos mesquinhos, menos mercantis. Dá-se, bem o

sabeis, por motivos culturais que eu gostaria, agora, de analisar

convosco. Isso nos permitirá, a um e outros, conhecendo a nossa

fraternidade, desenvolvermos a nossa cooperação para dela colher

as flores � as orquídeas � e também, os frutos suculentos.

O destaque ao universo cultural compreendia uma assertiva � a de

que a mestiçagem é um louvor à civilização; não é por acaso que o poeta

e presidente senegalês, em vários momentos do seu discurso, apela para

os exemplos e os argumentos utilizados por Gilberto Freyre para explicar

a mestiçagem pré-existente entre os portugueses e a contribuição dos três

elementos culturais na formação da sociedade brasileira.

Sendo a cultura sublinhada como a categoria de análise em substi-

tuição à exclusividade racial, ela é vislumbrada por Senghor através de

uma metáfora: uma simbiose que tinha a �indianidade� como uma moldu-

ra explicativa do �brasileiro�. A indianidade vista como uma planta silves-

tre em que a �lusitanidade� e a negritude haviam sido enxertadas. O ideário

brasileiro de mestiçagem não poderia encontrar melhor ressonância que

nessa leitura do além-mar.

Mesmo que o discurso de Leopold Senghor se insira no ambiente

de uma visita diplomática, o que quer dizer uma constante exacerbação

de elogios à aproximação e de clara sedução política, há que se destacar

as analogias e as aproximações africanas e brasileiras internas ao seu

próprio discurso. Observe-se, por exemplo, o destaque por ele dado à

ressonância de valores similares presentes na poesia senegalesa e brasi-

leira. Lembrando a delicadeza como uma qualidade �tipicamente� brasi-

leira � �não quero dela reter, agora, senão os aspectos de suscetibilidade

de honra, de gentillese e honnêteté, tomando essas duas palavras em seu
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velho sentido francês de nobreza e de polidez�, o poeta e presidente

senegalês citava o etnólogo Leo Frobenius, que chamava atenção para o

primado da suscetibilidade e honra no continente africano, afirmando:

precisamente neste continente a regra de ouro da sociedade con-

siste em manifestar a todo homem, seja qual for sua raça ou condi-

ção, os sinais de respeito devidos à dignidade da Pessoa Humana.

Como diz um poema senegalês cantando o honnête homme: Hon-

raste o Rei/Honraste o Pobre/Honraste os teus inimigos/Se a honra

fosse cão/Vendo-te agitaria a cauda.

Num imaginado encontro de poesia africana e brasileira, Leopold

Senghor completa:

responde a este poema [senegalês], da outra margem do Atlântico,

a Elegia de Vinicius de Morais: Queria tornar-me mendigo, ser mi-

serável/Para participar da tua beleza, meu irmão/Queria meus ami-

gos [...] queria meus inimigos/Queria [...]/Queria tão exaltadamen-

te, minha amiga!�. (Elegia quase uma Ode)45

A recepção brasileira a Leopold Senghor e ao seu expressivo dis-

curso indica uma configuração histórica em que é preciso destacar o peso-

pesado da política externa brasileira, a mestiçagem, em detrimento do

que seria considerado o seu calcanhar de Aquiles. Refiro-me ao que po-

deria denotar a desmistificação do nosso primado cultural, a existência de

discriminação racial. Como veremos no próximo tópico, o �ambiente� de

receptividade interna à nova política externa possuía outros componen-

tes que colocavam em xeque o reiterado discurso positivo da nossa

convivialidade racial em direção ao além-mar.

Racismo: de ideologias políticas a leituras residuais

 Com o fomento da política de aproximação com a África, inúmeros

estudantes africanos aportaram em Salvador. Como esse intercâmbio apa-

rece nos jornais, os sentidos do que seria viver no Brasil, mesmo por

curto espaço de tempo, nos revelam uma outra face da política externa
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apoiada pelos mais variados setores da sociedade brasileira. Refiro-me a

um nível ideológico que se encontra subjacente à receptividade da impren-

sa baiana. Se o discurso da convivência racial ali se reitera como o substrato

da nossa política independente, no plano das ideologias políticas que mar-

cavam o clima de �guerra fria�, ele também teria que ser reforçado.

Só que a maneira de definir as características da formação brasilei-

ra, pela convivialidade das três raças, presente no variado espectro políti-

co, tomava outros contornos, quando lida por setores refratários às ideo-

logias de esquerda. Quero dizer que uma maneira de tacitamente repelir

essas ideologias era enunciar explicitamente um �liberalismo� contido nas

relações sociais brasileiras. Definir o Brasil por oposição aos países do

leste europeu implicava em lançar mão de uma �genealogia� de práticas, e

não de discursos, como foi evidenciado nos episódios que envolveram

estudantes africanos na URSS, Tchecoslováquia e Bulgária. Com exem-

plos de espancamentos de estudantes africanos e árabes na

Tchecoslováquia, �destratamento� por autoridades da Bulgária e assassi-

nato de um estudante africano em Moscou, a imprensa destacava que

estudantes africanos sentiram �a mentira comunista� de igualdade para

todos, pois houvera racismo nos países do leste europeu46; claro está que

se tratava explicitamente do confronto de ideologias políticas, que pode-

ríamos traduzir por democracia liberal com convivialidade racial versus

socialismo com práticas racistas. A ênfase nos países do leste europeu

inscrevia-se, portanto, no campo da disputa ideológica.

Mas estaria o jornal a reconhecer a existência de racismo exclusiva-

mente em países socialistas? Obviamente que não, principalmente pelo

fato de que estudantes africanos tiveram experiências de preconceito raci-

al no país47.

No início dos anos sessenta, havia denúncias de discriminação ra-

cial. Elas apareciam nas análises de intelectuais brasileiros, brazilianists,

e nos jornais diários48. Os casos de discriminação racial ocorriam nos

mais variados espaços. Em Salvador, uma professora foi acusada de racis-
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ta por ter insultado um cobrador de um ônibus coletivo. A professora

que, empunhando um revólver, havia chamado o cobrador de �negro�,

alegava ter sido desrespeitada e insistia em declarar �não ser racista e não

admitir discriminação racial de modo algum�. O caso foi parar na delega-

cia em função do uso da arma na discussão, e não pela acusação de discri-

minação racial49.

Em São Paulo, em um clube esportivo de São José dos Campos,

impediu-se o ingresso da Escola de Samba �Unidos do Jardim Paulista�,

composta �na sua quase totalidade, de pessoas de cor�, nos salões onde

aconteciam os desfiles de blocos e cordões50. A denúncia, que havia sido

dirigida também ao governador de São Paulo, Ademar de Barros, parece

ter provocado repercussões visto que foi apontada como �a primeira ten-

tativa ostensiva de discriminação racial entre nós�51.

O destaque dado pela imprensa e a solicitação de interferência do

governador paulista para o fato devem ser compreendidos no seguinte

contexto. Desde os anos cinqüenta, através da Lei Afonso Arinos, a práti-

ca de racismo estava circunscrita às contravenções penais. Além disso, o

contexto internacional dando conta das constantes tensões raciais nos

EUA e da política do apartheid na África do Sul favorecia o surgimento de

denúncias sobre discriminação racial no Brasil. A imprensa constante-

mente noticiava a segregação racial na África do Sul e nos EUA. As respos-

tas oficiais, mesmo que não diretamente relacionadas às denúncias no

Brasil, vinham pela constante reiteração da nossa convivência mestiça,

como pode ser observado na reação de Juscelino Kubitschek ao assassi-

nato de negros sul-africanos em 1960. Por outro lado, a imprensa, ao

divulgar casos de discriminação racial, ia na mesma direção. Destacava a

existência de preconceito racial como algo residual, ao mesmo tempo em

que ressaltava a nossa tolerância para com as diferenças raciais.

Um fato curioso que referenda essa premissa aconteceu em Salva-

dor em julho de 1961. Uma empregada negra esfaqueara a sua patroa

branca. O caso tornou-se manchete na imprensa, principalmente por esta-
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rem envolvidas duas estrangeiras de tez distinta: a empregada, uma negra

norte-americana, e a patroa, uma branca �alemã, uma vez que fala o inglês

muito mal�. A forma como foi noticiada a matéria aponta, em primeiro

lugar, para o tratamento diferenciado dado às duas personagens: a em-

pregada era chamada pelo simples nome, ou referida como a doméstica

Ethel Brown, enquanto que a patroa era referida como Miss Chapman ou

Sra. Laura Chapman.

Na narrativa percebe-se, através do tratamento diferenciador, os �lu-

gares sociais� que as duas ocupavam. Para posições sociais rigidamente

hierarquizadas, os tratamentos eram nominalmente diferenciados. O

designativo miss estaria, portanto, em completo contraste com a simples

designação do nome da empregada doméstica. Apesar da condição social

das envolvidas implicar nessas distinções semânticas, o componente raci-

al é o que se destaca tanto nos títulos das matérias quanto nos seus con-

teúdos52. O jornalista de A Tarde dizia que o �conflito racial�, além de

provocar �derramamento de sangue na Bahia�, revivia, em um bairro de

Salvador, cenas comuns nos Estados Unidos. Torna-se claro que o con-

traste entre nós e os EUA, no que tange à questão racial, dá o tom das

nossas diferenças. E isso era reforçado na informação da trajetória de

Ethel Brown, �a preta voluntariosa�, no Brasil. Ela estava no país havia

alguns anos e encontrava-se em Salvador, trabalhando havia seis meses

naquela residência. Anteriormente, trabalhara com brasileiros, por um

período idêntico, no mesmo bairro de classe média. Embora não sendo

dito, infere-se que o tratamento dos patrões brasileiros não era o mesmo

que o da norte-americana. Afinal, Ethel afirmara que a sua patroa era

racista, visto que não só constantemente a maltratava e a agredia, como

na �violenta discussão� que tiveram fora chamada de �negra, vagabunda,

relaxada� e �negra nojenta�. Nas palavras do jornalista de A Tarde, �no

mais autêntico slang americano�. Uma outra acusação que destacava o

jornalista do Diário de Notícias era que Ethel �com poucos dias no empre-

go foi forçada a lavar, fazer serviços outros, e, o mais grave, convidada
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pela patroa para iniciar o seu filho Dick, de 15 anos, nos segredos do

amor [...]�.

A construção do episódio pelos jornais revela que a imprensa, em

todas as matérias, priorizou as acusações de racismo que envolviam o

fato. Isto fez com que a denunciada fosse considerada menos culpada do

que vítima no episódio, já que se tratava de uma �grave tentativa de homi-

cídio�. A punição ocorrera não somente pela prisão de Ethel Brown, mas

pelo exame de sanidade mental realizado por médicos do Hospital Psi-

quiátrico Juliano Moreira. Dois anos após o ocorrido, apareceram, na edi-

ção do Diário de Notícias de 20 de março de 1963, informações sobre o

seu depoimento, realizado na Quarta Vara Crime, corroborando as acusa-

ções de brutalidade e de racismo por parte da patroa, assim como a

internação de Ethel, por ser �portadora de debilidade mental, apresentan-

do-se um quadro delirante de esquizofreniforme�.

Casos de discriminação racial aconteciam no âmbito também do

mercado de trabalho. Em 06 de maio de 1960, denunciava-se, na Câmara

de Vereadores de Salvador, a �distinção racial� de uma empresa comercial

que publicara um anúncio restringindo a �admissão de empregados aos

que fossem brancos�53. É possível perceber um certo consenso entre os

vereadores dos diversos partidos, já que um protesto foi enviado à referi-

da empresa. Essa ação, por parte da Câmara de Vereadores, revela que a

questão racial provocou um �mal-estar� também no legislativo, afinal fa-

lou-se em �distinção� e não discriminação. Ali nota-se uma defesa vee-

mente da nossa �tolerância racial� e, por conseqüência, uma preocupação

com a possível �implantação� do preconceito racial na Bahia. Na leitura

dos vereadores, tratava-se de um fato completamente estranho aos nos-

sos costumes. E, portanto, digno de ser criticado.

As denúncias sobre casos de discriminação racial e as interpreta-

ções do racismo na sociedade brasileira como um fenômeno residual se

inscrevem nesse período numa ambiência política que tinha como uma

das prioridades a estruturação de uma nova política externa. Nesse con-
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texto, o que chama atenção é a argumentação que lembra uma ladainha �

o preconceito racial é algo estranho à nossa formação; basta lembrar o

citado episódio da Escola de Samba paulista Unidos do Jardim Paulista e

a afirmação de que se tratava de uma primeira tentativa de discriminação

racial no país, para se verificar a interpretação de práticas racistas no

cotidiano brasileiro. Esse discurso, se inscrito no âmbito das práticas es-

tatais e no pensamento das elites políticas, através dos editoriais e maté-

rias da imprensa, traduz-se em direção a um consenso. Quero dizer que

enquanto prática discursiva, nada havia de mais sólido que a representa-

ção da sociedade brasileira como um corpus imune a conflitos raciais.

Por essa razão, a publicização de denúncias envolvia, de imediato,

a manifestação pública de nossa maior simbologia política; ao que me

parece, há um padrão simbólico nas respostas oficiais que revela novos

significados, principalmente quando reiterados na existência de um dis-

positivo capaz de deter qualquer tentativa de discriminação racial. A con-

junção entre o jurídico e as práticas cotidianas na sociedade brasileira

pode isso evocar. Ou seja, de um lado, um mecanismo legal, a Lei Afonso

Arinos, fazendo parte do Código Penal da Lei das Contravenções Penais,

impedindo qualquer tentativa de discriminação racial. Do outro, a

mestiçagem como algo profícuo ao longo da nossa formação social.

Essa combinatória indica uma fórmula de reação contínua a uma

possível contaminação do nosso sistema de relações raciais por práticas

de discriminação e, no seu limite, de segregação racial, ou mesmo por

idéias contagiantes que significassem defesa das chamadas minorias. Re-

firo-me à ação afirmativa surgida nos Estados Unidos e que, no final dos

anos sessenta, foi apontada por técnicos do Ministério do Trabalho como

alternativa para a discriminação racial no âmbito do trabalho, como vere-

mos no próximo capítulo. Enfim, quero salientar que um sistema coerente

de defesa das nossas relações raciais esteve sempre em pauta na consti-

tuição da política externa brasileira. O que não quer dizer que dela fosse

exclusivo. Pelo contrário, o que a sua implementação faz é incorporá-lo
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como projeto no campo das relações internacionais sem dar margens a

qualquer sintoma da existência de ambigüidade. E seria estranho se as-

sim não o fosse; afinal, se lido naquela direção, significaria mais que um

perigo. Estaríamos em frente à própria subversão, ou mesmo, à provável

destruição da nossa maior representação simbólica.

Todo esse contexto indica que o sistema de relações raciais brasileiro

adquiria um formato padrão de consolidação ideológica quando pensado

para o além-mar e direcionado ao âmbito da sociedade brasileira. E aqui

reside um problema interessante. Essa consolidação implicava em cristali-

zar as manifestações culturais afro-brasileiras através do discurso de que

elas estavam imersas na cultura nacional. Obviamente, isso não constituía

nenhuma novidade, pois desde o final do século XIX, e até a metade do

século vinte, algumas manifestações de origem afro-brasileira ou a destaca-

da participação de afro-brasileiros foram alçadas à condição de símbolos

nacionais. O samba e o futebol constituem-se em exemplos expressivos54.

No entanto, a novidade é que, a partir dos anos sessenta, as políti-

cas oficiais passavam, paulatinamente, a incorporar algumas manifesta-

ções negras e dar-lhes sentidos de autenticidade da nossa brasilidade. A

princípio, pode parecer que essa adoção, por ter acontecido em um con-

texto de valorização africana, tenha se efetivado de modo aquiescente na

sociedade brasileira. Pelo contrário. Se por um lado havia uma completa

ressonância e absorção política do �ir a África�, que pode ser visualizada

nos mais variados setores, da imprensa aos intelectuais, afinal, como des-

tacava o historiador Pedro Calmon, devíamos estar no continente africa-

no pois tínhamos o �argumento tríplice � do idioma [�a língua portuguesa,

tão mulata aquém e além-mar como a gente que descende das etnias con-

ciliadas!�], do parentesco e da história � aqueles fartos pedaços de África

se nos afiguram tão perto do Brasil, como se em vez de os separar a água,

os separasse o tempo�55, a leitura da religiosidade afro-brasileira adquiria

contornos paradoxais, principalmente quando pensada a sua relevância

nas imagens internas e externas do país.

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:1454



O poder da cultura e a cultura no poder    |    55

As leituras sobre o candomblé: de perseguição ao
trademark da Bahia

Qual a razão do destaque à religiosidade afro-brasileira? Argumen-

to que, paralelo à implementação da nova política externa em direção à

África, havia um contexto de leituras ambíguas sobre a religiosidade afro-

brasileira, mais precisamente sobre o candomblé baiano, que perpassa-

vam a sociedade brasileira. Ou seja, os significados sobre o seu papel

inscreve-se numa sociedade em acelerada industrialização � vale lembrar

que nos anos cinqüenta a Petrobrás instalara-se na Bahia � e que, nesse

mesmo período, há uma redefinição do planejamento do estado. O rom-

pimento com a estagnação econômica baiana e a superação do desequilíbrio

regional do país passam a ser prioridades na política oficial do estado.

Através da Comissão de Planejamento Econômico (CPE), implantada pelo

governador Antônio Balbino (1955-1959), visualizava-se um planejamento

integrando áreas diversas como a saúde, educação, habitação, o turismo

e a cultura. A leitura baiana de uma interseção entre níveis de ação gover-

namental constituiu-se numa tradução do que acontecia pelo país à fora .

O depoimento de Rômulo Almeida, um dos membros da CPE, é bastante

elucidativo:

Para o desenvolvimento industrial era indispensável a organização

da economia agrícola [...] e um sistema de estímulos que incluía a

implantação de uma área industrial [...] Mas era preciso também

preservar o grande patrimônio histórico, paisagístico e cultural da

Bahia dos efeitos de um crescimento urbano e industrial

desordenado56.

Nesse contexto, a modernização também foi vista na perspectiva de

uma �renovação cultural�, posto que movimentos culturais como a Bossa

Nova, o concretismo na poesia, a implantação da televisão e o surgimento

do Teatro Oficina e o Teatro de Arena estavam a transformar a sociedade

brasileira e, ao nível local, havia uma efervescência cultural e artística, cujo

maior expoente nacional passou a ser o jovem cineasta Glauber Rocha.
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O planejamento do governo baiano insere-se, portanto, na política

delineada pelo governo JK. Não é à toa que o slogan de Juscelino

Kubitschek fazer �50 anos em 5� foi , então, incorporado pelo prefeito de

Salvador, Heitor Dias, na versão �12 obras em 12 anos�. A cidade que se

modernizava com novas avenidas de vale e a construção de túneis era

imaginada através de um significativo retorno à condição de metrópole.

Não mais o passado colonial mas, fundamentalmente, uma sonhada me-

trópole �moderna� que queria deixar de ser província. Uma �cidade-sínte-

se� que muitos pensavam ser capaz de traduzir as características de gran-

des cidades como o Rio de Janeiro (o cenário natural e a construção de

alguns bairros), São Paulo (o centro comercial) e Minas Gerais (as velhas

cidades do período da mineração)57.

É nesse contexto que as leituras sobre o candomblé podem ser per-

cebidas. De um lado, revelam-se paradoxos conceituais sobre tradição/

modernidade/primitivo/religião/seita; por outro, um enaltecimento de que

ele se constituía como o signo, por excelência, de uma baianidade, e,

portanto, passível de ser elevado à condição de exemplo do patrimônio

nacional.

Poderia ser argumentado que, devido a essas leituras paradoxais, o

candomblé não havia sido pensado, entre os anos cinqüenta e sessenta,

no âmbito de uma política oficial e que a sua existência era marcada por

reflexões intelectuais nacionais e estrangeiras e por um controle policial,

como aparece em várias análises sobre as religiões afro-brasileiras. Não

me parece que fosse tão simples assim. Certamente que a ação policial

ainda era constante, pois os terreiros, para funcionar, necessitavam de

registro, pagamento de taxa e obtenção de licença da Delegacia de Jogos

e Costumes.

No entanto, é de se notar que, aos olhos oficiais, o candomblé não

era tido como uma simples religião de negros. Estava em curso a imagem

do candomblé como um �assunto de Estado�, traduzida através de um

corolário de representações que já se encontravam presentes, desde os
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anos cinqüenta, no próprio governo federal. Um acontecimento me pare-

ce exemplar. Em 04 de novembro de 1952, o terreiro do Axé Opô Afonjá

comemorou o cinqüentenário de sua grande ialorixá, Mãe Senhora, e como

observa Mestre Didi, por lá estiveram presentes tanto o povo-de-santo

quanto a representação oficial do governo Juscelino Kubitschek:

O cinquentenário de orixá de Mãe Senhora foi comemorado de

modo comovente, no barracão superlotado, muito bem ornamen-

tado e repleto de iguarias da cozinha afro-baiana, acompanhadas

de gostoso aluá (ou aruá). A festa foi motivo de amplo noticiário de

toda a imprensa baiana, e contou com a presença de delegações

dos mais diversos candomblés da Bahia, vindos para saudar a Iyalorixá

do Axé Opô Afonjá, de personalidades da vida intelectual, muitas

delas vindas especialmente do Rio ou São Paulo, inclusive repre-

sentações do Presidente da República Dr. Juscelino

Kubitschek, e do Ministro da Educação Dr. Clóvis Salgado,

nas pessoas do Dr.Pascoal Carlos Magno e do Deputado Celso

Brant. (p.19) (destaque meu)58

A presença oficial reforça a idéia de paradoxos sobre o candomblé

na sociedade brasileira. Por um lado, o envio de representantes do gover-

no federal ao terreiro do Axé Opô Afonjá aponta para o reconhecimento e

também legitimação de uma religião afro-brasileira, afinal a liberdade de

culto estava prescrita na Constituição, o que legalmente amparava a exis-

tência das práticas religiosas afro-brasileiras. Confrontando essa égide

legal, os terreiros encontravam-se sob uma autorização policial para o

funcionamento e realização de festas e rituais já que na Constituição Bra-

sileira (Art.141, Parágrafo 7), como observava um indignado Edison Car-

neiro, a intervenção do Estado podia ocorrer na medida em que os can-

domblés contrariassem �a ordem pública ou os bons costumes�59.

Esse paradoxo não era exclusivo da postura oficial. Um outro indi-

cador pode ser observado nas matérias publicadas pela imprensa. Desde

1951 (um ano antes da visita da representação do governo JK ao terreiro

do Axé Opô Afonjá) até o final da década de sessenta, as referências ao

candomblé podem ser agrupadas nos seguintes temas: (i) queixas de vizi-
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nhos pelo funcionamento de terreiros; (ii)supostos casos de tentativa de

assassinato, mortes, agressões e acidentes relacionados a rituais afro-bra-

sileiros; (iii) informações sobre a origem do candomblé; (iv) anúncios de

festas e de presentes aos orixás; (v) relação do candomblé com o turismo.

A princípio, pode parecer que estivéssemos em um mesmo continuum de

ações e práticas da imprensa que perpassam as duas décadas. No entan-

to, há que distinguir os dois períodos, pois eles revelam significativas

mudanças no comportamento da imprensa e também nas ações oficiais.

 Examinando ano a ano essas matérias, observei que a sua constru-

ção, o destaque, o título e a localização nas páginas dos jornais mostram

tanto os percalços de uma religião inúmeras vezes combatida e persegui-

da quanto traduzem a conjuntura político-ecônomico-cultural de

redescoberta africana pela sociedade brasileira. É nessa dupla face que

podemos acompanhar a presença da religiosidade afro-brasileira nas pá-

ginas dos periódicos.

 Fazendo uma classificação por temas, construí tabelas referentes

às décadas de cinqüenta e sessenta, tendo como marco intermediário 1960,

ano em que se formalizou a nossa ida à África, pela via da política externa

independente.

Tabela 1
Distribuição das matérias publicadas na imprensa baiana sobre candomblé no
período 1950-1959.

A Tarde 06
Diário de Notícias 20

Total 26
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Tabela 2
Conteúdo das matérias publicadas na imprensa baiana sobre candomblé no
período 1950-1959

Morte de mãe-de-santo rica que não deixa herdeiros e nem testamento 01
Iniciação de filhas-de-santo 01
História do candomblé no Brasil 01
Descrição de festa no terreiro de Joãozinho da Goméia no RJ 01
Crítica a candomblé sofisticado  01
Interesse de jornalista tcheco sobre candomblé baiano 01
Crimes relacionados com rituais ou pessoas integrantes do candomblé 13
Agressões relacionadas a integrantes do candomblé 04
Confusões relacionadas a integrantes do candomblé 02
Atentado praticado por pai-de-santo 01

Total 26

As matérias dos anos cinqüenta, quando comparadas entre si, apre-

sentam conteúdos arbitrários. Das vinte e seis publicadas, 20 (76,92%)

são classificadas como de conteúdo negativo, pois induzem o leitor a

pensar o candomblé através de uma associação com crimes, agressões e

confusões. Várias matérias são exemplares do preconceito da imprensa

que atravessa a década de cinqüenta. Destaco uma que me parece bastan-

te representativa. Em edição de 13 de agosto de 1952, o Diário de Notícias

publicava uma matéria intitulada �Candomblé e Loucura�, cujo objetivo

era pedir a intervenção do poder público nos candomblés através �de

orientação, de educação mesmo, visando preservar legiões de jovens das

deformações psíquicas, que se agravam e descambam para as formas de

loucura coletiva, que os tais espetáculos exibem�. O argumento para a

solicitação de intervenção oficial foi a vinculação da morte de uma criança

com um suposto ritual realizado em um candomblé localizado no bairro

de Brotas. Os termos utilizados deixam clara a intenção do jornal em

persuadir o leitor: �tudo estando a indicar que em cumprimento do ritual

africano, deturpado ao sabor do interesse e ambição dos espertalhões,

vem por evidência a necessidade da intervenção do poder público�.
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A proposta de intervenção oficial era clara e objetiva. Indicava o

distanciamento de uma possível ação policial, mas aconselhava o poder

público a agir nos terreiros de candomblé através de métodos que tives-

sem por fim uma vigilância dita �científica� : �embora discordando daque-

les que defendem a intervenção do poder policial no sentido da extinção

do ritual, somos por uma vigilância tanto quanto possível científica dos

�terreiros�, tendo em vista que a quase totalidade dos que se dedicam às

práticas da macumba é de gente inculta, analfabeta mesmo�. E como seria

essa intervenção científica? Através do deslocamento da �questão para

psiquiatra e sociólogo�. E concluía o Diário de Notícias: psicologia, socio-

logia, didática, e não cacetete�.

É evidente que o jornal enfatizava a sua proposta em detrimento

das de outrem, que eram pensadas, provavelmente, como conservadoras.

E é nesse sentido de diferenciação que o jornal, na mesma página reserva-

da a essa matéria, publica uma carta de um �católico praticante� pedindo

uma campanha de �alerta� às autoridades policiais para os �perigos a que

está exposta a sociedade baiana, desde que a polícia afrouxou o cerco

dos �terreiros��.

Solicitando a ação policial, o �missivista� lembrava indignado que,

na Bahia, a prática da �macumba� deixara de ser contravenção para se

constituir em �reportagens ilustradas sobre o rito africano�. E acrescenta-

va que nos candomblés baianos havia �as excursões das autoridades aos

�terreiros�, a freqüência de famílias exibindo �toiletes� custosas aos redu-

tos dos �pais de santo�. A visita de intelectuais, governadores, ministros

etc. ao chão duro dos �terreiros��. Por parte do periódico, havia um

distanciamento dessa visão. Após as reclamações e afirmações finais de

que haveria um fomento, por parte das autoridades do �tão condenado

culto, que as leis de Deus repelem�, o jornal concluía: �Não cremos que o

missivista esteja com a razão�. Quais as razões implícitas no argumento

do Diário de Notícias para se mostrar como um contraponto ao pensamen-

to contido na carta do leitor? Crença de que por parte de autoridades
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oficiais não havia fomento ao candomblé baiano, ou uma descrença na

efetiva ação policial que, ao longo das décadas, perseguia inúmeros ter-

reiros baianos, mas não conseguia dizimá-los? As respostas, se vistas tan-

to como afirmativas ou negativas, não são excludentes. Pelo contrário, se

completam.

Também é obvio que a inserção de pessoas relacionadas a instânci-

as oficiais em candomblés baianos não era um fato desconhecido, e muito

menos que tenha se instaurado na representação enviada pelo presiden-

te Juscelino Kubitschek ao Axé Opô Afonjá. Em conversas com lideranças

do candomblé, é referido um acontecimento nos anos trinta, em pleno

Estado Novo. O teor é tão rico em detalhes e representativo das relações

de prestígio e poder de determinados terreiros com o mundo oficial que

transcreverei o depoimento do babalaxé Luís Sérgio Barbosa:

Com a implantação do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937,

o Interventor da Bahia era o Dr. Bulcão Viana. Embora a situação

não permitisse a realização do candomblé com uso de atabaques, o

seu governo não proibiu. Posteriormente, o Dr. Bulcão Viana cedeu

lugar ao Dr. Landulfo Alves de Almeida. Nesta época era coman-

dante da VI Região Militar o General Renato Onofre Pinto Aleixo.

Estando proibido o uso dos atabaques nos candomblés, o General

Pinto Aleixo, que estava em divergência com o Interventor, man-

dou, por intermédio do Sr. Antônio Leão, que o terreiro do Gantois

tocasse uma de suas festas. Para tanto, mandou uma guarnição co-

mandada por um capitão, para garantir a realização da festa. Uma

hora após o começo da festa, chegava uma �banheira� ou �viuvinha�,

nome dado na época ao que hoje se chama rádio-patrulha. Ao ver

o terreiro guarnecido pelo Exército, deram meia-volta e não disse-

ram para que foram. Três ou quatro dias depois, o Sr. Jorge Manuel

da Rocha foi à Delegacia de Jogos e Costumes, para tirar uma licen-

ça para tocar candomblé, e a mesma foi dada com uma ressalva: �É

proibido o uso de atabaque�. Diante disso retrucou o Sr. Jorge: �Não

está mais proibido, foi concedido ao Gantois�. O delegado respon-

deu: �O Gantois tocou por ordem do Comandante da VI Região

Militar. Vá a ele, se ele lhe conceder conforme feito com o Gantois

você toca também�. Dito isso, o Sr. Jorge procurou tomar providên-

cias. Ele era ogã do terreiro do Axé Opô Afonjá e sabia que a
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ialorixá Aninha, do mesmo terreiro, tinha influência com Getúlio

Vargas, Presidente da República, em razão de ser seu filho-de-san-

to, o Sr. Osvaldo Aranha, Chefe da Casa Civil do Presidente Vargas.

Por esta razão, o Sr. Jorge viajou para o Rio de Janeiro à procura da

ialorixá Aninha em sua residência. Lá chegando contou-lhes as ocor-

rências. A mesma Iá telefonou para o Sr. Oswaldo Aranha, infor-

mando-lhe o que havia. O mesmo ouviu também o Sr. Jorge, após

o que marcou uma audiência com Getúlio. Dessa audiência resul-

tou o Decreto Presidencial n. 1.202, amparando as religiões e sei-

tas, liberando os terreiros, que voltaram ao uso dos atabaques. De

volta à Bahia, o Sr. Jorge Manoel da Rocha trouxe o �Diário Oficial�

que publicou o referido decreto. Aqui chegando, foi à Delegacia de

Jogos e Costumes com a finalidade de mostrar a decisão e fez sua

festa, acompanhado pelos seus reais instrumentos que são os

atabaques60.

Por certo que a ambigüidade dessas ações oficiais não era exclusi-

va do estado da Bahia. A repressão policial, ou a sua antítese, a presença

e/ou a inserção oficial em espaços religiosos afro-brasileiros, ocorria em

outras cidades do país. Ao prestígio de terreiros baianos podem ser acres-

cidas a visita do vice-presidente da República, Café Filho, em 1953, à Casa

das Minas em São Luís do Maranhão ou a participação de políticos em

terreiros umbandistas61.  No entanto, oficialmente, Salvador constituía-se

em uma cidade de imagem africana secular e o local onde as instâncias

oficiais, desde o final dos anos cinqüenta, impulsionavam uma

redescoberta daquele continente; por conseguinte, as leituras oficiais so-

bre a religiosidade afro-brasileira adquiriam outros contornos na capital

soteropolitana e em outras capitais. E um bom termômetro dessas mudan-

ças é a imprensa.

Além de induzir o leitor a relacionar a existência dos candomblés

com a criminalidade, outros temas eram relevantes nas páginas dos jor-

nais. Das vinte e seis matérias publicadas no período 1950-1959, seis

(23,08%) referem-se a temas como descrição de cerimônias de iniciação,

inclusive com fotos ilustrando os rituais, explicações sobre o que seria o

fenômeno da aculturação religiosa dos negros no Brasil, a sofisticação de
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candomblés como uma �caricatura da tradição�, visando satisfazer aos

visitantes, �ansiosos por conhecerem as peculiaridades da genuína vida

popular baiana�, ou informações sobre a vinda de um jornalista tcheco

para fazer reportagem sobre a Bahia e também a morte de uma mãe-de-

santo que não tinha herdeiros. Os conteúdos transitam também entre in-

dicações de que se tratava de uma seita com práticas consideradas primi-

tivas, ainda que espetaculares, e informações que indicam a presença de

�dezenas de pessoas luxuosas as portas do Terreiro da Goméia�62.

As matérias desse período, quando comparadas com as da década

seguinte, revelam transformações que ocorriam na sociedade brasileira.

Em primeiro lugar, o espaço que os dois jornais baianos dedicam ao can-

domblé é mais que o dobro da década anterior, como pode ser observado

na Tabela 3. Passa-se de 26 para 56 matérias. Uma outra observação é que

se nos anos cinqüenta há um predomínio de matérias publicadas pelo

Diário de Notícias, observa-se um número maior no jornal A Tarde. A

hipótese é que esse crescimento traduz a importância do candomblé como

trademark baiano, tendo por conseqüência, uma maior visibilidade nas

páginas dos jornais.

Tabela 3
Distribuição das matérias publicadas na imprensa baiana sobre religiões afro-
brasileiras no período 1960-1969.

A Tarde 29

Diário de Notícias 27

Total 57

Além desses novos dados, outros mais significativos podem ser ob-

servados a partir do conteúdo das matérias. Utilizando o mesmo critério

de agrupar as matérias que explicitamente tinham um caráter
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discriminatório, encontramos uma mudança substantiva. Há um decrésci-

mo, 76,9% para 42,9%, de matérias que induzem o leitor a relacionar os

terreiros de candomblé com a quebra da ordem pública ou, o mais grave,

a acusações de tentativa de assassinato, morte e agressões. Elas passam

de 20, na década de cinqüenta, para 24, na década de sessenta, em um

universo de 57 matérias referentes ao candomblé. O mais surpreendente

é o número de matérias que não apresentam um conteúdo negativo. Se na

década de cinqüenta elas são seis (23,08%), no período 1960-1969 elas

serão 32 (57,14%). Há uma nítida inversão. Enquanto as matérias

discriminatórias decrescem numa ordem de 34,06% as que classifico como

de conteúdo positivo apresentam um substantivo crescimento.

Observemos esses conteúdos. Das 32 matérias de conteúdo posi-

tivo, 20 (62,5%) correspondem a aspectos internos ao mundo dos terrei-

ros; são anúncios de festas em terreiros (8 matérias), reabertura do terrei-

ro do Gantois após o período do carnaval, presente a Oxum e homenagem

da Federação do Culto Afro a Yemanjá, realização pela Federação de uma

missa católica para uma mãe-de-santo, morte da mãe-de-santo Senhora do

Axé Opô Afonjá (05 matérias). As outras 12 (37,5%) se referem à ligação

do turismo com os terreiros, apresentação de candomblé no Teatro Muni-

cipal e na Europa, exposição e criação de peça artística com tema ligado

ao candomblé, solicitação de desvinculação dos terreiros da Delegacia de

Jogos e Costumes e o lançamento do livro do Mestre Didi (04 matérias).
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Tabela 4
Conteúdo das matérias publicadas na imprensa baiana sobre candomblé no
período 1960-1969.

Candomblés que impedem vizinhos de dormirem 09
Candomblé como fábrica de neuróticos 01
Liberdade para terreiros 01
Acusações de tentativa de assassinato, mortes e agressões 14
Destaque para lançamento de livro de Mestre Didi 04
Candomblé no Teatro Municipal (Rio de Janeiro) 01
Intercâmbio turístico com a Alemanha envolvendo candomblé e capoeira 01
Exposição de artista plástico com apresentação de candomblé 02
Turismo e candomblé 01
Condecoração à mãe-de-santo Senhora do Axé Opô Afonjá 01
Morte de Mãe Senhora do Axé Opô Afonjá 05
Federação do Culto Afro e a missa católica para uma mãe-de-santo 01
Reabertura do terreiro do Gantois depois do carnaval 01
Presente a Oxum 01
Artigo sobre o desconhecimento acerca dos candomblés 01
Anúncios de festas para os orixás 08
Mercado Modelo e o candomblé 01
Comentário sobre o filme Cavalo de Oxumaré 01
Homenagem da Federação do Culto Afro a Yemanjá 01
Filha-de-santo e o acarajé 01
Criação de peça musical �Xangô� 01

Total 57

A representatividade dessas matérias encontra-se além dos núme-

ros. Se, como visto, demonstra uma mudança na forma de tratamento da

imprensa para com os candomblés, por outro lado são mais que indícios,

elas se constituem em provas cabais do que ocorria em espaços oficiais e

públicos e no pensamento das camadas médias e elites baianas. O can-

domblé, que na mentalidade de alguns ainda era considerado uma seita

composta por pessoas semi-analfabetas e com costumes primitivos, pas-

sava a se constituir em um símbolo, por excelência, de baianidade. Junto

com a capoeira e a culinária, ele foi incorporado pela mídia, por órgãos

públicos, empresas privadas como uma das marcas registradas da Bahia.
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E exemplos não faltam. Em 01 de janeiro de 1967, na comemoração do

Ano Internacional do Turismo, aparece um suplemento do Industrial e

Commercial Shoppings News da Bahia com destaque também para o can-

domblé; em anos anteriores e posteriores, uma profusão de hotéis, pos-

tos de gasolina, salões de beleza, instituto de alergia e doenças da pele

aparecem com nomes de orixás ou com decorações a eles referidas. Se o

Banco da Bahia S/A haveria de ter um mural elaborado por Caribé, a

medicina não passaria incólume aos signos dos candomblés; em julho de

1968, em um simpósio internacional de psiquiatras, médicos providencia-

ram uma �cerimônia especial de candomblé�, sob protestos de muitos

adeptos que alegavam um desvio da tradição religiosa63.

Essas releituras sobre o candomblé devem ser consideradas em um

ambiente sociopolítico e cultural, e através de um quadro de construções

discursivas sobre a redescoberta do continente africano no Brasil. Nessas

reinterpretações havia uma absorção da imagem de uma Bahia mística,

com a sua antigüidade histórica, a sua beleza arquitetônica e natural e,

principalmente, a sua originalidade cultural, pois os signos do candom-

blé, basicamente os orixás e suas insígnias, passavam a ser veículos de

informação sobre a autêntica representação de origem africana na socie-

dade brasileira. Representação essa que estaria a �honrar a pureza�, como

transparece em um anúncio de uma festa, no final da década de sessenta,

realizada no terreiro da mãe-de-santo Olga de Alaketo64.

As referências ao universo religioso negro também podem ser

verificadas em outros textos que não somente os das empresas privadas

ou oficiais; por exemplo, as letras das músicas de compositores baianos e

não-baianos (Edu Lobo, Vinicius de Moraes, Ary Barroso, Dorival Caymmi)

e a produção cinematográfica através de filmes como Bahia de todos os

santos, de Trigueirinho Neto (1960), O pagador de promessas, de Anselmo

Duarte (1962), Barravento, de Glauber Rocha (1962), e A grande feira, de

Roberto Pires (1962). Nas composições e nesses filmes as leituras sobre a

religiosidade afro-baiana traduzem preocupações que se intercruzam com
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as reinterpretações da imprensa, de intelectuais ou representantes de ins-

tâncias oficiais. É a presença de signos do universo religioso justapostos

em leituras sociais sobre o país. Enquanto essas composições descrevem

e enaltecem, sobremaneira, a representação religiosa de origem africana

na Bahia, o filme Bahia de todos os santos prioriza um discurso racializado

dos personagens; mas, dois outros filmes podem servir de contraponto

aos significados da religiosidade afro-baiana para o país. Em O pagador

de promessas, o candomblé é periférico, em Barravento ele é central. É a

leitura marcada por um materialismo histórico que vê o candomblé como

um obstáculo para o progresso social, e em que os pescadores são

visualizados por um trágico e fatalístico misticismo. Os dois filmes me

parecem tradutores das inquietações, indagações, certezas e angústias,

nem sempre manifestas, de textos dos intelectuais, da imprensa ou de

representantes oficiais65. No final da década, um outro filme � Bahia, por

exemplo, que mostrava cenas intercaladas de Menininha do Gantois, Caribé,

Dorival Caymmi e a festa do Rio Vermelho, em homenagem a Yemanjá,

tinha o seguinte texto narrado por Jorge Amado:

[...] cidade [Salvador ] para o homem viver, coisa extraordinária que

é a mistura de raças, a solução justa e certa que nós soubemos dar

e estamos dando ao problema racial, ou seja, através disso que é a

mestiçagem.

Esses textos, quando justapostos, nos permitem avaliar os significa-

dos da redescoberta africana pelo Brasil. Quando reduzidos ao que fun-

damentalmente os compõe, eles revelam o elemento cultural como seu

substrato. É a cultura vista através de uma glorificação artística, como a

matéria-prima de uma nova política externa e desenvolvimento do país. A

articulação e imbricação oficial entre cultura e política, verificadas desde

o final dos anos cinqüenta, haveriam de ter outros desdobramentos; como

discutiremos no próximo capítulo, o período autoritário que se instalara

no país traria outros discursos e práticas, demonstrando que esses textos

não estavam mais simplesmente sobrepostos.
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das lutas intestinas travadas pelo grupos para o controle do Estado.

6 � A nova política externa brasileira�, Jânio Quadros, Relações Internacionais, ano I , set/
dez, n.3, 1978, p.75. Nesse contexto, Jãnio Quadros nomeia o primeiro negro, Raimundo de
S. Dantas, para embaixador de um país � Gana, v. Sílvio Humberto dos P. Cunha, �As
relações econômicas Brasil-Angola. 1975-1988�. Dissertação de Mestrado, UFBA, 1991, p.81.

7 Apud José Flávio S. Saraiva, O lugar da África..., p.32 .

8 Letícia Pinheiro, �Brasil, Portugal e descolonização africana (1946-1960)�, Contexto Inter-
nacional, ano 4, n.9, jan-jun, 1989, p.91-112 .

9 Citação de Guerreiro Ramos in Abdias do Nascimento, O negro revoltado, Rio de Janeiro,
Edições GRD, 1968, p.36 . Esse encontro pode ser visto como uma espécie de continuum
de atividades do TEN e que se tornavam uma espécie de contraponto aos congressos afro-
brasileiros realizados em Recife (1934) e Salvador (1937). Na década de quarenta, haviam
sido realizadas duas Convenções Nacionais do Negro, a de São Paulo (1945) e a do Rio de
Janeiro (1946); a Conferência Nacional do Negro (Rio de Janeiro, 1949) e o Primeiro
Congresso do Negro Brasileiro (Rio de Janiero, 1950) . Sobre o debate sociológico envol-
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vendo o TEN, também influenciado por Guerreiro Ramos, nos anos cinqüenta, v. Marcos C.
Maio, �A questão racial no pensamento de Guerreiro Ramos�, Raça, Ciência e Sociedade, Rio
de Janeiro, Fiocruz/CCBB, 1996, p.179-93. Sobre o TEN, a sua dramaturgia e as relações
raciais, v. Patrícia Birman, �Impasses familiares�, Estudos afro-asiáticos� n. 21, dezembro
1991, p.143-155.

10 Abdias do Nascimento, op. cit., p.55s e Guerreiro Ramos, Introdução crítica à Sociologia
brasileira (Política de Relações de Raça no Brasil), Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1995, p.250.
As propostas direcionadas ao governo brasileiro constituíam-se em uma ação contínua do
TEN. Na realização do 1o Congresso do Negro Brasileiro, em setembro de 1950, foi aprova-
da uma tese de Guerreiro Ramos solicitando que o governo brasileiro encaminhasse aos seus
representantes na UNESCO as seguintes propostas: i) estímulo �à instalação de mecanismos
sociológicos que transformem o conflito interétnico num processo de cooperação� ii) reco-
nhecimento da experiência sociológica do TEN iii) organização pela UNESCO de um Con-
gresso Internacional de Relações de Raça, v. Abdias do Nascimento, O negro..., p.155. A
sugestão do TEN deve ser compreendida no contexto do projeto da UNESCO sobre relações
raciais na América Latina; sobre os significados do projeto UNESCO, v. Marcos C.Maio, �A
história do projeto UNESCO. Estudos raciais e Ciências Sociais no Brasil�, Tese de Doutoramento,
Rio deJaneiro, Iuperj, 1998; Carlos Hasenbalg, �Revisitando o projeto UNESCO: o negro no
Rio de Janeiro�, Trabalho apresentado na XX Reunião da Associação Brasileira de Antropo-
logia, Salvador, 14 a 18 de abril de 1996.

11 Apud Estanislau Fischlowitz, �Subsídios para a �doutrina africana� do Brasil�, Revista Brasi-
leira de Política Internacional, ano III, n.9, março de 1960, p.82-95. Esse autor, além de
professor da PUC-RJ, era assessor técnico do Ministério do Trabalho e ex-perito da Organi-
zação Internacional do Trabalho.

12 �JK protesta contra matança: negros. Praticamente rompe relações com África-Sul�, Diário
de Notícias (DN), 09/04/1960, p.1.

13 Id., e �STM apoia JK: racismo na África do Sul. Não podia ser outra conduta do nosso
governo�, DN, 10 e 11/04/1960.

14 Afonso A de M. Franco, �Portugal - Brasil � África�, Tempo Brasileiro, 38/39, jul-dez, 1974,
p.63-72. A sua intenção era chamar atenção para as diferenças temperamentais entre ele e
Jânio Quadros - �o erro fundamental de Jânio, na política externa, não estava no fundo, que
bem planejava e concebia, mas na execução mais que dramática, teatral, com que a levava
a efeito, por motivos de política interna e pelo seu feitio individual de personagem-autor
conjugados�(p.69) - a se defender de ataques intelectuais. Uma crítica contundente à política
desenvolvida por Afonso Arinos pode ser observada em José H. Rodrigues (1966,p.173), o
qual afirmava ir Afonso Arinos �à Corte� para consultar Salazar.

15 �Sentido e Perspectivas do governo Kubitschek�, Cadernos do Nosso Tempo, n.5, jan-mar,
1956, pp.1-17. O IBESP (Instituto Brasileiro de Estudos Sociais e Políticos), futuro ISEB, foi criado
por um grupo de intelectuais � Hélio Jaguaribe, Ignácio Rangel, Roland Corbisier, Juvenal
Osório Gomes, Hermes Lima e outros) e tinha como prioridades �o subdesenvolvimento brasilei-
ro, a busca de uma posição internacional de não alinhamento e de �terceira força�, um naciona-
lismo em relação aos recursos naturais do País, uma racionalização maior da gestão pública [ e
uma ] maior participação de setores populares na vida política� S.Scwartzman apud Marcos C.
Maio, op. cit., p.184. Sobre o ISEB, v. Renato Ortiz, A moderna tradição brasileira, São Paulo,
Brasiliense, 1995, p.108, Maria do Socorro S. Carvalho, Imagens de um tempo em movimento.
Cinema e cultura na Bahia nos anos JK(1956-1961), EDUFBA, 1999, p.43.
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16 Uma assimetria entre o padrão econômico imposto pelos Estados Unidos, através da
manutenção das economias latino-americanas como fornecedoras de matérias-primas ao con-
sumo doméstico e à produção industrial, e a tentativa de rompimento desse padrão, ou
mesmo a sua redefinição pelos países latino-americanos, são apontadas por Alexandra de M.
Silva, �Desenvolvimento e multilateralismo: um estudo sobre a operação pan-americana no
contexto da política externa de JK�, Contexto Internacional, v.14, n.2, jul/dez. 1992, p.209-
39, como recorrentes na conjuntura internacional, e podem ser vistas como algo processual
que provocou novas implementações na política externa brasileira .

17 João L. Ribeiro Fragoso, �Notas sobre a política externa brasileira dos anos 50-70�, Estudos
afro-asiáticos, n.10, junho de 1984, p.5-30 . Sobre a existência de propostas e sugestões para
uma nova política externa brasileira em direção a África, durante o governo JK, elaboradas
por Oswaldo Aranha (ex-chanceler do primeiro governo Vargas e seu Ministro das Finanças
no segundo mandato), Adoplho Justo B. de Menezes (diplomata) e Eduardo Portella, v. José
Flávio S. Saraiva, O lugar da África...

18 Cândido M. de Almeida, �Política externa e nação em progresso�, Tempo Brasileiro, n.1,
setembro de 1962, p.40-64 .

19 Apud José Flávio S. Saraiva, O lugar da África... , p.50 .

20 José H. Rodrigues, Interesse nacional e política externa, Rio de Janeiro, Civilização Brasi-
leira, 1966, p.171.

21 Cândido M. Almeida, op. cit., p.64; Estanislau Fischlowitz, op. cit., p.94; Josué de Castro,
�O Brasil e o mundo afro-asiático�, Revista Brasiliense, n.36, julho-agosto, p.14 .

22 �Embaixada nos EUA esclarece política africana do Brasil�, DN, 13/05/1961; �Política
especial para a África fará o Brasil: Jânio Quadros�, DN, 14 e 15/05/1961.

23 Uma interpretação de que a ação janista refletia um apelo nacional, pode ser observada
em Ignácio Rangel, �A África e outros novos mercados, Tempo Brasileiro, n.2, dezembro
1962, p.81-102 . Segundo esse autor, a �hipótese� janista de aproximação com os países do
terceiro mundo seguia o �pensamento dominante, tanto entre os especialistas, como nas
ruas� (p.97); acrescentaria, também, o da imprensa. O editorial do conservador jornal baiano
A Tarde, em 05/03/1960, �Africa, 1960�, destaca a simpatia dos africanos para conosco e se
propõe assistência técnica e cultural para aquele continente. Entretanto, deve ser observado
que havia resistências à política de aproximação com as colônias africanas; Afonso Arinos,
então Ministro das Relações Exteriores no governo Jânio Quadros, justificava essa oposição a
influência econômica que os interesses portugueses do Rio de Janeiro exerciam sobre os
meios de comunicação e a política de submissão de setores do próprio Ministério à diploma-
cia portuguesa: �Muitos brasileiros, talvez a maioria dos que estavam em chefias, pertenciam
a uma geração que não era boa. Eram discípulos do Barão e tinham guardado apenas o
formalismo de uma grande época desaparecida, por falta de motivação. Eram como essas
armaduras de cavaleiros da Idade Média, que a gente vê nos museus da Europa: brilhantes,
impenetráveis, empenachados, viseira caída, elmos emplumados, lanças em riste mas... in-
teiramente vazios. Essa gente (muitos eram amigos) criou a mais sutil e resistente rede de
seda de obstáculos à minha ação, cujo alcance não lhes aparecia e que eu não tinha tempo
de explicar�, Afonso Arinos de M. Franco, op. cit., p.70 .

24 �Comércio do Brasil com a África�, A Tarde, 10/10/1963.

25Apesar de não haver uma política direcionada à África, a atenção brasileira pela economia
africana era manifesta desde os anos cinqüenta, como demonstram as matérias publicadas
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pela imprensa: �Desenvolvimento econômico africano�, DN, 25/09/1951; �Negros da África
estão em Salvador, DN, 23/05/1956; �Gastaram 20 mil dólares para vir à Bahia os 14 africa-
nos�, DN, 24/05/1956; �Produtores africanos�, DN, 10/06/1956; �África cacaueira�, DN, 11/
01/1957; �A África e a projeção econômica do Brasil�, DN, 23/05/1957; �Diplomata nigeriano
interessado em estudar os produtos tropicais�, DN, 30/08/1958; �Missão nigeriana veio co-
nhecer fazendas de cacau da Bahia�, A Tarde, 24/08/1959; �Cacau, objetivo da visita dos
nigerianos�, A Tarde, 24/08/1959.

26 V. Milton Santos, �A aliança do cacau�, A Tarde, 22/02/1962 [É importante observar que
Milton Santos foi o primeiro negro a ocupar o cargo de Chefe da Casa Civil no governo Jânio
Quadros] ; sobre a disputa brasileira com o comércio africano v. �MCE prefere em demasia
as importações africanas� [artigo de Roberto Campos], DN, 18/04/1963; DN, �ICB acha impor-
tante firmar novos convênios com Nigéria para venda do cacau baiano�, DN, 04/07/1963;
�Aumento da exportação da Bahia para o Senegal�, A Tarde, 11/10/1963; �O futuro econômico
da África�, A Tarde, 19/02/1964; �Cacau africano domina o comércio internacional �, A Tarde,
06/08/1964; �África ameaça o Brasil nos minérios de ferro�, A Tarde, 17/12/1964; �Intensi-
ficação do comércio com as nações africanas�, A Tarde, 23/02/1965; �Brasil quer explorar o
comércio com a África�, A Tarde, 01/05/1965; �África nos recebeu muito bem�, A Tarde, 29/
05/1965; �Cacau africano faz baixar os preços�, A Tarde, 08/06/1965; �Cordeiro explica
crise: África tem cacau demais e Brasil de menos�, DN, 15/06/1965; �Dois milhões de
dólares no intercâmbio comercial com África�, A Tarde, 30/06/1965; �Técnica e trabalho:
fatores do milagre do cacau na África�, A Tarde, 24/07/1965; �Exportações brasileiras para a
África e Ásia - 90 milhões de dólares� , DN, 31/07/1965; �Nigéria não teme cacau do Brasil
porque o de lá é de muito boa qualidade�, DN 17/09/1965; �Brasil terá vantagens sobre a
África: cacau�, A Tarde, 08/01/1966; �A África derrota o cacau do Brasil�, DN, 19/01/1966;
�Alcântara refuta Aldo e defende posição do cacau baiano ante os africanos�, DN, 03/06/
1966; �Brasil inflexível contra acordo internacional do cacau que é só africano�, DN, 17/02/
1967; �A África e nossas �Arábicas� � [artigo de Assis Chateaubriand sobre o problema do café
e a proposta no Governo Castelo Branco em unir os nossos interesses aos da África], DN, 14/
03/1967; �Café África aumenta e Brasil diminui�, DN, 11/07/1968; �Delegações africanas
chegam para a conferência do cacau�, A Tarde, 13/09/1968; �História leva a interesses
comuns Bahia e África� [discurso do governador Luís Viana Filho ], 20/09/1968; �Africanos
voltaram pessimistas�, A Tarde, 25/09/1969; �Cacau levará secretário da fazenda até a Áfri-
ca�, A Tarde, 03/10/1969 .

27 �Cacau, café e África�, A Tarde, 13/04/1965 .

28 �Bahia e África�, DN, 20/09/1968 .

29 Ignácio M. Rangel, �A África e outros.....�, p.82.

30Estanislau Fischlowitz, �Subsídios para.....�, p.94 .

31 O uso do termo doutrina pode ser observado em Fischlowitz, op.cit., e Arthur C. Ferreira
Reis, �África e Brasil: relações e competições econômicas�, Revista Brasileira de Política
Internacional, ano VI, junho, p. 209-224 .

32 Josué de Castro, op. cit., p.14.

33 Estanislau Fischlowitz, op.cit.,p.94. A proposta de participação de negros no governo Jânio
Quadros não deve ser soar como estranha, mesmo porque havia o apoio de lideranças
negras a sua campanha presidencial; como exemplo, um manifesto publicado nos meios de
comunicação e intitulado �A coletividade negra apóia Jânio�, DN, 01/10/1960, em que
�dirigentes de movimentos associativos que visam a recuperação moral e material do ele-
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mento negro e sua perfeita integração�, conclamavam os negros brasileiros a votarem em
Jânio Quadros.

34 José H. Rodrigues, �Brasil, Atlântico e África�, DN, 08/04/1961. A expressão �vocação
africana� foi utilizada por Afonso Arinos e se tornou um título de um artigo de Afrânio
Coutinho, v. A Tarde, 26/08/1961. A ênfase de José H. Rodrigues na criação pela África de
um outro Brasil, provavelmente, tinha o objetivo de marcar a sua diferença em relação ao
pensamento de Gilberto Freyre, já que este influenciou as elites e a diplomacia brasileira,
desde os anos 40 e 50, no que significava o papel reservado à influência lusitana no mundo
criado pelo português. Para uma melhor discussão do pensamento freyriano sobre o mundo
luso-tropical v. Omar R. Thomaz, �Do saber colonial ao luso-tropicalismo: �raça� e nação� nas
primeiras décadas do salazarismo�, Raça , Ciência e Sociedade, Marcos C. Maio e Ricardo V.
Santos (org.), Rio de Janeiro, Ed.FioCruz, Centro Cultural Banco do Brasil, 1996, p.85-106 .

35 Apud José H Rodrigues, op. cit.,p.176.

36 V., por exemplo, a vinda a Salvador do embaixador da República Árabe Unida (RAU),
�Política neutralista do Brasil poderá levá-lo a aproximar África da Ásia�, A Tarde, 18/03/
1961; e, também, do embaixador de Gana para fazer, segundo a imprensa, o �seu país mais
conhecido dos baianos e nosso estado dos africanos�. Nesse clima de descobertas e afinida-
des, crescentemente reiterado, o embaixador assinalava o dia da independência da Bahia, o
2 de Julho, como sendo a mesma data da independência de seu país. Sobre a incursão
brasileira, v. �Presidente determina provimento de consulado na Angola�, A Tarde, 15/03/
1961; �Propaganda do Brasil na África�, A Tarde, 28/06/1961; �Dois de julho é também a data
máxima de Ghana�, A Tarde, 02/07/1962 . �Presença do Brasil em Angola: núcleo de estudo
foi criado�, A Tarde, 01/01/1962 ; �Professor vai ensinar português na África�, DN, 13/01/
1962; �Geógrafo brasileiro vai chefiar missão no Senegal�, A Tarde, 15/09/1962.

37 �Vão ver a influência do Brasil na África�, A Tarde, 10/07/1963.

38 V. Fischlowitz, p.86.

39 v. Edison Carneiro, �O problema do negro. Visita à África�, Cadernos Brasileiros, set-out
1966, p.21-8.

40 As ações do CEAO/UFBA. incluíam além de incursões de pesquisa (com o estímulo de
Pierre Verger, Vivaldo da Costa Lima foi o primeiro a obter uma bolsa de pesquisa para a
Nigéria, Benin e Gana,), exposições, cursos de iorubá, árabe, hebreu e japonês, palestras, o
que levou a um intelectual de origem ganense a visualizá-lo como �o único posto avançado
da África na Bahia�, v. Anani Dzidzienyo, �A África vista do Brasil�, Afro-Ásia, n º 10-11 ,
p.96; v. também Júlio Braga, Fuxico de candomblé, Feira de Santana, UEFS, 1998, p.87 ; v.
também �Vivaldo mostra roteiro de Nina na África e ressalta aspecto atual de sua obra�, DN,
27/04/1962.

41 Apud Anani Dzidzienyo, op. cit., p.91. O jornal A Tarde foi o periódico mais determinado
ao deslocar a jornalista Zora Seljan para �ver a África� e manter a sua coluna �Caminhos da
África� por quase um ano. V. matérias das seguintes datas: 11/07/1962; 14/08/1962; 06/09/
1962; 21/09/1962; 04/10/1962; 09/11/1962; 21/12/1962; 04/02/1963; 11/02/1963; 07/03/
1963; 03/05/1963; 25/05/1963; devido a esse impressionismo, os comentários e descrições
da jornalista, por vezes, causava reações de africanos; ver um seu pedido de desculpas em
um artigo publicado na edição de 17/04/1963.

42 v. João Luiz R. Fragoso, �Notas sobre a política externa...
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43 V. Carlos Estevam Martins, �A evolução da política externa brasileira na década 64/74�,
Estudos Cebrap, 12, maio/junho 1975, p.66. V. também em A Tarde de 23/09/1964 e 01/05/
1965 a postura de Castelo Branco sobre a diplomacia na África e o seu decreto constituindo
comissão comercial para ir àquele continente.

44 �Senghor, homem do futuro� (Austragésilo de Athayde), DN, 22/09/1964 .

45 Sobre a visita de Leopold Senghor ao Brasil e à Bahia, v. �Presidente Senghor receberá
título de �Doutor Honoris Causa da UBFA. �, A Tarde, 19/09/1964; �Relações Brasil-África
vão ser mudadas com visita de Senghor�, DN, 20 e 21/09/1964; �Na Bahia presidente do
Senegal�, �Senghor por comunhão luso-afro-brasileira�, �A visita de Senghor�, A Tarde, 21/
09/1964; �Senghor vê na mestiçagem uma causa de grandeza�, DN, 22/09/1964; �Câmara
Federal prestou homenagem a Senghor e transcreveu o discurso�, �Itamarati diz o que é o
Senegal�, DN, 22/09/1964; �Para Senghor, a Bahia é a cidade mais africana da América
Latina�, A Tarde, 22/09/1964.

46 �Africanos sentiram a mentira comunista�, A Tarde, 18/02/1963; �Racismo por trás da
cortina de ferro�, A Tarde, 01/03/1963; �Bulgária quer impedir saída dos estudantes de cor�,
A Tarde, 07/03/1963; �Estudantes ganenses contam o que passaram na Bulgária, A Tarde, 20/
03/1963; �Estudantes de nove países africanos já abandonaram a Bulgária�, A Tarde, 21/03/
1963; �Espancados estudantes árabes e africanos na Tchecoslováquia�, A Tarde, 30/05/1963;
�Discriminação racial nos países comunistas�, A Tarde, 10/09/1963; �Africanos indignados
com tratamento: URSS, A Tarde, 18/12/1963; �Manifestação de estudantes africanos foi contra
a discriminação racial: URSS�, A Tarde, 19/12/1963; �URSS ameaça expulsar estudantes afri-
canos�, A Tarde, 21/12/1963.

47 Thales de Azevedo exemplifica esse fato através de uma palestra realizada no início dos
anos sessenta, no CEAO/UFBA, sobre a existência do problema racial� na Bahia, o que
provocou uma reação negativa da imprensa; v. Democracia racial: ideologia e realidade,
Petrópolis, Vozes, 1975, p.39 .

48 V. em análises naquele período ou em trabalhos posteriores, Carl N. Degler, Nem preto
nem branco. Escravidão e relações raciais no Brasil e nos EUA, Rio de Janeiro, Editorial Labor
do Brasil, 1976; Thales de Azevedo, Democracia Racial, Petrópolis, Vozes, 1975; George R.
Andrews, Negros e brancos em São Paulo,(1888-1988), Bauru, Edusc, 1998.

49 �Acusada de racista a professora presta esclarecimentos�, A Tarde, 06/05/1961.

50A terminologia empregada pelos periódicos é bastante elucidativa na medida em que
englobava as categorias negro e preto como uma classificação para todos aqueles de �pele
escura�. Acredito que essa classificação racial na década de sessenta refletia a tendência
observada nas ciências sociais no Brasil desde os anos trinta. Se cor, ao invés de raça, passava
a ser uma categoria empírica formulada e desenvolvida nos estudos sobre relações raciais (v.
a reflexão de Antonio Sérgio A. Guimarães, �Cor, classes e status nos estudos de Pierson,
Azevedo e Harris na Bahia:1940-1960�, Raça, ciência e sociedade, Riode Janeiro, Editora Fio
Cruz/Centro Cultural Banco do Brasil, 1996, p.144), ela tinha seu espectro alargado, posto
que era utilizada como uma designação classificatória pelos órgãos de imprensa. Mesmo
correndo o risco de apontar um interessante problema e não desenvolvê-lo, por força de
cair no redemoinho das tentações surgidas em torno do objeto de tese, diria que a influência
da linguagem sócio-antropológica nos textos construídos pelos jornalistas , ao longo dos anos
30 a 60, é sintomática da sua penetração e reflexão em âmbitos não acadêmicos. Destaco
esse fato, pois me parece que estamos perante linguagens que de algum modo dialogam e
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sofrem adoções. Basta notar as entrevistas de sociólogos, antropólogos e historiadores e a
divulgação que os periódicos davam aos seus livros nesse período. V., por exemplo, o
destaque ao artigo do historiador José Honório Rodrigues sobre �Mestiçagem e relações afro-
brasileiras�; apoiando-se em Sérgio B. de Holanda, Florestan Fernandes, Gilberto Freyre ele
chamava atenção para os traços fenotípicos como determinantes para o lugar a ser ocupado
pelo indivíduo: �H.W.Hutchinson observou ainda, recentemente, na Bahia que o matiz racial,
a cor mais escura ou mais clara, o cabelo, as feições faciais decidem o destino social do
indivíduo�. A Tarde, 12/05/1961.

51 �Discriminação racial em São Paulo�, A Tarde, 21/03/1963.

52 �Empregada negra feriu patroa branca, na Graça�, A Tarde, 08/07/1961; �Negra americana
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