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| O patrimônio é negro na origem
e baiano na definição |

A análise sobre política cultural no Brasil tem identificado dois pe-

ríodos distintos da atuação do Estado na preservação do patrimônio cul-

tural. O primeiro período, que remonta aos anos trinta, é marcado por um

processo de institucionalização da ação do Estado no campo da cultura

do país. Além de uma legitimação no âmbito da cultura, o Estado brasilei-

ro buscou organizar e ampliar a vida cultural do país. Exemplos desse

tipo de ação foi que, além do apoio às produções artísticas individuais,

como as de Villa-Lobos e Portinari, entre outros, e da criação de institui-

ções como o Instituto Nacional do Livro, o Museu Nacional de Belas Ar-

tes, o Serviço Nacional do Teatro, houve, em 1937, a institucionalização

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Os

objetivos da criação do SPHAN eram a identificação de um patrimônio

cultural brasileiro, reconhecido como distinto das sociedades norte-ame-

ricana e européias e, ao mesmo tempo, a consolidação, no nível estatal,

de uma estrutura burocrática-cultural, nacional e eficiente1.

Essa atuação estatal no campo da cultura atravessa as quatro dé-

cadas seguintes, com uma crescente intervenção nos períodos autoritári-

os. Evidencia-se, então, um certo paradoxo. Por um lado, o Estado incen-

tiva a produção cultural apropriando-se de símbolos nacionais, mas

também mostra ser o promotor da censura e repressão, visto que a cultura

era encarada como um reduto de subversão2.
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Essa hegemonia cultural, buscada pelo regime militar nos anos se-

tenta, significava a tentativa da criação de uma política cultural que privi-

legiasse uma �codificação do controle sobre o processo cultural�3.  Nessa

direção formulam-se três objetivos: o incentivo à criatividade, a difusão

das criações e manifestações culturais e a preservação do patrimônio. É

nesse período que se incentiva a criação de serviços nacionais de música,

artes plásticas e folclore, de casas de cultura, a colaboração com universi-

dades, funcionamentos de projetos de natureza cultural e reforça-se uma

preocupação com monumentos particulares tombados. Vale salientar que

essas práticas não são vistas por alguns autores como uma �política cultu-

ral�, orgânica, por parte do Estado brasileiro. Seguindo essa argumenta-

ção, inexistiam diretrizes claras sobre os limites da intervenção estatal na

legitimação e orientação das ações4.  Menos que um programa

implementado pelo governo federal, haveria projetos culturais que passa-

vam pelos órgãos estaduais e municipais. Claro que quando se argumenta

nessa direção, têm-se como contraponto as políticas econômicas e �soci-

ais� elaboradas e implementadas nesse mesmo período. Entretanto, é no

âmbito da preservação histórica e artística que se pode visualizar uma

política cultural acerca do patrimônio nacional. É ali onde se encontram

conceitos e representações sobre memória nacional, identidade nacional,

ou mesmo uma história dos �vencidos e esquecidos�, como aparecerá nos

anos oitenta.

A política de preservação do patrimônio nacional foi ao longo dos

anos direcionada para obras de cunho arquitetônico. A preocupação era

com a restauração e a preservação da �pedra e cal�, de monumentos de

�interesse nacional�, �religioso, civil ou militar�: igrejas, conventos, palá-

cios, fortes, fóruns, sobrados urbanos etc5.  Entretanto, no final dos anos

sessenta, e início dos anos setenta, aparece a defesa do patrimônio naci-

onal associada ao incremento do pólo turístico. Como falar em tradição

no Brasil implica em visualizar também a nossa herança afro-brasileira,

verificaremos de que forma essa problemática se reportou às concepções
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estatais sobre cultura, desenvolvimento, turismo etc.; o objetivo é apontar

a forma como as demandas da população afro-brasileira foram adotadas e

implementadas na política oficial de preservação da �cultura brasileira�,

no final dos anos sessenta até a metade dos anos setenta.

Da cultura como desenvolvimento turístico

Duas linhas de ação dominam a preservação dos bens de valor cul-

tural entre 1937 e 1967. A primeira tinha como critério fundamental as

atividades �em favor dos bens culturais isolados, estudando-os, docu-

mentando-os, consolidando-os e divulgando-os�6.  Esse mapeamento de

bens culturais, que muito se assemelhava a uma política �museológica�,

visto que implicava �em não deixar que as edificações civis e religiosas,

semi-abandonadas, ou deficientemente usadas, desabassem, desapare-

cessem por ruína�7, permaneceu até os anos sessenta.

A partir de 1966/67, a linha de ação do tombamento oficial passou

a ser marcada pela tentativa de conciliar uma preservação de valores tra-

dicionais com o desenvolvimento econômico das regiões. Era a política

desenvolvimentista do regime militar abarcando também o campo do

patrimônio nacional. Só que com uma especificidade � a preservação de-

veria estar vinculada ao turismo interno ou externo. Enfim, o fluxo turísti-

co era visto como a melhor forma econômica para a conservação e a valo-

rização do patrimônio cultural e natural . Por essa razão, e pela reconhecida

incapacidade do governo em gerir uma política do que se chamava �turis-

mo cultural�, é que foi solicitada ajuda a organismos internacionais. O

resultado desse apelo foi um relatório enviado por um técnico francês da

Unesco fornecendo não só �um diagnóstico da política de preservação

dos acervos de interesse cultural e natural, e de sua utilização e vinculação

ao turismo�, mas também propondo prioridades para um planejamento e

ação governamental8. Além desse diagnóstico de caráter mais geral, foram

elaborados, posteriormente, relatórios regionais sobre cidades históricas
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como Ouro Preto (MG), São Luís (MA), Parati (RJ) e também sobre a área

do Pelourinho em Salvador.

A perspectiva de criar uma política que vinculasse cultura e turismo

implicava em uma maior atuação do órgão responsável pela política de

preservação do patrimônio nacional. Tivemos, então, o IPHAN 9  partici-

pando da elaboração de planos-diretores aplicados aos conjuntos urba-

nísticos tombados, das deliberações do Conselho Nacional de Turismo

(Cntur) e na Embratur, assim como da coordenação, juntamente com a

Secretaria de Planejamento da Presidência da República e da Embratur, e

do Programa Integrado de Recuperação das Cidades Históricas do Nor-

deste criado pelos Ministérios da Educação, do Planejamento, do Interior

e da Indústria e do Comércio. Era o que se chamava o �projeto de reani-

mação�, visto que implicava, através do turismo e valorização cultural, em

reativar a economia de determinadas áreas que apresentassem �aspectos

dos mais ricos em história e arte, em belezas naturais e em verdadeiros

mananciais de costumes e tradições dos mais caros à nossa etnografia�10.

Se na elaboração desse �turismo cultural� pode-se perceber uma

espécie de mediação tanto da preservação quanto do desenvolvimento,

também observa-se a perspectiva de unir dois pólos que poderiam pare-

cer distintos � a natureza e a cultura. Eles irão ser associados, imbricados

e justificados, na medida em que seriam a representação máxima da nossa

civilização. Esses dois pólos poderiam ser capazes de demonstrar as nos-

sas �regiões bem dotadas pela natureza�, como também fariam conhecer

os nossos �costumes e tradições, arte e história�. A memória nacional,

portanto, passaria por representações geográficas � parques, florestas,

rios, cachoeiras, vales e montanhas � e culturais � obras de arquitetura e

escultura, vitrais e decorações de interiores, locais históricos, casas, ruas,

bairros e cidades.

Quando se fala em cultura, obviamente o que transparece é a defe-

sa de uma noção em um sentido mais totalizante possível. E isso fica claro

nos anos seguintes quando, em 1973, na gestão Jarbas Passarinho no
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MEC, se elabora o plano �Diretrizes para uma Política Nacional de Cultu-

ra�. Ali se visualiza, como já notara Gabriel Cohn(1994), uma idéia de

cultura como �somatória das criações do homem no prosseguimento da

obra da própria criação� , em que �todos participam todo tempo�. Entre-

tanto, também se verifica uma idéia de cultura eivada de �essencialismo�.

Não um essencialismo exclusivamente de origem e voltado para o reco-

nhecimento de um passado, mas fundamentalmente, um �essencialismo�

que faz da cultura a chave que irá desvendar a identidade de nação brasi-

leira. Ali, o passado é importante para a definição não só do presente mas

do futuro do Brasil enquanto nação. Isso fica claro tanto nas palavras de

Rodrigo Melo Franco de Andrade, criador do SPHAN nos anos trinta e um

influente intelectual do patrimônio cultural brasileiro até os anos setenta,

quanto no plano �Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura� elabo-

rado no governo Médici .

O discurso de Rodrigo M.F. de Andrade era marcado, como já ob-

servou Gonçalves (1992), pela preocupação com o desaparecimento e des-

truição do patrimônio. O perigo para ele constituía-se numa situação de

perda do patrimônio cultural nacional: �[...] o espólio cultural recebido de

nossos antepassados fica sob ameaça maior�. As razões que ameaçariam a

memória nacional seriam de várias ordens. Da falta de recursos e de uma

ação pública à indiferença tanto eclesiástica quanto da população:

a carência de meios financeiros bastantes para conservá-lo; empre-

endimentos da administração pública com objetivo progressista

errôneo ou mal entendido; a pressão generalizada da especulação

imobiliária; a multiplicação do comércio de antigüidades, estenden-

do-se das grandes cidades até os mais remotos lugarejos de forma-

ção colonial; a indiferença, quando não a ação adversa, das autori-

dades eclesiásticas, responsáveis pela parcela mais valiosa da arte

antiga brasileira [...] a indiferença da população [...] não apenas das

massas pouco esclarecidas do povo brasileiro e sim, igualmente, de

suas classes mais favorecidas e que se presumem cultas11. 

Na visão do regime militar, o �essencialismo� da nossa cultura era

sinalizado por uma interface com as políticas de segurança e de desenvol-
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vimento, como veremos nas �Diretrizes [...]�. A presença do Estado no

âmbito cultural era tida como um elemento de apoio e estímulo que não

poderia ser confundido com �coerção ou tutela, na integração do desen-

volvimento cultural dentro do processo global do desenvolvimento brasi-

leiro�. Por conseqüência, a intensificação das atividades culturais repre-

sentava uma das ações fundamentais na �estratégia de desenvolvimento,

que comove a alma brasileira e mobiliza a potencialidade nacional�12. 

O ufanismo sobre a alma brasileira não era gratuito. Fazia parte de

uma leitura estratégica da cultura nacional. Definida como o que �contri-

bui para a formação e a identificação da personalidade nacional: é mesmo

sua expressão mais alta, e sua defesa impõe-se tanto quanto a do territó-

rio, dos céus e dos mares pátrios�, a cultura brasileira estaria inscrita em

parâmetros exclusivistas e nativistas, �resultante da aculturação, partilha-

da e difundida pela comunidade nacional. Importa em expressão brasilei-

ra de vivências brasileiras�. Entretanto, o que definiria a alma brasileira

seria uma �personalidade nacional forte e influente� capaz de ter uma

�ampla capacidade de assimilação discriminativa dos contigentes recebi-

dos de outras culturas�. Por essa razão que um possível desaparecimento

do �acervo cultural acumulado ou o desinteresse pela contínua acumula-

ção de cultura representariam indiscutível risco para a preservação da

personalidade brasileira e, portanto, para a segurança nacional�13.

 Observe-se que tanto a personalidade quanto a alma eram coloca-

das num plano extremamente impessoal. É a definição de nação que vai dar

o tom de nossas características pessoais. A intenção era patentear uma idéia

de nação em todos os campos possíveis. Do econômico ao político passan-

do pelo cultural. E por que não num plano mais individual?

Todas essas definições revelam quais eram as exigências que se

delineavam na elaboração de planos culturais. Seguindo as observações

havia três objetivos básicos � a preservação do patrimônio, o incentivo à

criatividade e a difusão das criações e manifestações culturais. Percebe-

se, então, que uma política cultural nesse período implicava em: defesa
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da cultura, promoção da sua �acumulação�, valorização internacional, in-

tensificação das atividades culturais, garantia da nacionalidade e integração

do processo cultural no desenvolvimento nacional global14. 

Com o objetivo de criar uma política do patrimônio nacional, algu-

mas ações ocorriam ao nível federal. Duas delas são exemplares. Uma foi a

aplicação de 5% do Fundo de Participação pelos municípios para a proteção

dos seus monumentos históricos e artísticos e �das imagens, quadros mó-

veis e outros objetos existentes nestes monumentos�15.  Essa determinação

foi resultante de uma solicitação do IPHAN ao Tribunal de Contas da União,

na tentativa de criar uma resolução específica para restauração e conserva-

ção nos municípios onde havia monumentos tombados.

Uma segunda ação governamental pode ser visualizada em um en-

contro ocorrido em Brasília, em abril de 1970, no qual participaram gover-

nadores, secretários de educação, prefeitos e representantes de entidades

culturais. Essa iniciativa do Ministério da Educação, ao qual incumbiu a

gestão do �cultural�, e que tinha como objetivo principal a proteção ao

patrimônio histórico e artístico, teve como resultado um documento cha-

mado Compromisso de Brasília. Nele percebe-se a articulação de diretrizes

que instrumentalizavam a valorização do patrimônio cultural. A definição

básica contida nesse documento é que haveríamos de ter um �culto ao

passado� para a �formação da consciência nacional�. Isso implicava em

ações mais eficazes como a inclusão de matérias, nos currículos escolares,

que tratassem sobre �o conhecimento e a preservação do acervo histórico

e artístico, das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das riquezas natu-

rais e da cultura popular�. O conteúdo dessas matérias era visto de modo

diferenciado no que se refere aos níveis escolares. Haveriam de ser segui-

dos critérios distintos para as três fases escolares ou mesmo em cursos de

especialização. No nível elementar deveriam ser adotadas �noções que

estimulem a atenção para os monumentos representativos da tradição

nacional�. As recomendações para os níveis médio e superior implicavam

na introdução de disciplinas como Educação Moral e Cívica e História da
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Arte no Brasil. Para os cursos não especializados, o ensino da disciplina

�Estudos Brasileiros� deveria abarcar �os bens culturais ligados à tradição

nacional�. A definição dessas disciplinas, seus �nomes�, refletia o próprio

conteúdo para elas esperado. Enquadrá-las como formadoras de uma cons-

ciência nacional implicava em dar-lhes denominações que abarcariam to-

dos os possíveis elementos de nossa nacionalidade.

Se há em todas essas ações uma preocupação com os valores naci-

onais, é preciso atentar para o fato de que no documento Compromisso de

Brasília havia também uma ênfase nos nossos valores regionais. Acredito

que esse dado é importante para pensar a forma como se construíam, ao

nível do discurso oficial, representações sobre as especificidades regio-

nais. A valorização de bens culturais regionais tinha como pressuposto o

reconhecimento da sua importância para a memória nacional. Com esse

intuito, enfatizava-se a elaboração de monografias sobre os aspectos só-

cio-econômicos regionais e os �valores compreendidos no respectivo

patrimônio histórico e artístico�.

Dois outros pontos importantes do documento refletem a forma como

a cultura nacional era pensada em espaços regionais. Para a sua execu-

ção, recomendava-se uma articulação das secretarias estaduais com os

meios de comunicação de massa. Segundo, sugeriam-se cursos especiais

para professores do �ensino fundamental e médio�, com o intuito de

informá-los e �habituá-los a transmitir às novas gerações a consciência e o

interesse do ambiente histórico-cultural�. Isso é deveras importante para

pensarmos a reprodução de uma �ideologia de preservação nacional�

implementada naquele período. Estrategicamente, o patrimônio nacional

passava a ser transmitido de modo tradicional, o ensino nas escolas, ou

através de veículos mais modernos de comunicação como o rádio, o cine-

ma ou a televisão. Enfim, tratava-se menos de apoiar e estimular as

atividades culturais do que sugerir medidas efetivas de caráter cultural

num plano eminentemente político.
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A política de formação e desenvolvimento de uma �consciência na-

cional� com ênfase em práticas a serem implementadas regionalmente leva-

nos a uma indagação. De que maneira essas questões acima apresenta-

das, que visavam reforçar a importância da cultura para a definição de

nossa nacionalidade, podem ser verificadas no caso específico da Bahia?

 Ao nível local, as respostas passavam por discursos que

entrecruzavam definições sobre patrimônio nacional e tradição afro-brasi-

leira. Isso pode ser notado tanto na reivindicada restauração da área do

centro histórico (a área do Pelourinho) quanto nas próprias definições

sobre o turismo baiano.

Em direção a um turismo de �alma negra�

O Pelourinho era visto, desde o final dos anos sessenta, como pri-

oridade na preservação do patrimônio histórico e implementação do tu-

rismo da cidade de Salvador. A sua defesa como patrimônio nacional pode

ser verificada tanto pelos governos estaduais e municipais quanto nas

matérias e editoriais publicados na imprensa. Um editorial do jornal A

Tarde, em 10 de março de 1965, é bastante elucidativo. Sob o título �O

Pelourinho da Tradição�, encontram-se afirmações sobre a riqueza cultu-

ral, a história do país e a importância de �um dos nossos melhores con-

juntos arquitetônicos coloniais, que é um patrimônio não só da Bahia

mas da história brasileira� . Além da relevância arquitetônica, que parece

ser o ponto de partida para a sua defesa enquanto monumento, o

Pelourinho era ressaltado pelo �ponto de vista pragmático�: o incremento

ao turismo.

O sentido de patrimônio que o jornal baiano demonstra em muito

se assemelha àquele formulado pelos órgãos oficiais. É a visão de que o

aspecto arquitetônico da área do Pelourinho, combinado com as noções

de autenticidade e tradição, daria ao fluxo turístico uma verdadeira con-

cepção das nossas potencialidades artísticas e culturais: �uma das coisas

autênticas que o Brasil tem para mostrar�. Por outro lado, reforçava-se a
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idéia de que o reconhecimento daquela área, pela população baiana, te-

ria o fator positivo de formar uma �mentalidade turística�. Compreende-

se, então, porque a área do Pelourinho atravessa os anos setenta como o

sítio histórico, por excelência, da cidade do Salvador e de que maneira as

ações governamentais relacionadas ao turismo foram para ali direcionadas.

Na perspectiva de criar um programa voltado para a cultura e o turis-

mo, o governo do estado criou a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultu-

ral da Bahia. Esse órgão teria como �finalidade principal reintegrar toda a

área do Pelourinho na vida produtiva da cidade�16.  A restauração do

Pelourinho refletia diretrizes traçadas em âmbito nacional. Não foi por aca-

so que o governo do Estado da Bahia comemorou �o sétimo aniversário da

Revolução de Março de 1964 com a definição do plano de recuperação de

um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do País � o Pelourinho�17.

O Pelourinho se constituía também em uma prioridade da política cultural

voltada para o exterior. Ele se inscrevia no programa cultural e artístico,

aprovado pela Organização dos Estados Americanos, para a preservação

de monumentos históricos, arquitetônicos e artísticos das Américas18. Res-

pondia-se, portanto, às demandas externas de valorização do patrimônio

nacional com vistas à implementação de um turismo cultural19.

As definições de uma política cultural e turística baiana não se es-

gotavam na restauração da área do Pelourinho. Os próprios documentos

oficiais chamam a atenção para isso. Seria necessário um planejamento

que fosse além do reconhecimento arquitetônico. Uma avaliação do go-

verno estadual, no período 1971/1974, através de uma revista denomina-

da Turismo, é bastante esclarecedora da forma como os elementos afro-

baianos serviam para definir uma política cultural e turística.

O tema básico na reflexão governamental foi acentuar a criação de

uma política �capaz de assegurar a preservação do patrimônio, o desen-

volvimento do potencial turístico e a expansão dos serviços e equipamen-

tos turísticos�. Essa prioridade em relação ao turismo teve como pressu-

posto a ênfase em �uma ação mercadológica�. A percepção era que não
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havia uma infra-estrutura capaz de proporcionar uma rentabilidade tanto

ao nível interno quanto externo. Por isso, as ações voltadas, inicialmente,

para o turismo �doméstico� passavam pelos órgãos como a Cntur e Embratur,

subordinados ao Ministério da Indústria e Comércio20.

A estratégia implicava em produção de cartazes, roteiros, folhetos,

filmes e criação de campanhas publicitárias em todos os meios de comu-

nicação de massa. Para incrementar essa ação, os jornalistas tornavam-se

o alvo principal na divulgação da política de fomento ao turismo baiano:

desenvolve-se intenso trabalho de relacionamento com a impren-

sa, mediante o atendimento regular a jornalistas locais, de outros

estados e estrangeiros, a divulgação de reportagens e noticias, a

remessa regular de material informativo e promocional para os mais

importantes órgãos da imprensa nacional, a promoção de visitas à

Bahia de grupos de jornalistas ao turismo.

A concepção e a difusão dessa política tinha como fundamento bá-

sico a idéia de que havia uma imagem cotidiana baiana tão importante

para a preservação do patrimônio quanto a restauração da área do

Pelourinho: �o primeiro passo, em qualquer planejamento turístico, teria

que partir de uma consciência preservadora do cotidiano tanto quanto

dos velhos prédios seiscentistas�. E é na reprodução de um cotidiano

baiano que vai se delineando toda a construção de imagens que expressa-

riam as nossas origens africanas. A idéia era mostrar que havia uma vivência

diária da cultura baiana que o turismo deveria abarcar. Quais seriam es-

ses elementos que definiriam a baianidade?

A concepção geral era de que a Bahia se constituía em uma �nação�.

O conceito aqui utilizado tinha menos o sentido político e mais a marca

de aspectos culturais. Era o pertencimento a uma cultura distinta que de-

finia esse estado como �a nação baiana de religião e linguagem próprias�.

Curiosamente, fala-se de religião e não de candomblé. Mesmo sendo su-

bentendido que a referência fosse o candomblé, em nenhum momento

ele foi assim definido. Pode-se pensar que, quando o governo baiano

falava de religião, ele estaria a abarcar também a religião católica; prova-
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velmente, posto que as igrejas seculares faziam parte da estratégia de

visibilidade do turismo. Entretanto, havia uma atenção especial no âmbi-

to da Bahiatursa (órgão de turismo do Estado) para o candomblé. E isso

pode ser notado tanto na elaboração de cartazes que mostravam filhas-

de-santo incorporadas pelos seus orixás quanto na divulgação do calen-

dário litúrgico dos terreiros de candomblé. O candomblé, portanto, ins-

crevia-se no âmbito de uma política nacional e internacional de turismo.

Uma religião, como dizia o documento oficial, �colorida e musical�.

Além do candomblé, outros signos definiriam a baianidade: �não

era só a paisagem. Não era só a arquitetura. Não era só o mar nem as

terras. Era a gente e o viver da Bahia�. O singular �viver baiano� pode ser

percebido nas distinções das origens africanas com a cultura ocidental. A

docilidade, o ritmo, a sensualidade, a malandragem, a capoeira e a culi-

nária seriam tanto os elementos básicos desse contraste quanto o que

imprimiria as características próprias do �jeito baiano�:

o povo e suas coisas. O povo e seus cantares. O ritmo lento que

invade corações agitados e acalma. A doçura que ocupa os espaços

vagos da conturbação geral. A sensualidade livre não inteiramente

atingida pela cultura do ocidente. Herança, entre outras, do negro

viver africano. [...] A malandragem sábia e discreta, como a capoeira

que não agride. Mas resolve. �Capoeira, meu filho, é ginga, é malí-

cia, é tudo que a boca come� (Pastinha, mestre de vida e capoeira).

E a comida, feita com o ouro líquido do dendê. Dividida delicada-

mente em pequenos pedaços de civilização: acarajé, abará e doces

sem dendê mas com muito coco e açúcar.

Ao construir textos sobre uma política de turismo, o governo estadual

baiano realizava �leituras culturais�. A reflexão oficial partia do princípio de

que havia uma �alma negra� que sempre exerceu �fascínio e atração irresistível�

para todos aqueles que na Bahia passaram ou aportaram. A idéia é que

todas essas características baianas provinham de uma herança africana, e,

por conseqüência, eram eminentemente populares. Por isso, ressaltava-se a

baianidade como uma resultante de padrões culturais vindos do �povo�.
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Toda a construção e a elaboração textual por parte do governo

baiano deve ser observada, nos anos setenta, em consonância com outras

publicações sobre o turismo. As idéias de desenvolvimento turístico como

parte da estratégia de singularizar a vida cotidiana na Bahia podem tam-

bém ser encontradas em publicações sobre o turismo nacional e a sua

distinção com o baiano. Em linhas gerais, tanto os textos oficiais quanto

aqueles que pareciam não sê-lo, como a produção de uma literatura sobre

a Bahia, reforçavam a existência de uma singularidade do �povo baiano�

encontrada pelos turistas. Termos como �contágio�, �feitiço� e �afetividade�

faziam parte de um léxico de reconhecimento e propagação da baianidade.

Acredito que não é por acaso que estes três termos serão enfatizados na

definição do �viver baiano�.

O �contágio� e o �feitiço� são palavras-chaves para uma imagem

que ressaltava as práticas religiosas de tradição africana, mas que nelas

não se esgotavam. Nesse sentido, o candomblé é menos a razão de ser

dessa baianidade que uma espécie de imagem padrão a que outras estari-

am superpostas. Lido desse modo, o feitiço baiano estaria a contagiar

todos os âmbitos da vida cotidiana, e, portanto, poderia ser traduzido

como algo menos religioso que relacionado ao fascínio e ao encanto. Um

encantamento vinculado à afetividade, por isso algo �inexplicável�:

o contágio é tanto que não há aquele que não retorna na primeira

oportunidade. Aí, então, é que reside o grande mérito e sucesso da

Bahia como centro de atração turística, pois raramente o turista é

induzido a revisitar um mesmo local. Na Bahia o turista se vê envol-

vido por encantos que o entrelaçam ao povo baiano. O

enfeitiçamento é grande e maior ainda a sensação de ter encontra-

do algo de si, alguma coisa de sua vida íntima. O fenômeno é

inexplicável. Sabe-se apenas que na Bahia todos se comunicam e

se identificam mutuamente, de maneira bem simples e com bas-

tante afetividade21.

A leitura do �viver cotidiano� era moldada pelo discurso de que na

Bahia se vivia um tipo de democracia bastante peculiar: a �democracia

mulata de grandes corações tolerantes�. Essa tolerância encontrava expli-
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cação na leitura do �encontro das três raças�. O que daria um �tempero�

local seria a forma como foi recriada:

em 400 anos mescla-se nesta terra a experiência de africanos, índi-

os e portugueses. Nem tão jovem, portanto, a cultura do povo da

Bahia, depositário de religiões, crenças e práticas milenares das

que aqui já estavam e das que chegaram com o domínio branco. E

aqui recriaram tudo. Tudo que deu em capoeira, afoxés, samba-de-

roda, maculelê, bumba-meu-boi, literatura de cordel, ternos-de-rei,

cheganças. E agora o trio elétrico.

É significativo como o governo estadual enfatizava o fato da recria-

ção popular. Por esse viés de interpretação, percebe-se que a cultura popu-

lar não era vista como algo estanque. Havia uma leitura de que as expres-

sões culturais �carregavam� a tradição, ou seja, eram o repositório das nossas

origens. No entanto, argumentava-se que essas expressões também se utili-

zavam de novas formas para reatualizar as criações. Essa visão governa-

mental é fundamental para entendermos a sua postura perante a moderni-

zação da sociedade brasileira e a crescente indústria cultural.

O Estado percebia a tensão cada vez mais nítida entre a tradição de

nossas expressões culturais e a entrada da mídia televisiva na cena brasi-

leira. De algum modo, esse fato levava as instâncias oficiais a uma tomada

de posição, visto que havia, estrategicamente, uma preocupação com a

preservação do patrimônio nacional. É refletindo sobre a tensão entre

esses novos padrões culturais trazidos pela mídia e a manutenção do

�viver baiano� que o governo estadual implementou uma política que

procurava conciliar interesses opostos.

O Estado apresentava-se como uma espécie de mediador entre a

secular tradição baiana � leia-se de origem africana � e a emergente

modernidade televisiva. Para isso elaborou uma política que, na perspec-

tiva de um processo de desenvolvimento, possuía três linhas básicas: pre-

servação do patrimônio e desenvolvimento do potencial turístico, amplia-

ção do parque receptivo e serviços turísticos, e expansão do fluxo turístico.

A ordem aqui apresentada refletia a postura estatal de que era possível
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provar que �o turismo, ao invés de ameaçar a cultura pode se constituir

num fator de preservação e estímulo às artes, ao artesanato, ao lazer e

mesmo à vivência baiana�. Para isso era necessário uma �tomada de cons-

ciência� do cotidiano baiano. Afinal, tendo como princípio básico que o

�viver baiano� representava uma atração turística, a sua racionalização

constituía o �primeiro passo� para a sua preservação.

 Esse discurso, elaborado no período 1970/1974, nos mostra de que

forma era lida a relação entre a manutenção da cultura tradicional e a

imposição de novos padrões culturais numa Bahia que procurava ser

moderna. Aparecem temas recorrentes ao período do autoritarismo, mas

que nele não se esgotam os seus significados, como a política de integração

nacional, o desenvolvimentismo e a proteção ao patrimônio cultural:

a televisão veiculada e produzida em extensão nacional, se por um

lado contribui para a integração do território pátrio, por outro im-

pôs padrões culturais centralizados, arrebentando peculiaridades

lingüísticas e tendendo a uniformizar comportamentos. O cresci-

mento urbano, marcado pela presença do Automóvel. Viadutos.

Largas Avenidas. Pistas Duplas. Asfalto. O impacto do crescimento

turístico e urbano ameaçava condicionar a vida cotidiana da Bahia a

pressões externas e consumistas. A cultura de massa, a urbanização

automobilística e o turismo como ocorrência empírica, configura-

vam-se crescentemente como uma possibilidade de destruição da

cultura e mesmo da paisagem baiana.

Com o objetivo de regular essa tensão, afirmava-se que o governo

da Bahia estava proporcionando à cultura popular um �verdadeiro

renascimento�, com o patrocínio, a promoção e o apoio às manifestações

populares. Note-se que o sentido de proteção ao patrimônio tendia a ser

o mais amplo possível, pois implicava em proteger a �vida cotidiana

baiana� das ameaças dos �novos padrões culturais centralizados�. Enten-

da-se indústria cultural.

Um aspecto importante que aparece no discurso sobre a elabora-

ção da política cultural baiana era a tentativa de articular todas as ações

dentro de uma proposta �integrativa�. Ressaltava-se que o desenvolvi-
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mento da política cultural baseava-se em uma �profunda integração� com

setores e indivíduos produtores de cultura. Quem seriam esses indivídu-

os? Todos aqueles que estivessem �realmente fazendo a cultura baiana�:

os artesãos, artistas, os mestre de saveiros e os mestres de culinária. E foi

com o intuito de fomentar esse tipo de política que o Estado criou o Pro-

grama de Estudos das Potencialidades do Patrimônio Artístico e Cultural

Baiano � Proprepac. O objetivo desse órgão era desenvolver ações que

tivessem menos �uma geração burocrática de planos e formulações que

seriam impostos aos artesãos, saveiristas ou artistas de teatro� e mais uma

integração de profissionais �dessas áreas no debate acerca das alternati-

vas de desenvolvimento para suas atividades�. Pode-se perceber que es-

tava em curso um processo que visava a legitimação das ações estatais no

campo da representatividade cultural. A estratégia incluía a promoção de

seminários que cobririam temas mais diversos. De saveiros, museus e

folclore passando por artesanato, teatro e culinária.

 Observe-se que em nenhum momento a reflexão passava pela ava-

liação de que poderia haver uma espécie de autoritarismo na elaboração

das políticas culturais, como ocorrerá na crítica ao governo oposicionista,

nos anos oitenta. Muito pelo contrário, quando se criticavam as ações

anteriores ao tipo de política elaborada, era no sentido de que houvera

um desenvolvimento burocrático de �planos e formulações�. Por essa ar-

gumentação, fica nítida a busca do Estado em traçar uma política cultural

distinta. Ao invés de referendar uma concepção autoritária de cultura,

buscava-se uma legitimação através de uma participação �integrativa�.

Compreende-se, então, porque o governo estadual baiano, em ple-

no regime militar, chamava a atenção para os �princípios e metodologia

profundamente democráticos� que estariam norteando toda a formulação

dessa política cultural. O sentido de participação democrática era aquele

no qual os órgãos estatais eram estimulados a realizar seminários �em

árduo trabalho de pesquisa e consultas prévias� com a participação da-

queles que produziam a cultura para �identificar os elementos que com-
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põem a dinâmica e a estrutura de cada um dos setores estudados. Além

dos elementos que atuarem para a decadência ou a ascenção (sic) das

atividades em pauta�.

Por mais que as práticas do governo baiano fossem uma espécie de

leitura pontual da cultura brasileira � afinal ali estariam as especificidades

afro-baianas �  devemos perceber que todas as suas ações contidas nos

chamados planos culturais e de turismo inscreviam-se em um quadro de

referência nacional no período denominado �distensão gradual� do go-

verno Ernesto Geisel.

O domínio da cultura passou para o governo de Ernesto Geisel como

uma espécie de continuum da política elaborada, no período 1969/1973,

no governo Garrastazu Médici. Entretanto, há que observar as nuances dos

dois tipos de política. A gestão de Jarbas Passarinho na área cultural do

Ministério da Educação e Cultura foi marcada pelo lançamento do Progra-

ma de Ação Cultural (PAC). Implicava em atender, através da abertura de

crédito financeiro e político, as áreas que estariam desassistidas pelos ou-

tros órgãos oficiais. A estratégia implicava em uma postura eminentemente

política, visto que era uma tentativa oficial de �degelo�, em relação aos

meios artísticos e intelectuais voltados para a produção, fossem eles do

teatro, da dança, da literatura e artes plásticas, ou do patrimônio22.  As prá-

ticas culturais desse Programa tinham os seguintes objetivos: a preservação

do patrimônio histórico e artístico, o incentivo à criatividade e à difusão das

atividades artístico-culturais, e a capacitação de recursos humanos.

Ao contrário dessa gestão, que foi marcada pela tentativa de apro-

ximação com os artistas e intelectuais, a política governamental no perío-

do Ernesto Geisel (1974/1978) consistia em inserir o domínio da cultura

entre as metas do �desenvolvimento� social. Por essa razão, notam-se as

diretrizes voltadas para uma colaboração entre os órgãos federais, e de

outros ministérios, como o Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e o

Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores.
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A estratégia consistia também no empenho em incorporar porta-

vozes �legítimos� dos meios intelectuais e artísticos, �arredios� ao regime

militar, no sentido de se lograr dividendos em razão do possível apoio a

eles concedido23.  Como conseqüência, permitia-se a indicação de repre-

sentantes das �classes� teatral e cinematográfica para cargos de direção de

alguns órgãos oficiais, ou mesmo determinava-se concessões ao orçamen-

to de instituições culturais públicas24. 

Um outro ponto a ser destacado é que também se apresenta um viés

político sobre a cultura afro-brasileira. Isso fica claro quando da denúncia

de discriminação racial em matéria do Jornal do Brasil. Em junho de 1976,

dois negros, em Salvador, haviam sidos impedidos pelo porteiro de subir

pelo elevador social. Quando da denúncia, o presidente Ernesto Geisel

recomendou ao Ministro da Justiça, Armando Falcão, a apuração dos fatos.

Como resposta o governador Roberto Santos afirmava: �esse acontecimento

é de caráter de excepcionalidade total e deve ser encarado como tal. Inclu-

sive porque a Bahia é um dos lugares onde há mais flagrante democracia

racial, em que o caldeamento de raças é quase completo�25.

A leitura polissêmica do Parque Histórico
Nacional de Zumbi

É nesse quadro de �aproximação� do governo do general Ernesto

Geisel com representantes de setores culturais, e de defesa da democracia

racial, que podem ser compreendidas as ações estatais visando a implan-

tação do Parque Histórico Nacional de Zumbi no município União dos

Palmares (AL). Em junho de 1976, a Fundação Projeto Rondon solicitou à

Embratur uma avaliação sobre um projeto para o Parque Histórico de

Zumbi. Como conseqüência, tivemos em outubro a celebração de um con-

vênio entre o governo do Estado de Alagoas, Secretaria de Planejamento,

Empresa Alagoana de Turismo, Instituto Histórico de Alagoas, Prefeitura

Municipal de Maceió, Fundação Projeto Rondon, Universidade Federal de

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:1494



O poder da cultura e a cultura no poder    |    95

Alagoas e a Secretaria de Educação e Cultura, com o objetivo de realizar

�estudos necessários� para a implantação do referido parque.

A iniciativa estatal pode ser compreendida pela lógica, já apontada,

de imbricar valores, tradições e personagens afro-brasileiros no âmbito

do binômio cultura/turismo. Observe-se que a solicitação da Fundação

Projeto Rondon foi dirigida à Empresa Brasileira de Turismo. Essa mesma

articulação pode também ser notada no convênio acima citado. Os órgãos

envolvidos na implantação do Parque eram relacionados à cultura ou ao

turismo. A presença da Secretaria do Planejamento, que pode ser lida

como uma imagem representativa do Estado na elaboração de uma políti-

ca cultural, indica a importância atribuída ao estabelecimento do convê-

nio. O Parque Histórico de Zumbi mostrava-se, portanto, importante nas

estratégias montadas para a criação de nova política cultural.

A criação de um parque histórico, na área onde existiu o Quilombo

dos Palmares, refletia, também, as �preocupações� oficiais com as reivin-

dicações de lideranças afro-brasileiras. A possibilidade de fazer desse

Parque uma referência de nossa nacionalidade era uma resposta àqueles

que estavam a fazer do Quilombo dos Palmares um espaço próprio de

referência exclusivamente negra. Ao referendar a criação de um Parque

Histórico naquela área, o Estado regulava algo que tinha sido, desde o

período do Estado Novo, um tema considerado inoportuno.

A princípio, parece um paradoxo o Estado brasileiro, em pleno pe-

ríodo autoritário, referendar uma reivindicação que, aos olhos dos inte-

lectuais, fundamentalmente, ressaltava o caráter da luta dos escravos pela

liberdade na época colonial26. Entretanto, as leituras estatais significavam

menos uma concessão do que uma estratégia que visava incorporar acon-

tecimentos da história brasileira em direção ao fortalecimento da política

cultural e turística. É que se depreende de uma matéria publicada na re-

vista do Ministério do Interior. O destaque foi a inauguração do marco

erguido onde seria construído o Memorial Zumbi, �em honra dos guerrei-
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ros palmarinos e seu herói maior�, no aniversário da morte de Zumbi, 20

de novembro, data que havia sido instituída �em 1978 pelos pretos do

Brasil como o Dia Nacional da Consciência Negra. Data que se pretende

situar numa dimensão maior que o dia da Abolição da Escravatura�27. 

A proposta de criação do Parque Histórico de Zumbi, no âmbito de

um órgão oficial, refletia uma conjuntura que, na metade dos anos setenta,

antecedia o surgimento de movimentos negros contra a discriminação raci-

al e algumas de suas posteriores reivindicações28.  É com a visibilidade des-

ses movimentos que haverá uma mudança de ação do Estado, principal-

mente, se levarmos em conta que as reivindicações estavam progressivamente

se deslocando desses movimentos e encontrando ecos em intelectuais e até

em políticos. Por essa razão, é que a criação do Parque Histórico de Zumbi

deve ser percebida como um emblema que expressava tensão e apropria-

ção política por parte de lideranças negras, de senadores quanto dos ór-

gãos oficiais. Zumbi tornava-se, então, uma personagem polissêmica, pois

os sentidos que lhe eram dado adequavam-se às interpretações do que

teria sido o Quilombo de Palmares e refletiam as leituras da conjuntura

política e da existência do preconceito racial no país.

Observemos os encontros ocorridos em duas cidades no sudeste bra-

sileiro. Em Uberaba-MG, realizou-se o Congresso Afro-Brasileiro, entre 07 e

09 de setembro de 1979, com a participação de �negros brasileiros e entida-

des representadas em Congresso Nacional�; como resultado, tivemos a edi-

ção de �uma carta de posicionamento político�, em que aparecem sugestões

para as políticas de saúde, habitacional, cultural, alimentícia, tanto quanto

reivindicações que iam de uma maior participação nos vários níveis da polí-

tica municipal, estadual e federal, �ingresso e filiação nos partidos políticos

que mais afinem com as necessidades ideológicas (do negro)� e a �integração

no processo social dos trabalhadores rurais, dos camponeses�. A carta apon-

tava como última solução as eleições livres e diretas já que a sua supressão

no país era vista como �uma forma de racismo e escravagismo�29.

Se o manifesto do Congresso Afro-Brasileiro pode ser inscrito no

campo de práticas políticas que congregavam entidades diversas em opo-
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sição ao regime autoritário, o Encontro de Ribeirão Preto(SP), ocorrido

entre 23 e 25 de novembro de 1979, centralizava o discurso na figura de

Zumbi, considerado o �estadista da República dos Palmares no Brasil de

hoje�. Zumbi, visto como a figura inspiradora para o Congresso, �o exem-

plo máximo da LIBERTAÇÃO NACIONAL�, era reiterado como o emblema

político a ser seguido. As propostas políticas, tendo como alvo crítico a

não inclusão do quesito cor no recenseamento que o IBGE realizaria,

perpassavam também o campo da cultura:

precisamos nos unir, defender nossos valores culturais, ressaltar o

legado de nossa herança cultural, enfim, participar ativamente do

processo sócio-político-cultural brasileiro, sob pena de sermos con-

siderados omissos pelos nossos pósteros, ou pior ainda, de termos

nos acovardado em fazer valer nossos valores étnicos.

É, portanto, na imbricação de sentidos políticos e culturais que se

tecia a imagem de Zumbi dos Palmares. As conotações que o elevavam a

uma força centrípeta de referência política � �o estadista�, o modelo de

liderança a ser seguido � evidenciavam um continuum político-cultural30.

A ascensão de Zumbi à condição de representação máxima de um

ideário das lideranças negras por certo tinha suas particularidades, no

que se refere ao papel ativo que os negros haveriam de desempenhar no

campo da política. O discurso que segue é enfático em relação ao modelo

de liderança a ser seguido e às ações a serem desempenhadas:

É preciso um basta. Chega de esperar. Estamos esperando o quê?

Que outros nos obriguem a participar politicamente? Acaso preci-

saremos de lições? Não foi suficiente o exemplo viril de Zumbi? Por

acaso Zumbi está morto? Não. Não acreditamos. O ideal de Zumbi

permanece vivo, é eterno, jamais morrerá.

A imagem de Zumbi como a liderança negra brasileira era destaca-

da numa perspectiva que ia além do seu referencial histórico, posto que

as suas ações eram vistas como norteadoras de práticas políticas a serem

implementadas na contemporaneidade: �Zumbi não morreu. Só morrerá

se os negros o matarem. Mas isto jamais acontecerá. Por esta razão estamos
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reunidos aqui e agora para reafirmar o seu ideal de luta, de independên-

cia, de liberdade, de amor à VIDA e de vivificá-la�31. 

A construção dessa imagem encontrava ressonância nos partidos

políticos. No ano seguinte aos dois encontros realizados em Uberaba e

Ribeirão Preto, comemorou-se o Dia Internacional para Eliminação da

Discriminação Racial, data instituída pela ONU em 1969. A transcrição do

discurso do Itamar Franco (MDB), e os apartes feitos por outros senado-

res, mostra-nos as leituras das elites políticas em duas direções que se

imbricam: a importância da população negra no processo da formação

brasileira e a existência de discriminação racial no país.

Como é claro no discurso de Itamar Franco, a temática racial tornou-

se agenda no plenário do Senado devido aos encontros de lideranças dos

movimentos negros. As intervenções dos senadores, portanto, podem ser

lidas como respostas partidárias às suas reivindicações. Nos apartes, há

destaques tanto para o pertencimento político quanto para a inserção, nos

programas partidários, de capítulos referentes à discriminação racial.

Nos discursos manifestos aparece um consenso dos partidos em

torno do �combate� ao preconceito. Mas, estando as reivindicações dos

movimentos negros inscritas no âmbito da política, como elas poderiam

sair do campo de constante conflito e tornar-se algo que �conciliaria� o

partido do governo e os oposicionistas? Penso que o consenso revela-se a

partir de uma mesma base de pensamento: o preconceito racial é algo

exógeno e deve ser combatido, visto que a história da presença negra faz

parte do nosso desenvolvimento enquanto nação. Estamos, então, diante

de um pressuposto que, apoiado na elevação da cultura, tenderia a diluir

a existência da discriminação. Afinal, como dirá o senador baiano Lomanto

Júnior, a raça negra integra a cultura e �enriquece o folclore�, ou nas pala-

vras do senador Gabriel Hermes: �[...] a figura extraordinária do negro,

este negro que nós nos acostumamos a amar, sobretudo, quando criança,

quando eles ajudavam as nossas mães, nos dando carinho e muitas vezes

nos dando o leite, e quase sempre nos dando muito amor�.
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A citação de trechos dos discursos é longa, mas nos revela o que

perpassava as leituras dos senadores:

O Sr. Gilvan Rocha - Permite V. Exa. um aparte?

O SR.ITAMAR FRANCO - Pois não, nobre Senador.

O Sr. Gilvan Rocha - No momento em que V. Exa. chama a atenção

do Senado da República sobre o problema racial, no mundo, quero

me congratular com V. Exa. pela oportunidade do assunto. Todos

nós sabemos que o Brasil não possui agudamente este problema,

mas, nem por isso deixa de possuí-lo. A nossa decantada democra-

cia racial, de vez em quando, se vê torpedeada por discriminações

que um político moderno como V. Exa. não pode conceber de

maneira alguma. Eu desejo acompanhar a esteira do pensamento

de V. Exa., dizendo que é nosso dever repelir esse recrudescimen-

to racial que parece estar vindo como um dos fenômenos do fim

do século XX. E dizer que, em nosso País, todo o cuidado é pouco

no sentido de que não se deixe de proteger as minorias raciais, as

minorias, aliás, de uma maneira geral. Eu, inclusive, incluo nesse

tipo de minoria, não uma minoria numérica, mas, uma minoria na

participação da vida nacional, as mulheres. A discriminação sexual

também é um fato no Brasil.

[...]

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Exa. um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço V. Exa.

O Sr. Mauro Benevides - Senador Itamar Franco, sabe V. Exa. que,

nesta Casa, sou um dos representantes do Estado que em nosso

país foi um dos primeiros a redimir os escravos, pondo fim àquele

regime de opressão que predominava no século passado. E, no

instante em que V. Exa. se reporta ao problema da discriminação

racial, desejo ressaltar que o nosso partido, o Partido do Movimento

Democrático Brasileiro, fez questão de inserir em seu programa

um capítulo referente aos negros, condenando todas as formas de

discriminação e defendendo a participação dos negros no processo

político brasileiro. Muito grato a V.Exa.

[...]
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O Sr. Aloisio Chaves - Permite V. Exa. um aparte?

O SR.ITAMAR FRANCO - Com muito prazer ouço V. Exa.

O Sr. Aloisio Chaves - Desejo, nobre Senador Itamar Franco, adicio-

nar ao discurso de V. Exa. algumas observações que nele estão

implicitamente contidas. V. Exa. sabe que dentro do processo his-

tórico, tradicional, no Brasil, não se fez essa discriminação racial.

Aliás, um dos traços mais notáveis da civilização portuguesa é o seu

caráter multirracial. [...] Também o nosso Partido, o Partido Demo-

crático Social, inseriu no seu programa, com destaque, como ponto

fundamental, o combate a toda espécie de discriminação, inclusive

a racial, da mesma maneira como o fez o nobre Partido de V. Exa.

[...]

O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Exa. um aparte?

O SR.ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr. Lomanto Júnior - [...] eu não poderia deixar de me congratular

com V. Exa., como representante de um Estado onde predominou

no passado, e ainda tem marcas profundas no presente, a raça

negra, a qual muito ajudou o desenvolvimento de meu Estado [Bahia]

e que é, sem dúvida alguma, parte integrante da sua cultura e

enriquece o seu folclore.

[...]

O Sr. Gabriel Hermes - V. Exa. permite um aparte?

O SR.ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, Senador Gabriel Hermes.

O Sr. Gabriel Hermes - [...] Nós verificamos que não tem mais sen-

tido a discriminação e temos razão de sobra, nós brasileiros, para

nos honrarmos de sermos misturados, por todos os sangues, para

podermos apresentar ao mundo um homem de uma Nação onde

todos nasçam em qualquer parte do mundo, aqui encontram o

mundo de todos, aqui é o lugar de um mundo só, para exemplo.

Por isso eu me congratulo com V. Exa., principalmente destacando

a figura extraordinária do negro, este negro que nós nos acostuma-

mos a amar, sobretudo, quando criança, quando eles ajudavam as

nossas mães, nos dando carinho e muitas vezes nos dando o leite,

e quase sempre nos dando muito amor.

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14100



O poder da cultura e a cultura no poder    |    101

[...]

O SR.ITAMAR FRANCO - Muito obrigado, Senador Gabriel Hermes,

pela intervenção sempre lúcida de V. Exa. E ao destacar exatamente

o negro, como diz V. Exa., destaco também os movimentos que se

processam no Brasil em favor do negro. Continuo, Sr. Presidente:

Em Minas, São Paulo e Brasília, nos últimos meses, realizaram-se

encontros nesse sentido. [...] tendo como inspiração e guia a figura

maior de Zumbi, proclamador da República de Palmares.

[...]

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Exa. um aparte?

O SR.ITAMAR FRANCO - Com muita honra.

O Sr. Leite Chaves - O nosso Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro,

se associa às homenagens de V. Exa. E como todos sabem um dos

itens do nosso programa partidário é este, a luta contra a discrimi-

nação racial. Acho que já é tempo de se fazer justiça ao preto no

Brasil. A primeira delas é a eliminação dos resíduos preconceituosos,

porque somos um País de mestiços. E, aliás, é nessa miscelânea

que está a força brasileira. Em seguida, uma ação mais eficiente no

que diz respeito à sua recuperação econômica ou, pelo menos,

uma possibilidade igualitária para que eles possam soerguer-se eco-

nomicamente e dar a sua melhor contribuição ao País.

[...]

O SR.ITAMAR FRANCO - Em consonância a essas reflexões e aten-

dendo às aspiração e sentimentos do Brasil mestiço, solicitamos

que integrem os Anais do Senado Federal a �Carta de Uberaba� e o

documento elaborado em Ribeirão Preto, denominado �O negro

sob a visão política do estadista da República dos Palmares no Bra-

sil de hoje�. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)32.

Os discursos de lideranças oposicionistas e situacionistas no Sena-

do trazem dois termos � racismo e mestiçagem � como explicativos ao

mesmo tempo que excludentes: o preconceito racial é algo residual na

sociedade brasileira e a mestiçagem é seu contraponto, posto que ela tem

uma estruturação positiva na nossa formação. A mestiçagem também apa-

rece como uma espécie de postulado social e político a ser, inclusive,
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difundido para outras nações. Nesse sentido, ela desempenharia um pa-

pel crucial, tanto no estabelecimento das nossas diferenças em relação a

outros países, quanto na propagação de um �projeto alternativo�: o Brasil

apresenta-se como o lugar, por excelência, do surgimento de um �novo

homem�.

As denúncias de discriminações raciais e
uma proposta de ação afirmativa

A iniciativa estatal de regulamentar a criação de um Parque Históri-

co, na área do Quilombo dos Palmares, pode ser observada, portanto,

como uma resposta simbólica aos casos de racismo no país. Desde os

anos sessenta, havia notícias de discriminação racial. Elas apareciam nas

análises de intelectuais brasileiros e brazilianists, e nos jornais diários,

visto que ocorriam em espaços públicos e privados.

Em Salvador, duas matérias publicadas, respectivamente, em julho

de 1967 e em dezembro de 1969, mostram que o preconceito racial era

algo constante. A primeira matéria foi escrita, na seção �Opinião do lei-

tor�, por uma senhora que denunciava ter sido o filho adotivo de 09 anos

impedido de brincar no Parque de Ondina, por ele �ter a pele escura�. A

denúncia chama a atenção para o fato de que o denunciado (o encarrregado

da roda gigante) também era negro. A sua cor tornava-se um agravante

aos olhos da acusante: �o menino foi arrancado e humilhado publicamen-

te, e o que é pior, por um tipo mais escuro do que ele�. É relevante que na

apresentação do texto o jornal ressaltasse a composição da população de

Salvador. Isto pode parecer algo banal, já que a maioria da população

negra era visível no cotidiano soteropolitano. Mas, o fato dos dois envol-

vidos terem sido negros chamava a atenção do jornal pelo percentual de

indivíduos de �pele escura� na cidade. Aos olhos da imprensa, não eram

somente os brancos que podiam ser racistas. Os negros também demons-

travam preconceito. Como solução moral para a discriminação, o jornal

destacava a não existência de preconceitos de raças �neste país, e, parti-
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cularmente, na Bahia�. Fundamentalmente, estava-se preconizando o nosso

caráter e a nossa brasilidade:

o pobrezinho tem apenas 9 anos e, desde agora, sofre as conseqü-

ências de possuir a pele escura, isto numa terra onde mais de 70

por cento da população a possuem nas mesmas condições. A cha-

mada raça branca constitui apenas uma parcela dos baianos, sendo

a outra numericamente dominante. Afortunadamente, não distin-

guimos, neste país e, particularmente, na Bahia, raça branca nem

raça negra. Aqui somos todos brasileiros33.

Se existia preconceito racial na Bahia, entre os próprios baianos,

por que não haveria com negros estrangeiros? É o que transparece em

uma matéria, publicada pelo Diário de Notícias, em 02 de dezembro de

1969, falando sobre os �vexames� sofridos por um filólogo haitiano: �con-

tou, ainda, que qualquer informação lhe tem sido negada e, numa lancho-

nete, levantando-se para ceder o seu lugar a uma senhora, por cavaleirismo,

Jean foi ofendido como se estivesse desrespeitando-a. A custo conseguiu

hospedagem numa pensão à Piedade mas, atendendo a um convite de

uma estudante de Filosofia para conhecer a sua faculdade, a bibliotecária

da escola logo que viu o filólogo indagou se �era o novo jardineiro�34.

No final da década de sessenta, observa-se regularidade de denún-

cias envolvendo discriminação racial nos jornais nacionais e estrangeiros.

O jornal americano Los Angeles Times Service chamava a atenção para o

fato de que a discriminação racial era condenada pela Constituição Brasi-

leira, entretanto, considerava improvável que fossem eliminadas ou mo-

dificadas as dificuldades para os negros acharem trabalho nas empresas,

pois os empregadores insistiam em contratar somente indivíduos bran-

cos35.  Se esse era um fato que provocava reações de indignação, tanto na

imprensa quanto no Legislativo, de que modo os órgãos públicos respon-

diam à essa questão? A preocupação básica, ao nível oficial, era a reitera-

ção da tendência brasileira à tolerância das diferenças raciais. Mas, se

essa era a base ideológica que norteava as práticas, ações e respostas

oficiais, isso não quer dizer que soluções não fossem apontadas para os

casos de discriminação racial que apareciam na imprensa.
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Em novembro de 1968, em pleno regime militar, técnicos do Minis-

tério do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho apontaram como

única solução para impedir a discriminação racial no mercado de trabalho

a aprovação de lei que obrigasse as empresas privadas a manter uma

percentagem mínima de empregados �de cor� . Essa lei se assemelharia �à

dos 2/3� . Segundo o Jornal do Brasil , �essa lei é a que estabelece que as

empresas brasileiras têm de contar com um mínimo de 2/3 de empregados

brasileiros�. Dizia um técnico do Ministério do Trabalho: �Depois de uma

pesquisa para estabelecer a percentagem da mão-de-obra negra no merca-

do de trabalho, e destacados os ramos mais procurados por essa popula-

ção, deveríamos partir para uma lei que regulasse o assunto�36.

Por que os técnicos de órgãos do governo fizeram essa proposta

que causou reações do meio intelectual, do Ministro Jarbas Passarinho e

até no Jornal do Brasil � jornal que fazia oposição ao regime militar?

Os técnicos do Ministério do Trabalho, a partir da denúncia da exis-

tência de discriminação racial no mercado de trabalho, revelavam-se �fa-

voráveis a uma lei que poderia estabelecer por exemplo que certas em-

presas seriam obrigadas a manter em seus quadros 20% de empregados

de cor, outras 15%, outras 10%, conforme o ramo das suas atividades e o

respectivo percentual de demanda�37.  Essa proposta pode ser interpreta-

da como uma adequação da política de ação afirmativa, em vigência nos

EUA, que promovia acesso à educação e emprego às minorias étnicas,

raciais ou sexuais. O argumento era que seria mais conveniente estabele-

cer convênios com a iniciativa privada, �aceitando a sua discriminação,

do que encerrá-los como forma de pressão e prejudicar os que são bene-

ficiados�. Essa iniciativa visava atenuar os constrangimentos daqueles que

estavam sendo impedidos de serem contratados em razão da cor.

É possível pensar que a proposta vinda dos técnicos era uma tentati-

va de solução perante algo nada episódico na sociedade brasileira. A pro-

pósito, a veiculação da proposta na imprensa aparecera no dia seguinte à

denúncia de discriminação racial no mercado de trabalho na cidade do Rio
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de Janeiro. E é partir dessa �publicização� que eu chamaria a atenção para a

postura governamental, tanto ao nível estadual quanto ao nível federal.

O governo fluminense admitia, através da Secretaria do Trabalho, a

existência de casos de discriminação racial, �em empregos de função es-

pecializada�, nas empresas privadas; algo que se tornava, na ótica do

governo fluminense, difícil de ser comprovado, �dado o sigilo imposto

pelas firmas�. As empresas, segundo o delegado Regional do Trabalho,

usavam �vários processos para recusar empregados, com os formulários

de admissão contendo uma série de imposições, a começar pelo curriculum

vitae, filiação e cor. A maioria delas chega mesmo a exigir que o candidato

seja branco, em anúncios classificados nos jornais. O candidato de cor

desiste de concorrer ao cargo, antes mesmo de preencher o formulário�38.

Mesmo reconhecendo a existência de preconceito racial no merca-

do de trabalho brasileiro, para o delegado regional do trabalho, a solu-

ção seria menos trabalhista e mais circunscrita à polícia e à justiça.

Jarbas Passarinho, então Ministro do Trabalho, dizia ter �ficado cho-

cado ao ler as informações de que pessoas negras, ainda que bem quali-

ficadas, não conseguiam empregos�, posto que esta discriminação, �além

de ser condenada pela Constituição do país, contraria, também, e funda-

mentalmente, o próprio espírito da civilização brasileira�39.  As ações pro-

postas pelo Ministro foram a solicitação ao Departamento Nacional de

Mão-de-Obra, da adoção de providências, e a determinação de �estudos

urgentes� sobre o problema.

Além da convivialidade racial brasileira, que se depreende do dis-

curso governamental � �no Brasil não existe e nem pode existir a discrimi-

nação racial�   � está subjacente a leitura da conjuntura: todo o discurso

elaborado, no período, perante situações de tensão voltava-se não so-

mente para o Brasil mas, fundamentalmente, para o contexto internacio-

nal. Por essa razão, é que a visão governamental melhor se esclarece

quando se visualiza a política desenvolvida no Itamaraty desde os anos

anteriores ao golpe militar. Isso fica mais claro quando, nos dias posteri-
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ores às denúncias de racismo no mercado de trabalho, o governo brasilei-

ro se pronunciou na Assembléia-Geral da ONU, que debatia a política

racial da África do Sul. A posição brasileira era rejeição ao racismo. Outro

fato significativo, nessa conjuntura, era a visita ao país de Sua Majestade,

a Rainha da Inglaterra. Pode-se depreender o que significavam as denún-

cias de racismo e a repercussão no contexto internacional. Vale salientar

que estávamos vivendo um momento que antecedia a edição do Ato

Institucional n. 5. Precisamente, três meses antes do famigerado ato.

Além das reações governamentais à proposta de cotas dos técnicos,

havia a postura de intelectuais e da imprensa. Mesmo que distantes ideo-

logicamente � o Jornal do Brasil, por exemplo, fazia oposição ao regime

militar � os discursos oficiais e não-oficiais se aproximavam mais que se

distanciavam.

O estabelecimento das referidas �cotas percentuais de emprego obri-

gatório para pessoas de cor� encontrava resistência em figuras da

intelectualidade brasileira como a escritora Rachel de Queirós. Seu argumen-

to era que a existência da lei Afonso Arinos já mostrava que toda espécie de

discriminação racial era considerada crime e, portanto, sujeita à sanção pe-

nal40.  Logo, uma possível regulamentação de cotas seria o reconhecimento

da existência de discriminação do ponto de vista jurídico ilegal:

no Brasil, discriminação racial é caso de polícia. Como pode então

um Ministério estabelecer convênios com o crime? Não há alterna-

tiva para as autoridades. E eu digo mais: é preferível que continue

a haver discriminação encoberta e ilegal, mesmo em larga escala,

do que vê-la reconhecida oficialmente pelo governo � já que qual-

quer regulamentação importaria num reconhecimento.

A postura da escritora cearense revela uma profunda sintonia com

a política oficial do regime militar instalado em 1964. Para combater a

discriminação, seria necessário recorrer aos órgãos de segurança do Esta-

do. Afinal de contas, tratava-se de um �mal social�, como outros tantos,

que estavam a tomar conta do país:
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se o Ministério do Trabalho não é órgão adequado para lidar com o

problema, que recorra à polícia, ao Ministério da Justiça, ao SNI. Sim,

por que não o SNI? Este surto de discriminação que agora se desco-

bre entre nós é, a longo alcance, muito mais grave do que a chama-

da ameaça comunista, o terrorismo urbano, as guerrilhas no interior e

outros males sociais do momento� [...] não, para esse mal, o único

remédio é a repressão, até a mais brutal, se for preciso. Denúncia à

polícia, processo, julgamento e cadeia para esses criminosos, para

esses repugnantes plantadores da semente de Caim entre nós.

A discriminação racial no mercado de trabalho era tratado como

uma descoberta recente no cotidiano brasileiro. Por isso, que as medidas

requeridas encontravam-se lado a lado com os outros �males sociais�. Ao

mesmo tempo que dirigia seu discurso para o Ministro do Trabalho, Rachel

de Queirós vociferava em direção àqueles que questionavam o regime

militar: �cadê as esquerdas que não gritam? Cadê a Igreja que não conde-

na? Cadê os estudantes que não fazem passeatas de protesto? Tudo o

mais, corrupção, pobreza, atraso, por pior que seja, é mal menor que o

racismo�. Além disso, chamava a atenção do ministro Jarbas Passarinho

para as dificuldades �práticas� que se teria para classificar os indivíduos

de cor. Seu argumento era que sendo o Brasil um país majoritariamente

constituído de mestiços, seria difícil regulamentar as �cotas percentuais

para as pessoas de cor�. A retórica amparava-se no contraste do Brasil

com países segregacionistas, como os EUA e África do Sul, onde haveria

uma rígida separação e classificação racial:

e ainda há um argumento prático a dificultar a regulamentação da

prostituição, desculpe, quero dizer a discriminação racial no Brasil!

Como é que a gente vai distinguir entre nós quem é negro e quem

não o é? Nos Estados Unidos, na África do Sul, há uma linha rígida

de cor. Nesses lugares se considera negro quem não é cem por

cento branco. Aqui, a tendência é considerar branca toda pessoa

que não for ostensivamente de cor. A maioria esmagadora da nossa

população é constituída de mestiços: somos realmente um país de

mestiços. E esses mestiços todos como é que seriam enquadradados?

Seriam �tecnicamente brancos� ou �tecnicamente negros�? Quem

de nós, senhor Ministro Passarinho, quem de nós, brasileiros, não
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tem a sua pinta de cor, não é um pouco mulato, ou cafuzo ou

mameluco? Pois não devemos esquecer que, para os racistas, índio

também é de cor!41. 

O Brasil é uma Suécia mulata?

O Jornal do Brasil fez um longo editorial, cujo título, �Democracia

Racial�, muito nos revela. Vejamos o conteúdo. O editorial foi aberto com

a seguinte afirmação: �Antes de ser crime, o preconceito racial no Brasil é

uma asneira�. O argumento do jornal, contrário à política de cotas pro-

posta pelos técnicos, repousava na defesa de nossa singularidade: éra-

mos, em comparação com o resto do mundo, um país mestiço; a maior

contribuição que demos ao mundo era �exatamente a da nossa chamada

Democracia Racial�.

Seria muito difícil estabelecer cotas, dizia implicitamente o jornal, já

que somente os filhos de imigrantes poderiam ter certeza, na primeira

geração, �da relativa pureza do seu sangue�. O pensamento do JB utiliza-

va-se da raça como uma categoria empírica das nossas �diferenças�. Dizia

adiante:

Pergaminhos antigos na família são o sinal seguro de raça misturada.

No Brasil quem tem muita tradição, família, propriedade é mulato ou

caboclo. Ou mameluco, curiboca, cafuzo. São Paulo está cheio de

nisseis. A própria variedade dos termos designativos do infinito es-

pectro da cor da pele dos brasileiros demonstra a rica tessitura de

uma raça que se forja na base de todas as raças e todos os sangues.

É por isso que cometeremos um crime da indizível comicidade se

adotarmos, dos Estados Unidos, que podem dar tão bons exemplos

em outros terrenos, o pesadelo da discriminação racial.

Para combater as denúncias de discriminação racial no mercado de

trabalho, �a megalomania racial�, segundo o periódico, seria necessário a

aplicação severa da lei: �Seria um erro funesto impor alguma paridade de

brancos e gente de cor em escritórios. Isto constituiria uma cristalização

do preconceito�. Se fossemos nessa direção, segundo o argumento do JB,
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estaríamos, �mestiços que somos�, oferecendo o �espetáculo ridículo de

bancarmos uma espécie de Suécia mulata, é o fim�42.

A ênfase na mestiçagem, a sua defesa como um projeto político,

aparecia em um contexto que tinha como ponto de partida a discrimina-

ção racial. Essa observação permite visualizar um �recurso de defesa da

mestiçagem�, no qual essa se torna uma espécie de repositório das ten-

sões da racialização brasileira. Claro está que a escolha da mestiçagem

vai ao encontro do que Luís F. de Alencastro chama de �significação nodal

da problemática da mestiçagem� no interior dos Estados contemporâne-

os: o lugar, a posição relacional do mestiço43.

Recorrer à idéia de que somos por tradição um povo mestiço impli-

ca em deslocar a explicitação negativa de um preconceito para um valor

positivo de intercâmbios inter-raciais. O mestiço seria, além de uma cate-

goria de mediação na hierarquização social brasileira, uma categoria de

análise de discursos e práticas estatais.

A sociogênese brasileira como produto
de exportação

A ênfase na mestiçagem e na integração pode também ser vista na

solenidade comemorativa ao Dia Universal contra a Discriminação, em 21

de março de 1969, realizada no Ministério das Relações Exteriores, e que foi

publicada pelo Conselho Federal de Cultura com o título �Razões Brasilei-

ras contra a Discriminação Social�, Manoel Diegues Júnior, citando a epísto-

la de São Paulo aos gálatas � �não há judeu, nem grego, não servo nem

livre; não há homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo�, diz:

Somos assim � e demos graças a Deus � produto de mestiçagem

oriunda dos grupos étnicos diversos que vieram inicialmente da

Europa e da África para encontrar aqui os nativos, os donos da terra,

trazidos de outro continente através de migrações longínquas e

distantes. Índios, negros africanos e portugueses aqui se encontra-

ram para os abraços amorosos de que haveriam de surgir as nossas

populações.
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Esse discurso oficial, em pleno período autoritário, pode ser observa-

do como uma reiteração da importância da população nativa; é de se notar

que essa construção positiva não era inovadora, remontava os anos vinte e

trinta. O que a fundamenta, é o que a literatura aponta como o mito da

democracia racial. Um mito que acentua o encontro das três raças no Brasil �

branca, negra e indígena � assim como a sua importância na formação da

nacionalidade brasileira. Mas, se essa dimensão da identidade nacional ocul-

tava uma rígida hierarquia socioeconômica, (cf. DA MATTA, 1984), de que

modo eram percebidas pelo Estado as desigualdades entre brancos e negros?

Em outro trecho do documento citado, encontra-se a seguinte afirmação:

A escravidão discrimina a posição social, mas não a raça. E tanto

isso é certo que mesmo o escravo encontrou, no Brasil, condições

de trabalho mais humano que em outras partes da América Latina.

De modo que não se distinguia a cor, mas a posição social. [...] Na

realidade, poderíamos dizer, numa interpretação ainda não devida-

mente comprovada, mas antes como sugestão para estudos futu-

ros, que foi esta quase rígida estrutura de classes que impediu a

formação de preconceito racial, ou a discriminação de grupos de

cor. (DIEGUES, p.26)

As razões, portanto, da discriminação racial no Brasil seriam de �fun-

do social, mas não entre pessoas de cor�. A visão estatal se esclarece num

contexto em que se dilui a discriminação racial na sociedade brasileira ao

mesmo tempo que se constata desigualdades sociais. Estávamos diante de

um discurso que não só explicitava as razões das desigualdades raciais,

como também apontava a etnogênese do Estado brasileiro, a mestiçagem,

no que ela teria de mais positivo, a pluralidade da convivência44.

A construção do discurso baseado na distinção racial/social, não ti-

nha uma única direção � a sociedade brasileira �, mas intencionava a

visualização do nosso sistema sócio-político no contexto internacional. Afi-

nal, a Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1969, decidindo que o ano

de 1971 seria o Ano Internacional contra o Racismo e a Discriminação Raci-

al, convidava os seus Estados membros a aumentar os esforços em nível
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nacional e internacional para erradicar todas as formas de discriminação

racial. A resposta brasileira foi o lançamento, através da Empresa Brasileira

dos Correios e Telégrafos, de um selo comemorativo, no valor de Cr$0,20 e

com tiragem de um milhão de exemplares, mostrando quatro elos de cor-

rente unidas e representando a união das quatro raças humanas45.

Dois meses depois desse fato, o Ministro do Trabalho, Júlio Barata,

presente à Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, relatava

que �elementos interessados na desmoralização do Brasil levantavam o

problema da discriminação racial�; algo, portanto, contrário à Convenção

111, ratificada pelo Brasil, em 1965.

À primeira vista, a defesa do ponto de vista do Ministro, através do

depoimento do representante americano na Conferência, assim como os

�aplausos entusiásticos das delegações africanas�, poderia surpreender46.

No entanto, longe de significar uma mera identificação de princípios entre

países, o fato revelava os propósitos de uma política externa que visava o

desenvolvimento do país associado com a abertura do comércio internacio-

nal. Essa era a razão que transparecia o discurso pronunciado pelo Ministro

das Relações Exteriores do Brasil, Mário Gibson Barbosa, em Lagos, em 11

de novembro de 1972. Com o objetivo de estabelecer relações que valori-

zassem �as coincidências de interesse�, o �diálogo político�, o desenvolvi-

mento, o intercâmbio comercial e o incremento dos traços culturais, ele

reafirmava que no Brasil, principalmente na Bahia, havia �as marcas mais

profundas� de �expansão africana no continente americano�47.

Mais elucidativo no discurso voltado para uma legitimação interna-

cional é a idéia do que seria substantivo na nação mestiça:

[...] colocamos o começo de nossa história muito antes de haver-

mos surgido como nação, por isso nos consideramos herdeiros a

um só tempo, da vocação de ternidade da Ásia Menor, da audácia

ibérica, do sentimento de ritmo e da compreensão afetiva do mun-

do africano. Queremos assim, reconhecer que temos por nossos

antepassados tantos os homens que inventaram as caravelas quan-

to os que esculpiram o bronze em Ifé e no Benim48.
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A busca de idéias legitimadores que o conceito de nação mestiça

expressa demonstra uma espécie de expansionismo para além das frontei-

ras políticas49.  Repelindo a idéia de que nessas plagas havia racismo, o

ministro reforçava a idéia de complementaridade com os países africanos,

através do estabelecimento de princípios como a igualdade entre as na-

ções, autodeterminação dos povos e da não-intervenção, com o objetivo

de assegurar entre o �maior mercado latino-americano e o maior mercado

africano o estabelecimento de simples correntes de comércio�50.

Um exemplo significativo foi a atitude do governo brasileiro ao

apartheid sul-africano. Em 1975, embaixadores da Guiné-Bissau, Trinidad-

Tobago, Hungria e India apelavam para que o Brasil se integrasse a cam-

panha contra o racismo, especialmente na África do Sul. Reiterando a

postura brasileira de �repulsa do povo brasileiro a todos as formas de

discriminação racial como conseqüência direta de sua formação�, o Minis-

tro Azeredo da Silveira assegurava o apoio �moral�, à campanha, com

uma colaboração de U$10.000 dólares; entretanto, não se comprometia a

assinar a Convenção Internacional para a Supressão e Punição do crime

do apartheid, e muito menos a participar do bloqueio econômico, político

ou cultural a África do Sul.

É importante notar que o ideário expansionista do Brasil em direção

à África contava com a contribuição de intelectuais e especialistas. O in-

tuito confesso era criar um política de ação diferenciada dos governos

anteriores, principalmente no que diz respeito à postura de independên-

cia perante o colonialismo português, vigente à época:

Desta vez, tudo foi muito bem planejado. Durante cerca de um

ano, uma numerosa equipe de diplomatas dela cuidou nos míni-

mos detalhes. A contribuição de muitos especialistas em assuntos

africanos, entre os quais me incluo, foi solicitada. Nada foi poupado

para o êxito final. Não se trata pois de uma viagem romântica ao

passado. O Ministro Mário Gibson Barbosa sabe bem o que quer e

o que poderá alcançar51.
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Como conseqüência da política externa é que se estabeleceu um

termo de Convênio, em 1974, entre a União (Ministério das Relações Exte-

riores e Ministério da Educação, o Estado da Bahia, a Universidade Fede-

ral da Bahia e a Prefeitura Municipal de Salvador, um Programa de Coope-

ração Cultural entre o Brasil e os países africanos visando o

�desenvolvimento dos estudos afro-brasileiros�. Uma das �atividades� desse

Convênio era a �constituição e manutenção de um Museu Afro-Brasileiro,

composto de coleções de natureza etnológica e artística sobre as culturas

africanas e sobre os principais setores de influência africana na vida e na

cultura do Brasil�52.

Na realidade, o estabelecimento desse Convênio sugere algumas

intenções. A primeira delas é o que se refere à própria denominação do

Museu. Ao designá-lo como Museu Afro-Brasileiro, e não Museu do Ne-

gro como foi sugerido, reiterava-se a concepção de um povo mestiço que

herdara traços tanto dos europeus quanto dos africanos e indígenas. Por

essa razão é que denominar um Museu como sendo do Negro implicaria

em evidenciar apenas a contribuição africana. Se esse fato pode, a princí-

pio, demonstrar um certo paradoxo, na medida em que o acervo será

constituído de peças africanas, por outro lado a elaboração do termo do

Convênio pode ser traduzida como uma instância legisladora de uma po-

lítica baseada tanto na etnogênese quanto na interação e criação de uma

política cultural regional. Não é por acaso que o jornal baiano A Tarde,

em um editorial de 06 de março de 1974, afirmando ser a Bahia, e não a

Guanabara e São Paulo, que também disputavam a localização do Museu,

o único Estado em que se �acentuou e melhor foi preservada a interação

racial e cultural entre África e Brasil�, ressaltava o museu como atração

para o �turismo cultural�.

O folclore é �arte mulata�

No período autoritário dos anos setenta, em que o Estado se forta-

lece como agente controlador, transparece a concepção das manifestações
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culturais afro-brasileiras como restritas ao folclore. De imediato, isso nos

faz levantar a seguinte questão. Se é importante pensar as manifestações

ditas folclóricas numa sociedade hierarquicamente desigual, de que modo

podemos refletir sobre a caracterização que uniformizava manifestações

diferenciadas e lhes dava um cunho explicitamente nacionalista? Afinal de

contas, as manifestações folclóricas estavam a expressar aspectos básicos

de nossa cultura.

Fundamentalmente, é necessário perceber como era pensado o sim-

bólico na direção de um consenso político e de que forma se poderia

alcançar dividendos econômicos. O que eu gostaria de ressaltar é que as

ações culturais estatais possuíam um peso político e econômico. Não vi-

savam simplesmente reconhecer a contribuição e a existência de manifes-

tações afro-brasileiras. Estavam direcionadas para uma �mais valia simbó-

lica�, no que elas teriam a oferecer ao nosso desenvolvimento enquanto

nação: a reprodução da cultura e a sua imbricação com o incremento do

pólo turístico que começava a se efetivar, por exemplo, na Bahia.

Um indício desse fato pode ser percebido na própria criação do

Centro Folclórico, um órgão da Prefeitura Municipal de Salvador ligado à

Superintendência de Turismo de Salvador � Sutursa, no final dos anos

sessenta. Definindo as manifestações folclóricas como sendo o samba de

roda, o samba duro, a pescada de rede, o candomblé, a capoeira e o

maculelê, o Centro Folclórico buscava �incrementar� o fluxo turístico.

Se o Centro Folclórico fazia parte de uma política turística, algumas

críticas apareciam. Tendo sido criado para desenvolver atividades �atra-

vés de pesquisas e registros mecânicos e não mecânicos, em torno da

literatura oral, folclore, folclore infantil, crendices e superstições lúcidas,

artes populares, música, usos e costumes e linguagem popular�, haveria a

necessidade, num momento de incrementação turística, de divulgá-lo,

imprimindo folhetos a serem distribuídos na �estação rodoviária, porto,

aeroporto, hotéis e restaurantes, assim como a divulgação, através da

imprensa, dos dias e horários dos espetáculos�53.
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Se a principal finalidade do apoio às manifestações afro-brasileiras

é o desenvolvimento do fluxo turístico, obviamente a política teria que

ser direcionada para o âmbito interno e externo. Por isso, realizavam-se

no âmbito da Prefeitura e do Estado cursos municipais de folclore, desfi-

les e exposições, abarcando �seitas e crenças afro-orientais�, e estimula-

va-se o intercâmbio e vinda de estudantes paulistas, através de um convê-

nio envolvendo a Secretaria Municipal de Educação, a Federação do

Comércio e a Sutursa. O programa era organizado, de modo tal, que os

estudantes tivessem �condições de viver a cidade na sua música, nas suas

praias, no seu candomblé, no seu folclore, na sua história, na sua tradi-

ção e no carinho do seu povo�54.

Da mesma forma, buscava-se atrair estrangeiros para essas plagas.

Em vinte e três de março de 1973, por exemplo, uma matéria curiosa anun-

ciava a vinda de cinco mil negros norte-americanos, cientistas políticos,

�milionários�, professores e estudantes universitários, todos da Geórgia,

que visitariam Salvador no segundo semestre, �para conhecer as tradições

do culto afro-brasileiro, capoeira e samba de roda, entre outros oriundos

da África, dentro de um programa elaborado por uma agência de turismo

dos EUA especialista no atendimento da população negra�. O objetivo

maior da agência era trazer ao Brasil, especificamente à Bahia e ao Rio de

Janeiro, um milhão de negros de �alto poder aquisitivo� que estariam

interessados em descobrir o que �seus antepassados africanos trouxeram

para a Bahia, berço da cultura afro-brasileira no Brasil�55.  O �turismo cul-

tural�, como denominado à época, tinha como pressuposto o fato de que

milhares de estudantes, nos EUA, se dedicavam aos estudos afro-america-

nos e cultivavam �com grande orgulho as suas origens�.

Com o intuito de fomentar o interesse dos negros norte-americanos

pela cultura negra na Bahia, o órgão oficial de turismo do Estado (Bahiatursa)

enviava informações e material turístico � cartazes, slides, filmes, fotografi-

as � para uma agência de turismo especializada no �atendimento de ne-

gros�. A campanha era considerada pioneira nos Estados Unidos56.
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Desta política voltada exclusivamente para o turismo, e que tinha

como fundamento a própria conceituação do folclore como cultura do

povo, advém uma problemática. Se importava ressaltar �o processo de

caldeamento�57 no Brasil, o que implicava na acepção de várias raças e,

por conseqüência, vários folclores, como reconhecer a existência de um

folclore da raça negra?

O critério definidor era o da interpenetração das expressões cultu-

rais, já apontado na problemática relacionada à definição do Museu Afro-

Brasileiro, visto que ele expressava nossa brasilidade. Definir o folclore,

no caso específico baiano, como exclusivamente negro implicava em não

perceber as trocas culturais, a mestiçagem, enfim a assimilação. É nessa

direção que o folclore vai ser defendido como uma �arte mulata�, resulta-

do do progresso, da evolução social, do acompanhamento do �gosto� e

das �necessidades da época�58.

Se por parte das instâncias públicas a definição do que seja folclore

visava uma legitimação perante a opinião pública, também é relevante

notar que, em determinados momentos, os seus representantes buscas-

sem isentar-se de um controle total das manifestações folclóricas. Isso é

bastante evidente em relação ao registro indevido das músicas folclóricas

por parte de compositores da música popular e a intervenção do Estado

na defesa daquelas manifestações.

Pode ser notado um duplo aspecto. Pensado como algo indefeso,

provindo de autores anônimos, o folclore estaria �salvaguardado� pelos

órgãos públicos. A ação do Ministério da Educação em criar um Plano

Cultural refletia essa prerrogativa. Por outro lado, como afirmava o diretor

do Departamento da Educação Superior e da Cultura � DESC, não caberia

ao Estado uma tarefa fiscalizadora em matéria de arte, pois �seria exorbitar

indebitamente das suas atribuições�; sendo assim, deveria ser da livre

iniciativa a criação de um órgão em defesa do folclore baiano, pois se

funcionasse �na base do governo� haveria uma burocratização, o que le-

varia ao �tolhimento� da criação artística.
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A controvérsia sobre uma possível intervenção dos órgãos públicos

em defesa do folclore, a sua legalidade, enfim, a preservação das �nossas

tradições�, era respondida, ao nível oficial, do seguinte modo: não haven-

do criação e sim transformação, a utilização do folclore por compositores

e escritores deveria ser feita através de uma constante valorização da nos-

sa nacionalidade. O sentido a ser observado era uma reelaboração do

que fosse nacional no período autoritário. Dizer que do folclore nasceu a

obra de Villas-Lobos, assim como afirmar que Goethe e Shakespeare apro-

veitavam do folclore para criar grandes obras, implicava em sustentar que

as manifestações afro-brasileiras faziam parte de nossa história, e que,

portanto, deveriam ser mais que reconhecidas, supervalorizadas.

Claro que essa leitura oficial não passava ao largo daqueles que a

produziam. Pelo contrário, é na relação entre as instâncias públicas e os

�produtores da cultura afro-brasileira� que aparece uma certa tensão. Um

exemplo pontual: a capoeira.

Da capoeira como �defesa interna� de nossa
mestiçagem

Considerada oficialmente como folclore, a capoeira passou a ser

regulamentada pelo Conselho Nacional de Desportos � CND, órgão vin-

culado ao Ministério da Educação e Cultura, como esporte nacional em

maio de 1973. A partir desse período, desencadeiam-se seminários como

o realizado no Centro de Convenções do Instituto Brasileiro de Adminis-

tração Municipal do Rio de Janeiro � IBAM, com a finalidade �básica de

definir a composição e a estratégia de ação para um Grupo-Tarefa que

deverá estudar e operacionalizar a institucionalização definitiva da arte

marcial brasileira�, e o Seminário do Plano de Ação Integrada para o Jogo

da Capoeira com o objetivo de reformular o seu regulamento59.  Esse fato

resultou numa burocratização, pois o capoeirista, para participar dos cam-

peonatos, torneios e confrontos oficiais e não-oficiais, necessariamente

deveria estar vinculado a um clube ou associação filiada a uma das fe-
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derações vinculadas à Confederação Brasileira de Pugilismo � CBP e estar

inscrito no Registro Geral dos Capoeiristas do Brasil. Argumentava-se que

a capoeira era considerada uma luta �eminentemente brasileira�, integrante

de uma modalidade desportiva do ramo pugilístico, e seu ensino ou apren-

dizado deveria ser observado dentro das regras estabelecidas pela CBP.

De acordo como o Departamento Especial da CBP, a capoeira era

um �desporto de caráter amadorista em todo o território nacional e uma

luta que consiste num sistema de ataque e defesa, de origem folclórica,

genuinamente brasileira�. A leitura oficial do novo esporte nacional im-

plicava em descrever características, movimentos, enfim o modo como

deveria ser praticado:

são características especiais da capoeira o movimento ritmado, cujo

objetivo é de possibilitar que os praticantes se enfrentem sem que a

força bruta, o peso e as distâncias dêem vantagem a qualquer dos

contendores e que também um só praticante possa enfrentar mais

de um adversário. A movimentação constante, procurando manter-

se à distância, para não ser atingido ou golpeado, agilidade, domínio

do próprio corpo, riqueza de reflexos e grande senso de equilíbrio,

são, também, outras características da capoeira. A capoeira, praticada

como desporto de competição, consiste num confronto de destreza

entre dois oponentes, através do desenvolvimento de situações e

golpes aplicados com os pés, inclusive os auxiliados pelas mãos,

cabeça e pernas, observadas as limitações desportivas que proíbem

seja posta em perigo a integridade física dos combatentes60.

As exigências da CBP implicava para os associados �uma capoeira

limpa�, ou seja, um respeito total às leis e regulamentos por ela determi-

nadas; esse fato pode ser observado como �um respeito por convenções�61,

assim como uma oposição aos que praticavam um outro tipo de capoeira

que cometesse infrações, danos, enfim, uma capoeira �suja� pois, para o

CBP, �o consentimento de práticas reprováveis ou ilegais avilta a capoeira

como desporto e se constitui na destruição dos esforços despendidos por

quantos almejarem a sua regulamentação como prática desportiva�62.

Além disso, a concepção de uma capoeira �suja�, utilizada pelo CBP,

relacionava-se, no discurso de capoeiristas, com a origem social de quem a

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14118



O poder da cultura e a cultura no poder    |    119

praticava. Segundo Mestre Bimba: �capoeira era coisa para carroceiro,

trapicheiro e estivador. Eu era estivador na ocasião. A polícia perseguia um

capoeirista como se persegue um cão danado. Imagine só que o castigo que

davam a dois capoeiristas que fossem presos brigando era amarrar um pul-

so num rabo de cavalo e o outro em cavalo paralelo. Os dois cavalos eram

soltos e postos a correr em disparada até o Quartel. Comentavam até, em

brincadeira, que era melhor brigar perto da Polícia, pois houve muitos ca-

sos de morte nos cavalos. O capoeirista não aguentava ser arrastado, em

velocidade, pelo chão e morria antes de chegar à sede de Polícia�63.

Tanto a CBP quanto o CND eram presididos por militares, o que faz

ressaltar, ao nível do esporte nacional, uma consonância de diretrizes traçadas

com a ideologia do período autoritário. Um exemplo disso foi a introdução

da capoeira na Polícia Militar da Bahia como �uma utilidade do meio da

defesa pessoal, além de ser um perfeito sistema de condição física�64.

Ao apoiar a valorização da capoeira como esporte, a PM-BA procu-

rava divulgá-la em outros Estados, assim como formar �bons capoeiristas

a fim de que este esporte seja difundido dentro de um método certo de

ensino�. Enfim, objetivava acabar com a imagem de outrora da capoeira

de �esporte de malandro�, e, para isso, esperava contar com o apoio do

Lions Nordeste, �das autoridades e das entidades de classes�. A capoeira

que saía, na visão oficial, da marginalidade, abandonando a imagem de

luta de negros, para a sacralização de �um esporte brasileiro�, poderia ser

assistida como competição, através da Academia de Polícia Militar, em

colégios, clubes sociais ou qualquer outro órgão público ou privado, sem

qualquer ônus, pois a meta era divulgar o �lindo esporte�.

Se o intuito era dar à capoeira um caráter de brasilidade, convinha

também que fosse adotada em outros quartéis do país, como os estados

da Guanabara e São Paulo. Além disso, o comandante da Polícia Militar

da Bahia propunha fundar a Federação Baiana de Capoeira. Para isso

seria preciso buscar o apoio do Estado.

A dupla significação presente na capoeira � esporte nacional/fol-

clore � deve ser compreendida como um contínuo de representações já
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elaborados desde o século XIX. Como mostra Letícia V. de S. Reis (1997),

a apropriação simbólica da capoeira como esporte nacional ocorre no

final do século XIX, através de folcloristas, militares e escritores no senti-

do de retirar o exclusivo da sua herança africana e caracterizá-la como a

�gymnastica nacional� resultante da mestiçagem racial. Se a representação

social da capoeira como um �esporte� tem sua origem em pressupostos

teóricos de um determinismo racial que propugnará pela ginástica como

fator de regeneração e purificação da raça, de que modo em pleno regime

militar, especificamente na corporação militar baiana, a reelaboração da

capoeira se instituía?

Nos anos setenta, a PM, tentando consolidar a capoeira em todos

os seus escalões, procura, em práticas classificadas como racionais e cien-

tíficas, implementar o curso de instrutores de capoeira da corporação,

com a �finalidade de formar indivíduos capazes de introduzir e praticar

racionalmente este esporte, dentro de todos os escalões�, através de �um

método certo de ensino�, como aulas de capoeira, anatomia e fisiologia

humana, biometria e metodologia da educação física65.

A PM-BA expressava o rigor que o novo curso traria: �todas as matérias

que estão integradas no currículo do curso são desclassificatórias. Desta for-

ma, o aluno que perder pelo menos uma matéria estará totalmente afastado

do resto do curso�66.  Para a imprensa tratava-se de um �curso duro�.

A partir do final desse curso, a Polícia Militar baiana intencionava levar

os novos instrutores aos outros Estados para divulgar o �tradicional esporte�.

No intuito de distinguir a sua capoeira da �capoeira tradicional�, pra-

ticada em âmbito não-oficial, a PM irá defini-la como uma ginástica rítmica

difundida por um método de ensino totalmente moderno. O novo método

significava que as concepções da PM se aproximavam de uma vertente da

capoeira. O fato de que havia mestres da capoeira regional, e não da capo-

eira angola, como instrutores do curso militar, revela a concepção de uma

capoeira desprovida de elementos exclusivamente africanos, bem como a

tentativa de consolidá-la como uma resultante da nossa mestiçagem.
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Se a idéia da mestiçagem na capoeira já se encontrava presente des-

de o início deste século, na década de setenta ela se conjuga com a pró-

pria ideologia de segurança nacional, presente no nosso imaginário tanto

na Guerra da Cisplatina quanto durante a Guerra do Paraguai67. A diferen-

ça é que, se naquele período o inimigo era visto como externo, na ótica

do regime militar ele estava em setores da sociedade brasileira. Não é à

toa que a PM reconhecerá a capoeira como �utilidade de defesa pessoal� e

também como um sistema de condição física. A PM estava, portanto, usan-

do novos sentidos para corroborar um já existente sistema de representa-

ções que deveriam nortear a nossa brasilidade, e por conseguinte, o nos-

so desenvolvimento, mas também nos defender de perigos internos.

Nessa direção é que podemos compreender o discurso corporal que

marca a defesa da institucionalização da capoeira pela Polícia Militar baiana.

Com o argumento de que a capoeira era benéfica para o corpo, pois exerci-

tava toda a musculatura, solicitava-se à Secretaria de Educação e Cultura a

sua prática nas escolas, pois, além de �desenvolver as qualidades físicas

básicas (neuro-musculares)�, era �um excelente meio de defesa pessoal�68.

Por essa razão, a PM realizava na sua escola comparações entre as

práticas esportivas dos seus alunos, como o teste de Cooper e a capoeira,

para constatar onde haveria uma evolução do condicionamento físico.

Chegava-se à conclusão do �progresso da forma física�69  adquirido com a

prática da capoeira.

Além da valorização da capoeira como esporte nacional, as instân-

cias públicas reforçavam a visão da capoeira como manifestação folclóri-

ca. E esse fato é deveras importante para entendermos a relação que se

estabelece na década de setenta e oitenta entre os capoeiristas e os ór-

gãos do Estado. É o que já havia chamado a atenção para a tensão latente

entre o discurso e as práticas do Estado e os chamados produtores das

manifestações folclóricas.

Ao longo dos últimos decênios, percebe-se o quanto a capoeira foi

estimulada no âmbito do turismo. Isso é notado, por exemplo, no discurso
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do Mestre Pastinha, um dos mais antigos mestres de capoeira, que, como

veremos adiante, teve na sua própria pessoa um exemplo da difícil relação

com o estado e a Prefeitura. Mestre Pastinha observava no início dos anos

oitenta a diferença entre o turismo atual, bastante organizado, com grupos

seguindo roteiros pré-estabelecidos e programados, a partir dos interesses

dos promotores das excursões, e o turismo �do seu tempo� no qual os

turistas transitavam livremente visitando o que bem quisessem. Essa mu-

dança teria sido a causa da decadência de grande número de academias de

capoeira, inclusive a dele; por isso é que Mestre Pastinha propunha uma

discussão, através da realização de um seminário, sobre o modo de impedir

os hotéis e restaurantes da compra dos shows de capoeira, posto que esta-

ria a retirar os turistas das academias provocando as suas falências.

Pode-se argumentar que transparece nas ações públicas um caráter

utilitário em duas direções. Primeira, reforçar um compromisso oficial atra-

vés de seminários e festivais. Isso é bastante visível ao longo das duas

décadas (70-80), quando há pressões de capoeiristas no sentido de asse-

gurar a permanência do Mestre Pastinha em um prédio no Centro Históri-

co. A Prefeitura respondia às reivindicações afirmando haver o cumpri-

mento das suas atividades, consideradas necessárias dentro do projeto de

recuperação do Pelourinho. Mas, isso não ocorreu. Mestre Pastinha per-

deu a academia e ficou vivendo de um salário mínimo doado pelo órgão

municipal de turismo de Salvador, a Sutursa.

Se o episódio mostra que as medidas tomadas pelos órgãos públi-

cos eram �meramente casuísticas�, como afirmava o diretor da Fundação

Cultural da Bahia, em matéria publicada sobre a morte de Mestre Pastinha70,

também deve-se perceber uma espécie de demanda expressa por aqueles

que produziam a capoeira. Os capoeiristas, ao exigirem do governo baiano

o apoio não só ao Mestre Pastinha como também ao Mestre Bimba, que

tinha deixado a Bahia em direção a Goiás, expressavam uma nova forma

de cultura política que se instala no país a partir dos anos setenta. É

aquilo para o qual Oliveira(1985) já chamava atenção, como �inscrição no

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14122



O poder da cultura e a cultura no poder    |    123

campo dos direitos� que os diversos movimentos sociais estavam a ex-

pressar.

Esse fato significa uma provável interferência nas políticas traçadas

pelos órgãos institucionais do Estado, assim como revela o que seria o

desenvolvimento da capoeira para a população afro-baiana. Um exemplo

foi a realização de festivais que reforçavam o aprendizado das técnicas,

movimentos e músicas da capoeira e estabeleciam o �estímulo ao nível cul-

tural�; o intuito era levar os capoeiristas a �pesquisar� a capoeira, ou seja,

conhecer sua trajetória na cultura brasileira, desde a �época da escravidão

negra até os dias de hoje, quando a capoeira tem foros de cidadania�71. 

A busca da cidadania passa, portanto, a ter uma importância nesses

decênios (70-80), não somente direcionada para aqueles que produziam

capoeira, fossem eles os mestres ou alunos, como também por permitir

que as instâncias públicas se deparassem com a articulação de novos

discursos. O que poderia parecer como simples manifestações e/ou rei-

vindicações � a busca de apoio oficial para o Mestre Pastinha, as cobran-

ças dos capoeiristas ao então Prefeito de Salvador, Jorge Hage, para

transladar os restos mortais do Mestre Bimba para a Bahia, as implicações

advindas da articulação da capoeira com os órgãos de turismo, ou mesmo

a burocratização que as academias passavam a ter, através da regulamen-

tação pela Confederação Brasileira de Pugilismo � era uma demonstração

de novas ações, e possíveis respostas, oficiais.

Ilustrativo é o fato do presidente da Bahiatursa ter se manifestado

favorável à posição assumida pelos capoeiristas baianos. Através da im-

prensa, os instrutores se mostravam indignados com as exigências de um

diploma universitário (Educação Física) que as academias de Salvador

estavam a fazer, nos anos oitenta. Um aspecto que sobressai é que o

problema do aprendizado da capoeira e a sua legitimação � a existência

de um diploma � entrava em choque com a própria tradição de aprendiza-

gem da capoeira, antes vinculada a trabalhadores negros com acesso res-

trito à educação formal.
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A apropriação do discurso dos capoeiristas faz notar uma �eloquên-

cia oficial� visando um estímulo simbólico em direção ao incremento do

pólo turístico. É o que transparece na própria definição da política de

turismo nos anos oitenta. Definida como �nova política�, argumentava-se

que o Estado teria como princípio básico �ouvir não apenas os empresári-

os ligados à área do turismo, mas todos os segmentos populares�. Por

isso é que se tentava, a partir do �levantamento e sugestões� dos segmen-

tos que representassem a �comunidade�, a definição de uma linha de ação

�sempre voltada para o interesse comum e de todos�72.  Se essa visão

refletia o discurso de uma democracia participativa, em pleno advento da

Nova República, em 1985, também representava, ao nível local, as políti-

cas elaboradas por um governo peemedebista, vencedor das eleições no

Estado da Bahia em 1986.
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