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| Introdução |

A elaboração deste livro, seus percalços e descaminhos, foi interca-

lada por alguns discursos que desvelam dilemas que nos afligem. Em

1994, quando da realização do II Seminário Estadual de Universitários

Negros � SENUN, realizado em Salvador-BA, um estudante e militante

negro, finalizando a sua intervenção nos debates, reivindicava um Estado

negro. A fala, reveladora de alternativas para romper com as desigualda-

des raciais no país, inscrevia-se no plano da representação ideológica do

Quilombo de Palmares. Anos depois, em 1996, o presidente Fernando

Henrique Cardoso reconhecia oficialmente a existência do preconceito

racial na sociedade brasileira e instituía, através de decreto, em vinte de

novembro, Dia da Consciência Negra, o Grupo de Trabalho Interminis-

terial com a finalidade de desenvolver políticas para a valorização da

população negra.

É óbvio que a repercussão do discurso presidencial teve mais efei-

to, pelo menos na sua divulgação através da mídia, que a fala do militan-

te, pois o reconhecimento do racismo à brasileira é muito menos proble-

mático que a proposta, vista naquele momento por muitos como radical,

de construção de um novo tipo de representação para o país. De todo

modo, penso que os dois discursos são menos passíveis de aproximação

pelos seus conteúdos que pelo elemento comum de constituírem discur-

sos afirmativos, tanto pelas denúncias e mobilizações dos movimentos

negros, a partir dos anos setenta, quanto pela significativa produção das
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pesquisas de caráter sociológico e antropológico produzidas no país e no

exterior, desde o final da primeira metade do século vinte, e com maior

vigor a partir dos anos setenta/oitenta.

Curioso é que as constantes denúncias de preconceito racial e a

crescente racialização das suas denúncias levaram a leituras interpretativas

de que não mais fazia sentido falar do mito da democracia racial, visto

que o reconhecimento de uma sociedade de caráter racista implica, mais

que imediatamente, negação automática do mito da democracia racial. Se

o mito é o ponto nodal para entender as representações da, e sobre a

sociedade brasileira, de que modo é interpretado e se apresenta, tanto na

literatura quanto no discurso dos militantes negros? Onde ele se ampara?

Se ele é o moto perpétuo dos nossos dilemas, há que entender o seu

próprio questionamento.

Inicio este livro revendo as críticas ao mito da democracia racial,

demonstrando a trama urdida no seu questionamento, em que �mito� tem

como pressuposto a identificação imediata com ideologia e falsa consci-

ência, constatação que revela ingenuidades e equívocos teóricos, pois

tanto a sua �desmistificação� quanto o simples �desmitificar� não produzi-

ram um efeito imediato em termos de sua completa negação, pelo menos

naquilo que Fernando Pessoa já dizia sobre a natureza do mito: o nada

que é tudo.

Nada mais é dissensão que o nosso mito de origem. Por essa razão

é que eu tomarei como ponto de partida autores brasilianistas e nacio-

nais, e as suas visões sobre esse mito, para adentrar na reflexão da teoria

antropológica sobre o mito como um objeto de conhecimento. A escolha

deu-se em função desses teóricos terem, em algum momento dos seus

trabalhos, direcionado suas análises sobre a �democracia racial�, assim

como por uma questão metodológica, pois as suas reflexões situam-se

entre as décadas de cinqüenta e noventa, periodização aqui analisada.

A partir de um depoimento, Roger Bastide (1955) afirmava que no

Brasil há o preconceito de não ter preconceito, o que significava, seguin-
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do uma livre interpretação, uma espécie de fidelidade do Brasil ao ideal

de democracia racial; por conseqüência, isso constituía-se em uma res-

posta que não passava de �uma ideologia a mascarar os fatos�. Observe-

se a sua afirmação: �É verdade que esse ideal (grifo meu) de democracia

impede as manifestações demasiado brutais, disfarça a raça sob a classe,

limita os perigos de um conflito aberto� (p.124).

 Nos anos sessenta, um outro brasilianista, Marvin Harris (1967),

partia do princípio de que não havia grupos sociais brasileiros

subjetivamente significativos baseados exclusivamente no critério racial.

Os termos preto e branco denotavam segmentos bem definidos da popu-

lação apenas para um antropólogo físico. Como conseqüência da falta da

lei de descendência, verificada na sociedade americana, e de uma ambi-

güidade semântica, dizia haver diplomatas brasileiros e outros expoentes

oficiais e semi-oficiais que compartilhavam a crença de Gilberto Freyre no

paraíso racial. Ainda para Harris, Donald Pierson subestimava o precon-

ceito racial, admitindo uma democracia inter-racial na Bahia (p.96).

A discriminação racial por si só era, para Marvin Harris, sutil e equí-

voca, enquanto que a discriminação de classe produzia impedimentos e

desigualdades de qualidade persistentes, o que aproximaria as classes,

no Brasil, aos índios dos altiplanos e aos negros dos Estados Unidos.

Além disso, apoiava-se na classificação de Thales de Azevedo para a hie-

rarquia social baiana em três classes, e observava que todos os sintomas

familiares de discriminação racial tendiam a ser abafados pelas diferenças

entre as classes. Na argumentação de Harris, o �paraíso racial� é habitado

por criaturas de ficção; e no que se refere ao comportamento real, as

�raças� não existiam para os brasileiros, apesar das classes existirem tanto

para o observador quanto para os brasileiros, assim como a identidade

racial em si mesma seria uma coisa sutil e de pouca monta no Brasil,

enquanto que, nos Estados Unidos, constituía, para milhões de pessoas,

um passaporte para o inferno.

De que modo se apresenta a democracia racial nos estudos afro-

brasileiros?
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Thales de Azevedo (1975) pensava a democracia racial como ideo-

logia, chegava a apontar a reflexão de O. Ianni nessa mesma direção, e

também via-a como mito mantido por �duas ordens de argumentos: pri-

meiro, a forte determinação dos critérios de classe no processo de atribui-

ção de status e de relacionamento individual; segundo, a ausência de

hostilidade manifesta e de violência entre brancos e pessoas de cor�. Apoian-

do-se em Charles Wagley, dizia que fatores como fortuna, profissão,

instrução representavam papel mais importante que a raça nas relações

pessoais. Entre esses fatores, salientar-se-iam os critérios para classifica-

ções raciais, de acordo com os quais branco é, genericamente, todo aque-

le que, mesmo mestiço, tem certos atributos do grupo social superior (p.36).

Recorrendo ao diálogo com autores norte-americanos que aqui

aportaram, como Marvin Harris, Donald Pierson, Carl Degler, Thales de

Azevedo chamava a atenção para as falácias do mito. E algo que se destaca

na sua argumentação é que a ideologia que estaria no âmago do mito che-

gou a ser pensada de diferentes formas nas regiões do país. A tradição e a

herança cultural do patriarcalismo no norte do país tornaria essa região

menos ostensiva em sua resistência à ascensão social das camadas

baixas e de cor, por ter a camada superior e branca mais efetivo

controle sobre os mecanismos de mobilidade social, enquanto que

no Sul, com uma ordem mais competitiva, a maior discriminação

seria resultado de menor influência histórica do patriarcalismo, na

opinião de Bastide. (p. 260)

O autor que mais se destacou na influência extra-acadêmica, com

releituras dos movimentos e intelectuais negros, é Florestan Fernandes1.

Na sua argumentação (1972), a democracia era refletida como realidade e

mito. Para ele, a idéia de que existiria uma democracia racial no Brasil

vem sendo fomentada há muito tempo, e constituía-se em uma distorção

criada no mundo colonial, como contraparte à inclusão de mestiços no

núcleo legal das �grandes famílias�, ou seja, como reação a mecanismos

efetivos de ascensão social do �mulato�. A miscigenação havia sido pro-

duzida como conseqüência de uma estratificação racial, resultante de uma
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ordem escravista e dominação senhorial, contribuindo para aumentar a

massa da população escrava e para diferenciar os estratos dependentes

intermediários, do que para fomentar a igualdade racial. Por isso, a misci-

genação e a mobilidade social vertical operavam-se dentro dos limites e

segundo as conveniências daquela ordem social; indo além, dizia que,

fundamentalmente, era a hegemonia da �raça dominante� (p.26).

Transitando entre idéia e mito na qualificação da democracia racial

no Brasil, Florestan Fernandes observava que, se vista pelo ângulo do

comportamento coletivo das populações de cor, constituía-se em um mito

cruel, e acreditava que poderia acontecer �essa� democracia racial, a par-

tir de alguns fatores potenciais como economia de subsistência, desenvol-

vimento (leia-se industrialização) e oportunidade de emprego. Na análise

de Florestan, confunde-se tolerância racial com democracia racial, e a

propalada democracia racial não passa, infelizmente, de um mito

social. É um mito criado pela maioria e tendo em vista os interesses

sociais e os valores morais dessa maioria; ele não ajuda o �branco�

no sentido de obrigá-lo a diminuir as formas existentes de resistên-

cia à ascensão social do �negro�; nem ajuda o �negro� a tomar cons-

ciência realista da situação e a lutar para modificá-la, de modo a

converter a �tolerância racial� existente em um fator favorável a seu

êxito como pessoa e como membro de um estoque �racial�. (p.40)

Além de ser refletido como ideologia, idéia, mito ou mesmo reali-

dade, uma concepção sobre a democracia racial no Brasil se apresenta.

Roberto da Matta (1987) faz um certo deslocamento ao ver o racismo cien-

tífico contido na �fábula das três raças�, desde o final do século passado,

florescendo no campo erudito (das chamadas teorias científicas) e no campo

popular, ao demonstrar que é impressionante a profundidade histórica

desta �fábula�. Chamando a atenção para a obviedade e a banalidade

empírica da descoberta dos três elementos sociais (negro, indígena e bran-

co), observa que há uma distância significativa entre a presença empírica

dos elementos e seu uso como recursos ideológicos na construção da

identidade social. Reportando-se ao que me parece ser uma das nossas
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mais antigas inquietações, a comparação com a sociedade norte-america-

na diz que, ao contrário dos Estados Unidos, onde o recorte social da

realidade empiricamente dada foi numa espécie de linha social perpendi-

cular, por aqui houve uma triangulação étnica; uma junção ideológica

básica entre um sistema hierarquizado real, concreto e historicamente dado,

e a sua legitimação ideológica num plano mais profundo. A mestiçagem,

portanto, deve ser notada como uma ideologia dominante abrangente,

capaz de permear a visão do povo, dos intelectuais, dos políticos e dos

acadêmicos, de esquerda e de direita.

 Roberto da Matta evita falar em mito da democracia racial, deslo-

cando-o para a análise da fábula das três raças. Isto é significativo, pois

demonstra a hierarquia totalizadora da sociedade brasileira e o poder

dessa fábula de se apresentar como a mais poderosa força cultural do

Brasil, que integra idealmente sua sociedade e individualiza sua cultura

(p.62). No entanto, este modo de pensar o mito apresenta problemas ana-

líticos: afinal de contas, se o mito é recorrente na análise das desigualda-

des raciais, por que esgotá-lo em fábula, se esta, desse modo, pode ser

reduzida a alegoria social?

Ainda no âmbito da leitura do mito da democracia racial como ide-

ologia, ou melhor, no sentido de uma falsa consciência, encontra-se nas

últimas décadas uma referência de sua criação na argumentação e defesa

freyriana. Gilberto Freyre, que foi elevado à condição de uma espécie de

intelectual orgânico das elites brasileiras, desde os anos sessenta, com o

seu apoio ao regime militar, é referido como uma espécie de Dumézil

tupiniquim. Carlo Ginzburg (1990), ao discutir a obra de G.Dumézil �

Mythes et dieux des Germains � e a sua relação com a interpretação ou

mesmo a influência da mitologia germânica e as orientações políticas,

militares e culturais do Terceiro Reich, observa que a obra refletiria uma

pesquisa sobre longuíssimas continuidades culturais: na mitologia

germânica, pode-se individuar um elemento � a evolução em sentido mi-

litar � que a distingue das outras mitologias do campo indo-europeu. Tal
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evolução pode se encontrar nas conotações guerreiras, além das reais e

sacerdotais, assumidas pela figura de Odin, onde haveria concordâncias

explicitamente indicadas entre o presente e passado. Uma continuidade

ideológica. Segundo Ginzburg, a continuidade inconsciente entre mitos

germânicos e aspectos da Alemanha nazista mostrava-se, em Mythes et

dieux des Germains, como um dado, sem remeter à raça nem ao inconsci-

ente coletivo.

Guardando as devidas proporções, não estaria reservado a Gilber-

to Freyre o mesmo destino que foi consagrado a Dumézil? Seria bom refle-

tir que estamos, de um lado, perante um accord préétabli entre passado

pré-histórico e presente, uma continuidade cultural e não étnica � , e do

outro, diante de uma reconstrução histórica que argumentava a importân-

cia das três culturas na formação da sociedade brasileira. O que aproxima

os dois autores seria não só a moldura interpretativa � é a cultura o arse-

nal explicativo da sociedade alemã e da brasileira � mas o papel a eles

reservado pela crítica: a continuidade entre mitos germânicos e aspectos

da Alemanha nazista (Dumézil) e a interpretação do encontro das raças

como substrato da tese de uma democracia racial brasileira e, por conse-

guinte, da manutenção do racismo à brasileira.

No intuito de pensar a democracia racial como mito, sendo, portan-

to, um objeto de conhecimento da sociedade brasileira, argumento que é

possível refletir sobre o seu significado menos como pura negação, ideo-

logia, falsa consciência ou uma mera estória, e sim pelo que ele pode

trazer de compreensão sobre a sociedade brasileira.

Afinal, se descartamos a sua utilização como produto da reflexão, já

que o não reconhecimento significaria o seu desaparecimento, a tradição

antropológica encontrar-se-ia perante uma encruzilhada que poderia le-

var à seguinte indagação: o mito morreu; abaixo, ou viva, a Antropologia?

Uma primeira observação é a de que, como observa Balandier (1976),

os relatos míticos expressam simbolicamente, através das personagens

primordiais e de suas ações, a �argumentação� pela qual se compreendem
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(e se justificam) a ordem das coisas e dos homens. A ordem estaria, por

assim dizer, fornecendo um elemento de constituição da matéria mítica.

Nessa direção, eu remeteria a observações de Lévi-Strauss (1985) sobre a

estrutura dos mitos. Um mito diz respeito, sempre, a acontecimentos pas-

sados: �antes da criação do mundo�, ou �durante os primeiros tempos�,

em todo caso, �faz muito tempo�. Esses acontecimentos formam também

uma estrutura permanente, em que esta se relaciona simultaneamente ao

passado, ao presente e ao futuro. E o que melhor se assemelha ao pensa-

mento mítico é a ideologia política. Exemplificando o evocar da Revolu-

ção Francesa, que se refere a uma seqüência de acontecimentos passados,

cujas conseqüências longínquas se fazem presentes através de uma série,

não-reversível, de acontecimentos intermediários, Lévi-Strauss observa que,

para o homem político, a Revolução Francesa é uma realidade de outra

ordem: seqüência de acontecimentos passados, mas também esquema

dotado de uma eficácia permanente, permitindo interpretar a estrutura

social da França atual, os antagonismos que nela se manifestam, e entre-

ver os lineamentos da evolução futura.

Alguns pontos teóricos importantes aparecem na argumentação de

Lévi-Strauss (1981 e 1987). Há, em primeiro lugar, o fato de por vezes os

mitos se assemelharem a fragmentos e remendos, histórias desconexas; e

por vezes serem histórias muito coerentes e com logicidade. Podem se

constituir numa espécie de minimitos, visto que muito curto e condensado,

mas preservando a propriedade de um mito, na medida em que o pode-

mos seguir sob diferentes transformações: um elemento provoca a

readaptação de outros elementos, são histórias altamente repetitivas, ou

seja, um mesmo tipo de elemento pode ser utilizado diversas vezes na

explicação de vários acontecimentos...

Em segundo lugar, a transformação que ocorre nos mitos se opera-

ria de uma variante a outra de um mesmo mito, de um mito a um outro

mito, de uma sociedade a uma outra sociedade, com referência aos mes-

mos mitos ou a mitos diferentes, e que afetariam ora a armadura, ora o
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código, ora a mensagem do mito, mas sem que este deixe de existir como

tal. Enfim, as transformações respeitam uma espécie de princípio de con-

servação da matéria mítica, em função do qual, de qualquer mito sempre

poderá sair um outro mito. Indo à extenuação e não ao desaparecimento,

dois caminhos se apresentam: o da elaboração romanesca (em que o con-

to é uma opção) e o da reutilização para fins de legitimação histórica. E

�por sua vez, essa história pode ser de dois tipos: retrospectiva, para

fundar uma ordem tradicional sobre um passado longínquo; ou

prospectiva, para fazer desse passado o início de um futuro que começa a

desenhar-se�, o que demonstraria uma continuidade orgânica entre a mi-

tologia, a tradição lendária e a política (p.274).

Pensar o mito da democracia racial na sociedade brasileira é apon-

tar os seus vários significantes que estão ancorados no sistema de poder,

os seus rearranjos e a sua operacionalização. Por outro lado, há que ob-

servar os seus significados mudando de lugar, possuindo variações e re-

velando as leituras alternativas que correspondem a determinados inte-

resses específicos, pois a realidade está sendo interpretada constantemente

pelos interesses de poder. Isso fica demonstrado seja na redução desse

mito à falsa ideologia, seja na exaltação ao encontro das três raças, nas

comemorações dos 500 anos de descobrimento, por exemplo.

O mito da democracia racial pode, então, ser usado com base na

justificação de que a igualdade ou desigualdade de direitos independem

da cor, na inexistência de discriminação racial no país, nas relações de

tratamento entre brancos e negros e convivência em espaços diversos, na

identificação de que as elites brasileiras são mestiças, na mestiçagem como

uma causa da democracia racial ou como o que indica a identidade naci-

onal, ou mesmo por uma outra variação: o nosso racismo é diferente de

outros racismos.

Pensar o mito, portanto, significa desconstruir e mostrar a sua eficá-

cia como forma de entender a ambigüidade e os paradoxos presentes na

sociedade brasileira; se, por um lado, revela um apartheid social, com a
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exclusão social da população negra e indígena, do outro, demonstra que

é inclusivo via a convivialidade racial, ou, se preferirem, a cultura afro-

brasileira ao longo da nossa formação social.

 Como os estudos antropológicos demonstram, o mito fala de histó-

ria e conta estórias, e é nessa trilha que desenvolvo o livro. Percorro o

caminho através de um recorte histórico me reportando, no capítulo pri-

meiro, às representações oficiais sobre a população negra, em um perío-

do marcado por um discurso que me parece angustiado. Se até os anos

cinqüenta a democracia racial é pensada menos como ideologia que como

fazendo parte da nossa socialidade, fosse em estudos acadêmicos, discur-

sos oficiais, e até por intelectuais negros nacionais e norte-americanos2,

no período seguinte, mais precisamente na década de sessenta e, com

mais ênfase, nos anos setenta, a referência toma outras cores e nomes: a

democracia racial será referida como mito e identificada como mera ideo-

logia. Nesse processo de negação do mito da democracia racial, não ocor-

reu uma ruptura epistemológica ou analítica, mas uma inserção política

nas reflexões sobre as desigualdades raciais na sociedade brasileira ou o

que eu poderia chamar de projeção da dimensão política no universo

simbólico.

Essa politização na reflexão sobre as relações raciais, que tem sig-

nificativa influência da racialização dos movimentos civis nos Estados

Unidos3, é um fenômeno de extrema relevância nas últimas décadas, seja

pela adoção intelectual de reivindicações dos movimentos negros, pela

maior �publicização� da discriminação racial ou pelas denúncias cada vez

mais constantes de indivíduos no cotidiano e nas relações sociais.

Mesmo que a questão racial esteja presente na �viabilização da na-

ção� desde as primeiras décadas do século vinte, com as mais diferentes

interpretações e soluções4,  o que é singular a partir do final dos anos

cinqüenta é a legitimação do Estado, através da elaboração de políticas

públicas, cujo leitimotiv é a convivialidade racial como matéria-prima na

implementação dessas políticas, tanto em termos políticos e econômicos
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quanto culturais stricto sensu. É a convivialidade racial, vista pela ótica da

cultura, ou seja, um sistema de valores que organiza as relações de

socialidade e fornece o tom da política anunciada como externa e inde-

pendente no governo Jânio Quadros, o que se torna um elemento subs-

tantivo no incremento à política desenvolvimentista no período militar,

tema do capítulo 2, ou na criação de uma nova política do turismo, pela

elevação do candomblé à condição de �imagem-força� do estado da Bahia,

a que me reporto no capítulo terceiro.

Argumento que o poder da cultura remete à cultura no poder no

período que vai do início dos anos sessenta, governo Jânio Quadros, ao

advento do que se convencionou chamar de Nova República ou

redemocratização, pois se a articulação poder/cultura tem nos discursos

oficiais a reiteração da importância da população afro-brasileira, também

se observa uma profícua relação com aqueles que falam em nome da

cultura; refiro-me a intelectuais e lideranças afro-religiosas, sobremaneira

a partir dos anos sessenta, e militantes negros no período pós-

redemocratização, quando da elaboração da nova Constituição, com a

criação dos conselhos de defesa da comunidade negra, que discuto no

capítulo quatro.

Usando uma metáfora, diria que a cultura é uma carta política; ou

seja, há uma espécie de camada arqueológica cultural que não pode ser

simplesmente reduzida a manipulações, sejam elas no âmbito de uma

ação política interna ou externa, pois o que se observa são discursos

antigos, produzidos ao longo do século e sendo ressignificados a partir

da segunda metade desse mesmo século.

Se a cultura não se reduz à política, e o inverso também pode ser

dito, há de se notar uma dimensão tanto do poder na cultura quanto,

seguindo Bourdieu (1998 ), do poder da cultura. Enfim, a questão que se

apresenta é de que modo a cultura de origem negra atravessa a política

em diferentes governos e, o que é mais desafiante, com projetos específi-

cos, posto que não foram construídos pelas mesmas elites. Pois se há
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aparentemente uma dificuldade, por parte de quem representa o poder

político, em precisar o conceito de cultura � afinal a reificação de um

discurso de valoração da cultura afro-brasileira, no que tange à tradição,

o patrimônio, o critério de antigüidade, é sempre recorrente � observo

que em períodos politicamente distintos, a disputa pela hegemonia no

âmbito da cultura nunca foi tão acirrada como no campo das definições

das políticas sociais e econômicas, e, talvez por isso, é que não se detecte

um campo que polarizasse o discurso cultural. Havia projetos, sim, mas

não uma política cultural. Fazia parte do projeto desenvolvimentista acoplar

turismo e cultura, pois tornava-se legítimo trabalhar em um projeto que

tinha como pressuposto a hegemonia.

E é na percepção de uma dinâmica cultural na sociedade brasileira

que se tece não somente a legitimidade de propostas políticas, mas a

própria legitimidade da cultura negra. Perseguindo a forma como essa

cultura atravessa a elaboração dessas políticas oficiais, elegi o estado da

Bahia como ponto focal da análise para entender o processo político da

construção de imagens de uma �Bahia negra�, que hoje parece definir

�naturalmente� a identidade do estado. O processo de construção e con-

solidação dessas imagens vai se firmando, paulatinamente, entre o final

da década de 50 e o início da Nova República, num contexto marcado por

fortes tensões e ambigüidades nas relações entre as elites políticas e os

próprios grupos e entidades negras, como os terreiros de candomblé e

suas lideranças, e outras entidades culturais e políticas, como o Olodum,

o Ilê Aiyê, o Filhos de Gandhy e o MNU.

Neste sentido, a �negritude� dessa �baianidade� corresponde ao pro-

cesso de construção de uma �nação corretamente política�, em razão de

serem os seus símbolos diferentemente apropriados. A Bahia deixa de ser

pensada como melting pot, e é onde se fixa e cristaliza a idéia de que ali

se encontra o estado verdadeiramente negro. Diferente do início do sécu-

lo, há na Bahia uma reelaboração de políticas direcionadas para manifes-

tações de tradição negra, em um período, a partir do final dos anos ses-
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senta, em que o discurso da modernidade enfatizando desenvolvimento é

prioritário. A questão que se apresenta é: de que forma os conteúdos da

democracia racial, seus significados e significantes, passaram a consoli-

dar essa identidade? Que discursos polissêmicos marcam a dimensão do

poder na cultura e a dimensão do poder da cultura (característica de refor-

ço, por exemplo, do povo-de-santo). Afinal, a Bahia, e a elevação dos

seus símbolos, a partir dos anos sessenta, parece se constituir num equi-

valente do que foi o Rio de Janeiro no período 20-30. Entretanto, a

legitimação desses símbolos não se reduz à existência do autoritarismo

político nos dois períodos.

A pesquisa, iniciada arduamente em 1993, teve como ponto de par-

tida a coleta de matérias de jornais baianos que apontassem temas refe-

rentes à população negra no período 50-90 e a sua relação com as políti-

cas oficiais. Como o período 50-70 se apresentava como o de maior

dificuldade para obtenção de dados em órgãos públicos, as matérias

publicadas nesse período tornaram-se objeto de uma maior investigação,

pois houve uma constante veiculação de atos de órgãos oficiais na im-

prensa.

A escolha dos jornais obedeceu ao critério da representatividade

de projetos políticos distintos. O jornal de maior veiculação, A Tarde,

desde o início do século é identificado com as elites locais, e o extinto

Diário de Notícias se insere num projeto além-Bahia, pois vinculava-se

aos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Incluí na pesquisa o jor-

nal A Tribuna da Bahia e o Jornal da Bahia, posto que em alguns mo-

mentos as informações contidas nos outros dois jornais não se mostraram

suficientes para fornecer respostas às minhas constantes indagações e

inquietações. Com esse mesmo propósito, e mesmo sabendo dos riscos

metodológicos com que eu haveria de me deparar, incluí no material

coletado algumas matérias de jornais e periódicos do eixo RJ-SP. Após

uma exaustiva compilação de dados, que somente em relação aos anos

setenta correspondia a mais de 500 matérias, classifiquei-as por tópicos
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que me levassem à compreensão da elaboração de atitudes e práticas

oficiais para com a população negra.

Atentando para o fato de que há um necessário tratamento diferen-

ciado das fontes, afinal o discurso tem um �lugar� de onde é produzido,

realizei entrevistas com militantes negros que fizeram parte de órgãos

oficiais e que participaram da mobilização política quando da elaboração

da Constituição de 1988, ao mesmo tempo que fazia um levantamento de

documentos oficiais em órgãos públicos em Salvador e Brasília, com o

intuito de perceber o modo como as representações oficiais, com sua

implementação através de ações voltadas para a população negra, foram

concebidas e executadas.

Acredito que, deste modo, a análise dos discursos e atitudes ofici-

ais pode nos indicar como permanecem e se transformam as ideologias

raciais, enquanto sistemas de idéias e de valores (cf. DUMONT, 1985), e

ao mesmo tempo demonstrar os conceitos que os sustentam e a natureza

dos elementos que os explicitam no plano das ações. Ações que devem

ser observadas em processo, numa constante reelaboração, na direção do

que Clifford Geertz (1978) chama de interpretação, a qual envolve aten-

ção particular para o que as ações dizem, ou não dizem, bem como a

forma em que nela é dito ou não dito, o que pretendem. Um olhar sobre

as ações governamentais para com a população negra revela, portanto,

como um sistema oficial de representações e suas constantes

ressignificações aparecem explicitamente numa sociedade que, de modo

processual, vivendo inicialmente um período democrático, passou por

um regime militar autoritário e, a partir dos anos oitenta, retornou à de-

mocracia.
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Notas

1 V., por exemplo, em Abdias do Nascimento, O negro revoltado. Rio de Janeiro, Edições
GRD, 1968, p.31.

2 V. a visão do Brasil como lugar da democracia racial, por exemplo, em David J. Hellwig
(ed.), African-american reflections on Brazil�s racial paradise, Philadelphia, Temple University
Press, 1992; Célia Maria M. de Azevedo, �O abolicionismo transatlântico e a memória do
paraíso racial�, Estudos Afro-Asiáticos, n. 30, p.151-162; Abdias do Nascimento, O negro
revoltado, Rio Janeiro, Edições GRD, 1968, p.56; Guerreiro Ramos, Introdução crítica à
sociologia brasileira, Rio Janeiro, Editora da UFRJ, 1995, p. 250.

3 Esse fato pode ser notado através das relações entre militantes negros brasileiros e norte-
americanos, tendo como exemplo maior a volta de Abdias do Nascimento do exílio e a busca
de novos símbolos da raça negra; também de relevância é a influência dos trabalhos de
intelectuais brasileiros como Carlos Hasenbalg e Nelson do V. Silva nas denúncias da discri-
minação racial no país.

4 V., por exemplo, Lilia M. Schwarcz, O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão
racial no Brasil, 1870-1930, São Paulo, Cia. das Letras, 1993; Skidmore, Thomas. Preto no
branco. Raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de J,aneiro, Paz e Terra, 1989.
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