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| Mobilização política e normatização
de conflitos: o conselho negro |

Quais os mecanismos que o Estado brasileiro criou no período pos-

terior à abertura democrática para as questões apontadas pelos movimen-

tos negros? Vainer (1990) indica, num estudo direcionado até os anos

cinqüenta, que, ao lado da democracia racial, existe a crença de que o

Estado brasileiro é relativamente neutro nas políticas raciais. Atentando

para as últimas décadas, nota-se que políticas raciais têm sido elaboradas

em direção a uma espécie de �comprometimento� oficial para com a popu-

lação afro-brasileira.

 A visualização de uma política formulada pelo Estado e direcionada

à população negra deve ser compreendida em momentos distintos. Até o

advento da Nova República, os órgãos públicos pensavam e elaboravam

diretrizes estritamente no campo da cultura, sem influência ou mesmo

interferência direta dos movimentos negros. A política desenvolvida foi

marcada por um processo de institucionalização do Estado, através do

incentivo à criação de serviços nacionais de música, artes plásticas e fol-

clore, de casas de cultura, da colaboração com universidades, funciona-

mento de projetos de natureza cultural, e preocupação com monumentos

particulares tombados pelo patrimônio histórico1.

O processo de redemocratização do país e a atuação de movimen-

tos e instituições negras, nos anos oitenta, levaram a uma mudança signi-

ficativa na criação e implementação de novas políticas por parte do Esta-
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do. Nesse período, emergem conceitos e representações sobre a necessá-

ria história da presença dos �vencidos e esquecidos�, assim como uma

participação de segmentos dos movimentos negros na implementação de

políticas culturais estatais.

O Estado criou um ajustamento simbólico na Constituição de 1985

que reflete uma tentativa para estabelecer um tipo de ideologia de tole-

rância, e que Bolívar Lamounier já havia observado como tendência ao

�compromisso� (apud HASENBALG, 1979, p.245). E isso se refletiu em

outras Constituições, no interior da Federação, como por exemplo a da

Bahia, que, como destacamos, possui um capítulo específico (XXIII) sobre

o negro. Além disso, o Estado realizou ações em âmbitos diversos, que

incluíram tombamento de terreiros de candomblé, estímulos a eventos

culturais afro-brasileiros, introdução, no caso particular da escola pública

baiana, de uma disciplina denominada Introdução aos Estudos Africanos,

e regulamentação de um conselho de defesa da comunidade negra. Por

conseguinte, estabeleceu-se, através dos referidos conselhos, uma repre-

sentação institucionalizada (O� DONNELL, 1989), com relativa autonomia

por parte dos seus representantes.

Pode-se, portanto, afirmar que existe um conjunto de representa-

ções oficiais acerca da população afro-brasileira marcando a presença do

Estado na elaboração destas políticas. A princípio, o objetivo dessas polí-

ticas parece ter sido o desenvolvimento de pressões integracionistas

(FERNANDES, 1978) que não afetariam a desigual concentração de salári-

os entre brancos e não-brancos (BARRETO, 1993; CASTRO; BARRETO,

1998), o prestígio social e as relações de poder. Assim, embora uma polí-

tica que favoreça a mobilidade social não exista, há uma constante

reafirmação simbólica da importância da população afro-brasileira na his-

tória e na cultura do país. A Constituição Federal, por exemplo, estabele-

ce que a sociedade brasileira é marcada na sua formação pela presença

desta população e que o racismo é um crime inafiançável.
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Se existe uma ação pública por parte do Estado em direção aos

afro-brasileiros, de que forma os movimentos negros contribuíram para a

sua formulação e implementação?

Se nas últimas décadas ocorreram transformações na construção da

imagem da população afro-brasileira, bem como no desenvolvimento de

tipos particulares de intervenção política, também deve-se perceber o pa-

pel ativo dos movimentos negros na criação dessas políticas. A mudança

de atitude do Estado para com os afro-brasileiros e a criação de políticas

contra a discriminação racial são, geralmente, percebidas como o resulta-

do de pressões das organizações (BAIRROS, 1992) e dos conselhos de

defesa da comunidade negra. Os movimentos negros teriam buscado ocu-

par espaços administrativos, políticos e simbólicos na relação com o Esta-

do, visando construir uma nova realidade política e social (AGIER; CAR-

VALHO, 1992). Neste sentido, rejeitaram o mito da democracia racial e

apontaram novos pontos de vista sobre a desigualdade socioeconômica.

É importante, entretanto, notar que os movimentos negros têm diferentes

opiniões acerca de sua participação no desenvolvimento das políticas

sociais. Algumas lideranças expressam essas diferenças:

Nós brigamos muito por espaço. Agora, contestamos o espaço con-

quistado [...] devemos simplificar mais as coisas, usar um palavrea-

do acessível para o povão e tentar negociar com as pessoas. (Vovô,

Ilê Ayê, In: Movimentos..., 1988)

Depende de quem ele coloca. Conforme quem for convidado, a

gente pode acreditar mais no que o governador ou o prefeito pro-

puserem. Começa uma abertura, é uma oportunidade. [...] agora,

chamaram quem está mais perto deles. (Bira, Ilê Ayê, Idem)

Precisamos formar quadros para ler esta conjuntura e definir novas

estratégias. [...] Se hoje isto é cooptado pelo Ministério da Cultura, a

gente constrói outras coisas [...] O negro está fazendo política. Fa-

zendo a sua e a outra também. (João Jorge, Olodum, Idem)2
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As questões acima mencionadas permitem diferentes interpretações

do papel do Estado brasileiro nas relações raciais. Por outro lado, nas

últimas décadas, as políticas raciais e suas conseqüências têm sido pouco

analisadas pelos cientistas sociais. Se existe, sobremaneira, um conjunto

de pesquisas sobre a cultura afro-brasileira, falta uma reflexão efetiva

sobre a mobilização racial e o papel das instituições públicas, que permi-

ta perceber a dimensão racial na moderna sociedade brasileira.

A participação de representantes dos movimentos negros em insti-

tuições públicas é recente na cena política brasileira. Isto pode ser expli-

cado pelo processo de redemocratização e pelo fato de que a participação

em instituições oficiais é vista por alguns líderes como uma forma de

legitimação das elites brancas e das suas políticas. Dividir o espaço nas

mesmas instituições de que brancos ou conservadores participam, signifi-

caria reiteração da �hegemonia branca�.

Além de uma mudança qualitativa na dinâmica sociopolítica e racial,

há uma dupla tensão, nem sempre explícita, entre lideranças negras e insti-

tuições estatais e políticas. Muitos negros exercem um papel significativo

em instituições estatais e demonstram satisfação com seus trabalhos para a

comunidade afro-brasileira. No entanto, eles reconhecem a falta de uma

política mais global contra a discriminação racial, assim como as suas pró-

prias limitações nos órgãos do Estado. Essa análise nos faz tecer duas con-

siderações. Primeiro, nos anos noventa, ao contrário dos decênios anterio-

res, as reivindicações dos movimentos negros privilegiam menos o resgate

histórico e cultural que a busca de reafirmação da cidadania. Segundo, esse

novo posicionamento dos movimentos, aliado às denúncias constantes da

existência do preconceito racial, levaram as instâncias oficiais a reelaborar

novos discursos e implementar novas práticas.

A criação dos Conselhos: uma reestruturação estatal

Os conselhos de defesa da comunidade negra foram criados no

período posterior à redemocratização da sociedade brasileira, e a partici-
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pação de representantes de instituições negras é o elemento fundamental

que marca a sua legitimidade.

A discussão sobre políticas públicas e o seu impacto perante a po-

pulação afro-brasileira é relevante se observamos que os Conselhos têm-

se mostrado, desde a sua criação, nos anos oitenta, como órgãos que

legitimam a ação estatal, principalmente levando em conta que o recruta-

mento dos seus representantes é feito por indicação de instituições como

as secretarias estaduais, organizações ligadas ao âmbito da cultura e da

política e personalidades do meio acadêmico.

A criação do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra,

na Bahia, pode ser vista como resultado de uma conjuntura política naci-

onal que, no ano da eleição de Tancredo Neves, candidato da Aliança

Democrática no Colégio Eleitoral (1985), proporcionaria uma mobilização

política de organizações da sociedade civil como as de direitos humanos,

sindicatos e entidades negras. Um exemplo: a Frente Nacional Afro-Brasi-

leira, reunida em Uberaba-MG, procurava �formas de assegurar espaço

político e administrativo junto aos próximos governos federal e estadual�,

reivindicando a introdução de línguas africanas nos currículos de ensino

de diversos níveis e a implantação de uma política de recuperação do

patrimônio cultural negro do Brasil3.

Essa mobilização política continuaria com a ascensão de José Sarney

à presidência da República, como pode ser observado na proposta de

criação de um Conselho Negro de Ação Compensatória, �subordinado à

Presidência da República e a nível interministerial�4 .

A situação política do país proporcionou a eleição de vários gover-

nadores de partidos de oposição, maioria do PMDB, o que significava a

inserção de práticas políticas diferenciadas daquelas do período autoritá-

rio: o governo Franco Montoro (PMDB-SP) criou, em 1984, o Conselho de

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra; o governo Waldir

Pires (PMDB-BA), o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Ne-

gra (Codecon), em 15 de julho de 1987; o governador Alceu Collares (1988)
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cria o CPDCN � Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comuni-

dade Negra do Rio Grande do Sul, em 04/05/1988; e o governador Leonel

Brizola (PDT-RJ), em abril de 1991, a Secretaria Extraordinária de Defesa e

Promoção das Populações Negras (Sedepron)5.

Em razão do Conselho criado pelo governador Franco Montoro ter

sido o referencial tanto da reivindicação de lideranças negras quanto de

criação de conselhos em outros estados, inicialmente, discutirei a sua

constituição, organização e propostas de ação em três momentos: os anos

de 1984 (o da sua criação), 1988 (o ano comemorativo do centenário da

Abolição da Escravatura) e 1992 (ano em que há a efetivação do Conselho

baiano). O material de análise é o jornal do próprio Conselho, editado

nesse período.

O objetivo é pensar de que modo a criação de órgãos de natureza

diferenciada na sua composição e recrutamento, mas com objetivos simi-

lares de defesa das população negra, foram pensados e implementados

em conjunturas e espaços distintos, por governos de centro-esquerda e

centro-direita6.

No intuito de ampliar o escopo da análise, verifico como a experi-

ência dos conselhos de defesa das populações afro-brasileiras foi empre-

endida e de que modo a articulação política/cultura foi pensada na sua

estruturação e nas suas práticas. A partir da experiência paulistana, discu-

to a singularidade do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra

(CDCN) na Bahia; criado, por um governo de centro-esquerda (PMDB),

em julho de 1987, o Conselho teve a sua implementação somente quatro

anos depois, no governo do Partido da Frente Liberal (centro-direita),

governo ACM7.

O Conselho paulista: o discurso da legitimidade
e da competência

A avaliação da Comissão Executiva do Conselho paulistano foi de

que havia um novo reconhecimento (presume-se, dos governos estadu-
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ais) da contribuição dos negros ao país. A criação do Conselho foi vista

como �a maior conquista do negro no Brasil após o 13 de maio�. Os signi-

ficados dessa leitura podem ser direcionados para o campo exclusiva-

mente da política; observemos a seguinte afirmação:

os afro-brasileiros sempre deram o que têm de melhor por este

país, só que até pouco tempo poucos tiveram sensibilidade ou

coragem de reconhecer nossa importante contribuição [...]. Segun-

do dados oficiais, mais de 44% da população brasileira é negra, no

entanto, para nossa infelicidade, nas várias esferas do poder, essa

enorme massa humana não conseguiu ainda o mínimo de

representatividade. Somos maioria do povo mas não somos quase

nada a nível de participação no poder. Isso se deve a muitos fato-

res, principalmente ao mal disfarçado racismo8.

Se o discurso é contundente em relação ao papel a que é relegada a

população negra, o que significa dizer, crítico às elites e instâncias ofici-

ais, também era direcionado para o interior dos movimentos negros, como

veremos a seguir.

Na avaliação do Conselho, dois momentos, no período pós-aboli-

ção, podem ser compreendidos através dos seguintes discursos: i) o res-

sentido ii) o moderno. O primeiro discurso abarcaria denúncias de discri-

minação racial no trabalho, em hotéis, restaurantes; o discurso moderno,

além de �discurso denunciador, consistia na ação concreta no sentido de

eliminar os focos da discriminação�.

O Conselho paulista apresentava-se, portanto, como �o mais legíti-

mo instrumento desta fase nova�, posto que

representa um avanço político e social que só será devidamente

avaliado a médio prazo. A sua criação já é uma marca histórica; já

que pela primeira vez se reconhece oficialmente aquilo que os

cientistas sociais e a população já conheciam muito bem: a discri-

minação racial sofrida pela população negra em nosso país. O tema

é polêmico, mas deve ser tratado com firmeza, coragem, inteligên-

cia e criatividade, a fim de evitar mal entendidos � tanto por parte

dos brancos como dos não brancos9.
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O discurso direcionado aos integrantes dos movimentos negros pode

ser visto na definição do Conselho como um �instrumento político, mas

com características específicas�. Na sua instrumentalização, a ação do

Conselho era vista pela constituição de uma equipe �multidisciplinar, onde

a competência e o profissionalismo se sobreporão à improvisão a ao

voluntarismo; marcas dos movimentos negros no Brasil�10.  As distinções

com os movimentos negros tornavam-se, portanto, manifestos através de

signos que priorizavam uma espécie de oposição: competência e

profissionalismo (atributos de quem compunha o Conselho) versus impro-

visação e voluntarismo (características dos movimentos negros).

Ao priorizar esses instrumentos de ação política, os integrantes do

Conselho mostravam diferenças substanciais entre essa instituição, vista

como �um instrumento democrático (está aberto a todos aqueles que te-

nham algo a contribuir e que queiram realmente trabalhar)�, e as organi-

zações políticas negras tradicionais ou mais recentes. Isso não é de todo

estranho, visto que estava em jogo a busca de uma nova representação

sociopolítica oficial, diferenciada das existentes.

A criação de um órgão oficial voltado para a �comunidade negra�

indicava a possibilidade, obviamente na perspectiva de quem nele esta-

va, de uma real participação política e administrativa, em nível estadual e

federal, pois o candidato Tancredo Neves havia sinalizado com a incorpo-

ração �dos anseios da comunidade no que diz respeito às possíveis mu-

danças na estrutura social, política e econômica do País�11.

As metas traçadas, inicialmente, pelo Conselho, convergiam para a

organização com vistas à �real emancipação� do negro. Um outro objetivo

que se destaca é a visão de que o papel principal do Conselho é o de

�reunir os negros hoje divididos�; nessa direção, pode-se entender a se-

guinte afirmativa: �a importância do entrosamento entre as várias comuni-

dades está acima de qualquer diferença, principalmente pelo momento

político brasileiro de hoje�12.  Mas, quais seriam essas diferenças? Basica-

mente, as de ordem política, haja vista a pluralidade de organizações ne-

gras existentes e as suas distintas perspectivas ideológicas.

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14202



O poder da cultura e a cultura no poder    |    203

O Conselho colocava-se, portanto, como capaz de regular essas di-

ferenças. Não seria por demais argumentar que sobressai a visão de um

órgão oficial capaz de normatizar os conflitos políticos existentes entre

diversas organizações negras, principalmente se levarmos em conta a in-

serção de representantes dos partidos políticos, predominância de es-

querda, na composição do Conselho em 1988. Além do PMDB (partido

que reelegera o governador do estado de SP), participavam representan-

tes do PCB, PSB, PDT e do PC do B.

Se essa participação ultrapassava a mera circunscrição das organi-

zações negras e absorvia a representação formal de partidos políticos,

estamos perante uma instituição que almeja, de modo empírico, uma

regulação de conflitos e tensões, incluídas aí a política formal, na esfera

de uma macro-política estatal.

Se alguns estudos apontam para o papel regulador do Estado mo-

derno perante a temática étnico-racial13, e sendo o campo político, como

observa Bourdieu (1998, p.164), �o lugar em que se geram, na concorrên-

cia entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos,

problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos�,

a instituição do Conselho não só legitima essa ação estatal como o investe

de uma outra atribuição: possuir capital simbólico para amenizar as dife-

renças ideológicas existentes entre as diversas instituições negras no que

tange à prática política. Há, portanto, um regulador das tensões existentes

entre as diversas instituições negras.

A mediação política do Conselho paulistano também se observa

pela leitura que os seus membros fazem da �pulverização� das entidades

negras no Brasil. Nos anos oitenta, era extraordinário o número de orga-

nizações negras no país. Em 1988, das 343 entidades catalogadas pelo

ISER, 143 (40%) encontravam-se no estado de São Paulo14.  Não é por

acaso o uso constante de termos como �integração�, �união� nos discursos

elaborados por seus representantes. Observemos um trecho do editorial

no primeiro número do jornal do Conselho:
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É preciso que a comunidade negra hoje, mais do que nunca, orga-
nizada e unida, possa realmente participar de todo esse processo
de reestruturação nacional, sob o risco de, não o fazendo, estar
fadada a amargar, por muito tempo ainda, uma marginalização que

grupos dominantes procuram nos impingir.

Por essa razão, penso que a estratégia elaborada para a existência e

o funcionamento do Conselho deve ser vista tanto na sua composição e

organização quanto nas atribuições e estratégias.

O Conselho paulista compunha-se de 10 representantes da socie-

dade civil e 01 representante de cada uma das seguintes Secretarias: Go-

verno, Economia e Planejamento, Justiça, Educação, Promoção Social, Re-

lações do Trabalho, Cultura, Segurança Pública, e Negócios Metropolitanos,

sendo que havia 01 suplente para cada representante das Secretarias e 08

suplentes para os da sociedade civil.

Para a sua operacionalização, foram criadas comissões de trabalho

(relações do trabalho, educação, saúde, segurança, justiça, cultura, comu-

nicações, economia e planejamento, interior, menor), constituídas por

especialistas, �ou pessoas interessadas, negras e brancas, que não deve-

rão ser necessariamente conselheiros�, e quatro assessorias técnicas (co-

municações, sistemas e métodos, relações internacionais, jurídica)15. 

A sua atuação dirigia-se para a capital e o interior do estado através

da criação de delegacias regionais, nas sedes das regiões administrativas

do estado, e núcleos municipais; as delegacias regionais, localizadas nas

cidades de grande porte, tornavam-se o elo de ligação com o Conselho, e

os núcleos municipais seriam instalados em cidades de menor porte; cada

núcleo ou delegacia teria como coordenador uma liderança local.

A escolha das delegacias ou núcleos regionais e a forma de recruta-

mento dessas lideranças obedeceram a alguns critérios:

foi feita uma pesquisa abrangendo desde a área ociosa ou a ser

alocada ou de propriedade do Estado em cada região, pessoas a

serem comissionadas, lideranças identificadas em cada cidade, além

de inquirir sobre a existência de entidades negras ativas, eventos

regionais típicos, até a necessidade da visita desta executiva16.
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As atribuições determinadas em lei consistiam em ações que englo-

bavam diversas áreas em defesa dos interesses da população negra: i) fisca-

lizar a correta aplicação de legislação favorável à comunidade; ii) desenvol-

ver projetos e apresentar sugestões aos poderes executivo e legislativo; iii)

apurar denúncias de discriminação racial ou de violência policial.

As estratégias de atuação do Conselho, no interior paulistano, po-

dem ser observadas como uma tentativa de ampliação das funções do

órgão estatal. Ele incorporava ações que se encontravam em secretarias

específicas, como a viabilização de centros culturais, a criação de creches

e de projetos que visavam o �desenvolvimento de trabalhos� para a

�melhoria das condições das inúmeras entidades negras locais�17.  Nos

anos posteriores à sua criação, essa estratégia incorporou outras preocu-

pações, como a inserção da �comunidade negra� em setores produtivos

do mercado.

Uma alternativa pode ser vista na proposta da criação de �bolsões

de desenvolvimento comunitário� que, amparada numa premissa de soli-

dariedade e identidade entre os negros, era ressaltada como prioritária na

atuação do Conselho. A identidade �comunitária� traduzia-se menos como

uma estratégia de ascensão social que como �luta pelo poder�. Chamo a

atenção para esse fato, pois alguns estudos têm apontado a estratégia de

solidariedade exercitada pelos negros com vistas à ascensão social, num

contexto de marginalização18.

O estabelecimento de uma identidade �comunitária� do Conselho

direcionava-se para o entrelaçamento de duas �variáveis� � ideal comuni-

tário e �interesses específicos em comum� � que, associadas ao

planejamento, à obtenção de recursos e à competência, promoviam o

surgimento de novas lideranças. Enfim, almejava-se uma espécie de

profissionalização daqueles que teriam uma maior probabilidade de su-

cesso na concorrência, tanto no plano político quanto mercadológico.

O desenvolvimento dos �bolsões de desenvolvimento comunitário�

realizava-se no Conselho através de encontros chamados de �arregimentação
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de microempresários�. Vejamos os objetivos: �i) aproximar, para discus-

são dos problemas afins, pessoas com preocupações empreendedoras; ii)

mapear o negro, micro, pequeno, médio e grande empresários (se hou-

ver); iii) apoiar a formação de novas empresas e incentivar o desenvolvi-

mento das existentes; iv) organizar as reivindicações dos associados em

interesses voltados à reserva de mercado; v) dotar os associados de um

aparato técnico multidisciplinar, a custos inferiores aos do mercado; vi)

preparar os participantes para fornecimento ao setor público�19.  Se esses

quatro objetivos refletem a �desigualdade�, em nível de uma representa-

ção �racial� para quem compunha o mercado � observe-se a dúvida, posta

entre parênteses, se existiriam grandes empresários negros � também

mostravam a expectativa de uma provável capacitação, por parte de um

órgão criado pelo estado, para suprir essa desigualdade.

O Conselho procurava, portanto, legitimar ações que propiciassem

a líderes empresariais negros um capital simbólico com vistas à ascensão

ao poder, assim como se propunha a ser o fomentador de uma possível

identidade sócio-racial daqueles negros que a sociologia na Bahia, nos

anos oitenta, apontava como �os negros que dão certo�20.

Nos anos que se seguiram à sua instituição, o Conselho paulistano

tornou-se um referencial na reivindicação de lideranças negras para a

criação de conselhos no âmbito federal. O Presidente da República, José

Sarney, em maio de 1986, recebia proposta de �psicólogos, professores,

advogados, estudantes e atores�, para a criação de um Conselho de defe-

sa dos direitos da �raça negra� , nos moldes do Conselho Nacional de

Defesa do Direito da Mulher, e vinculado ao Ministério da Justiça; na

Bahia, algumas lideranças negras faziam a mesma reivindicação21.

Observemos um artigo de João Jorge S. Rodrigues, diretor do Olodum,

publicado em janeiro de 1987, seis meses antes do Decreto-Lei estadual

que estabelecia o CDCN como o órgão vinculado à estrutura da Secretaria

de Justiça e Direitos Humanos. O artigo, publicado em um jornal que

havia apoiado a eleição do candidato do PMDB (Waldir Pires), era um
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apelo à criação de medidas semelhantes às que ocorriam no sudeste bra-

sileiro, pois reivindicava �a abertura de canais diretos da comunidade

afro-baiana com o governo, sem as defasadas formas de tutela dos gover-

nadores até então�. O argumento era que o novo governador baiano de-

veria ter como prioridade enfrentar o racismo, considerado como �uma

doença que afeta gravemente a sociedade brasileira e tornou-se oficial-

mente uma política de Estado�.

O Conselho baiano

Apesar de ter sido criado no governo peemedebista, o CDCN somen-

te foi regulamentado em 1991, no governo do PFL. Esse fato nos faz argu-

mentar que a análise dos Conselhos em distintos Estados não pode despre-

zar as injunções políticas, tanto em nível nacional quanto local, que

correspondem aos momentos de emergência e execução propriamente dita

de um programa de governo e da participação das entidades negras22. 

Com o objetivo de perceber as razões manifestas na sua criação e

posterior implementação, inicialmente, discutirei o processo que leva à

sua constituição e composição, demonstrando a sua tensão intrínseca com

o governo estadual, para tentar perceber a sua dinâmica processual atra-

vés de discursos de seus componentes e do registro das atas das sessões

ordinárias e extraordinárias no período de 1992 a 1998. A investigação no

CDCN implicou em considerar a posição dos representantes das entida-

des no Conselho, bem como o seu envolvimento nas ações, discussões e

conflitos no órgão, relacionando o �comportamento� dos seus represen-

tantes em circunstâncias similares para verificar as regularidades dos te-

mas e as normas conflitantes ali presentes. Esses representantes podem

ser vistos no Conselho como aqueles que detêm um poder circunstancia-

do através de sua identificação com uma entidade negra, o que significa a

ocupação de um status específico mas, também, eles podem ser vistos

como indivíduos que, em situações de escolha, conflito e decisão fazem

uso de argumentos que vão corroborar a sua postura política.
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Como entender a reivindicação de entidades negras pelo Conselho e

a sua não-regulamentação por um governo que o tinha criado? De acordo

com Valdina Pinto, sua primeira presidente, as instituições e militâncias

negras acreditaram no governo de Waldyr Pires com o objetivo de estarem

�perto do poder público para obter as reivindicações e referendar as con-

quistas� na nova carta constitucional. Mesmo percebendo um sentimento

de desilusão manifesto nos militantes, em relação ao governo peemedebista,

o que haveria propiciado a não implementação do Conselho?

Duas razões se apresentam. A primeira, revela os limites de uma

instituição no plano burocrático do estado, mesmo com sua reestruturação

em um período marcado por efervescência de mobilização política. Na

entrevista com Maria José Lopes do E. Santo23, assistente do Conselho

desde a sua implementação, questionei a razão de militantes representati-

vos de entidades negras reivindicarem um Conselho à época da elabora-

ção da nova carta constitucional, e depois não pressionarem o governo

peemedebista. A sua leitura é que um grupo reivindica, mas depois aban-

dona a sua consecução: �o movimento, a comunidade recua depois de

assegurar na constituição; esbarrou na questão de cargos (os conselhei-

ros)�, pois o Conselho foi concebido como um órgão colegiado, sendo

que a remuneração dos conselheiros tornou-se crucial: �não foi concedi-

do os jetons� pelo governo peemedebista, pois na reforma administrativa

de 15/07/1987, o artigo 48 impedia o pagamento de gratificação a conse-

lheiros e outros órgãos colegiados da administração, exceto o conselho

Estadual de Educação, de Cultura, Fazenda e Penitenciário. Mesmo sendo

visto como um impeditivo para a implementação no governo de Waldir

Pires, a não concessão dos jetons manteve-se no governo que o regula-

mentaria.

De acordo com Maria José Lopes, até a regulamentação do Conse-

lho, não havia espaço e nem material para o seu funcionamento; mas,

mesmo sem um projeto na Asplan (Assessoria de Planejamento), havia

dotação no orçamento. A Lei do Orçamento para 1988, 4.761, de dez/87,
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previa uma dotação geral para a manutenção de �Conselhos�, como o

Conselho Penitenciário e Direitos Humanos � �a menina dos olhos, em se

tratando de prioridades, pois o Secretário de Justiça é o próprio presiden-

te do Conselho�. Havia também uma dotação orçamentária de 1989 que

incluía, de modo mais específico, material de consumo, outros serviços e

encargos. A dotação de um ano para o outro aumenta, mas quem se bene-

ficiou foi o Conselho Penitenciário, o Conselho de Proteção aos Direitos

Humanos, o Conselho de Entorpecentes e o Conselho da Mulher, pois

inicialmente somente esses estavam regulamentados. Somente a partir de

1992 é que haverá desmembramento do orçamento para os diversos Con-

selhos. Um outro problema relativo à reestruturação estatal diz respeito à

especificidade do órgão na burocracia e no plano administrativo, pois o

CDCN não possuía uma vinculação com um outro órgão federal como,

por exemplo, o Conselho da Mulher, que estava vinculado ao Ministério

da Saúde. O que havia era uma política nacional voltada para a popula-

ção afro-brasileira, no âmbito da Fundação Palmares.

A segunda razão pela qual, provavelmente, o Conselho não foi des-

de logo regulamentado, é que a reivindicação pressupunha um órgão que

não fosse meramente consultivo, como observa Zulu Araujo (Z.A.), pro-

dutor cultural e ex-membro do Olodum � �o movimento queria um órgão

representativo� � o que significa dizer que uma estratégia de exercício do

poder em órgãos estaduais deveria ser visualizada nas reivindicações das

entidades.

A composição

A partir de maio de 1991, gestão ACM, inicia-se o processo de regu-

lamentação e implementação do CDCN, através de um ofício do Secretá-

rio de Justiça e Direitos Humanos, Antonio Maron Agle, solicitando às

entidades negras a indicação de representante e suplente para a composi-

ção do Conselho, e envio do currículo do indicado, pois todos seriam

sabatinados pela Assembléia Legislativa. Destaco um trecho do ofício,
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onde se define a competência do órgão, pois é revelador da absorção,

pelas elites políticas, de discursos e termos (observe-se o uso de �comuni-

dade�) até então restritos aos movimentos negros:

Ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, entre

outras atribuições, compete formular diretrizes e propor medidas

que visem assegurar e ampliar os direitos da Comunidade Negra; a

assessorar o Poder Executivo; acompanhar a elaboração e execu-

ção de programas que repercutem sobre os direitos e interesses da

Comunidade Negra; defender política de melhoria da Comunidade

Negra em todos os níveis de atividades do interesse e importância

para o desenvolvimento daquela comunidade [...]. Os nomes indi-

cados serão submetidos à apreciação da Assembléia Legislativa, na

forma do & 4 º do artigo 17, da Lei n º 4.697 e, após a aprovação,

nomeados pelo Senhor Governador do Estado24.

A princípio pode parecer que estamos diante de uma mera retórica

de um novo discurso estatal, entretanto o que me parece significativo é que

ela se ampara numa legitimidade, pois a participação no órgão era buscada

em instituições não-estatais. A sua eficácia está justamente em reforçar uma

legitimidade proveniente da participação de setores da sociedade civil; e é

por não reconhecerem a legitimidade, do órgão perante a população negra,

assim como por visualizarem os limites do órgão em um governo considera-

do de centro-direita, que algumas entidades se recusam a indicar represen-

tantes. A recusa decorre ainda da visualização relativa ao campo político,

com características de competição por um capital simbólico: a

representatividade. Mesmo sem uma argumentação explícita acerca das ra-

zões, é o que se depreende de algumas entidades � Terreiro do Axé Opô

Afonjá, Terreiro da Casa Branca, Conselho de Entidades Negras e Unegro,

entidade geralmente identificada como ligada ao PC do B � não terem res-

pondido ao ofício do Secretário da Justiça25. A única que se recusou a parti-

cipar e enviou um ofício foi o MNU , em 17 de janeiro de 1991:

a nossa entidade não indicará um representante para o Conselho

Estadual de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Entretanto,

colocamo-nos à disposição do referido Conselho para colaborar em
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iniciativas que visem a promoção do cidadão negro e a luta contra

o racismo e a violência policial que se abate no Estado sobre a

população negra. Saudações palmarinas.

Posteriormente, através do ofício n º 338/95, de 25/05/1995, o MNU

solicita ao Secretário de Justiça a indicação de dois representantes do

MNU no Conselho Estadual de Proteção de Direitos Humanos (CEPDH)

para apreciação na Assembléia.

No convite às entidades para a composição do Conselho, observa-

se uma estratégia de seleção daquelas que possuíam uma maior legitimi-

dade, fossem de conteúdo político mais explícito ou de maior referência

no âmbito da cultura, com destaque para as religiosas, como os terreiros

de candomblé.

depois da publicação do Decreto de 09/04 que regulamenta o

Conselho, visitei as entidades, de modo informal. Procurei as enti-

dades que estavam na ativa, o MNU, Jônatas do Ilê Ayê. (Maria José

Lopes do Espírito Santo, 23/12/1999)

E aqui reside uma significativa diferença em relação ao Conselho

paulistano; enquanto o CDCN, desde a sua composição, tem uma expres-

siva participação de terreiros e entidades religiosas, o Conselho paulista

somente em 1999 passa a ter um representante da comunidade religiosa26.

Além da participação formal de representantes do campo religioso, vários

são os representantes de entidades e de instituições não religiosas que

possuem uma vinculação com algum terreiro de candomblé. Esse fato

pode ser compreendido pelo que Michel Agier argumentou sobre a dinâ-

mica do espaço afro-baiano, no que se refere ao poder e à cultura. Entre

os componentes do �meio negro�, sejam eles pertencentes aos terreiros de

candomblé, grupos de capoeira, sociedades beficentes, militantes de um

grupo político, ou participantes de um grupo cultural, a participação mes-

mo em um evento como o carnaval, revela aspectos de integração política,

ideológica e relacional percebidos por um quadro estruturado de sociabi-

lidades27.  O indivíduo pode ter um posto hierárquico em algum terreiro e
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ser membro de um grupo cultural como Ilê Ayiê ou Olodum; ter parente

na estrutura religiosa de um terreiro e ser militante de grupo político;

pertencer a uma irmandade religiosa como a de N. Srª do Rosário dos

Pretos e ser militante de um grupo político.

Observe-se, na escolha das entidades religiosas que participariam

do Conselho, a preferência por grandes terreiros e entidades como Febacab,

que mantêm entre si uma certa tensão, pois sabe-se que esses terreiros se

auto-representam e a Febacab legalmente representa um número signifi-

cativo de terreiros pequenos e médios. Assim também foi a escolha do

Instituto Nacional Órgão Supremo Sacerdotal da Tradição e Cultura Afro-

Brasileira, convidado por �ter uma abrangência maior, a nível nacional e

internacional�28.

Houve também indicações que traduzem articulações de prestígio,

legitimidade e proximidade com o poder público. Os antropólogos Vivaldo

da Costa Lima, diretor do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, e

Júlio Braga, diretor do CEAO, encaminharam, respectivamente, ofícios ao

Secretário de Justiça indicando o antropólogo Jeferson Bacelar para su-

plente por ser um �especialista inclusive nos estudos étnicos e políticos

de minorias� e Jocenira F. Barbosa Pereira, também como suplente, desta-

cando-a como �filha de Olga de Alaketo�. S., representante do Muzenza

no aspecto formal, de modo não formal é representante da Secretaria do

Governo, demonstrando uma forma criada para mais uma representação

do governo estadual.

A indicação do Afro-Brasil (Associação Nacional para maior Partici-

pação da Descendência Africana) foi encaminhada por um pedido do

diretor dessa entidade ao Secretário de Saúde, seu amigo pessoal. Em um

ofício de 15/04/1991, registrado em cartório e dirigido ao Secretário de

Justiça e Direitos Humanos, mas aos cuidados do Secretário de Saúde, ele

afirma:

o Afro-Brasil em reunião da Diretoria decidiu indicar o seu repre-

sentante, o radialista José André do Nascimento (presidente) ao
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Conselho [...] o Afro-Brasil foi fundado em 23/03/1981, reconheci-

do de utilidade pública pela Assembléia Legislativa, cf. Lei é propri-

etária do Jornal Afro-Brasil e do Programa Radiofônico Afro-Brasil.

Após o período de solicitação de indicação às entidades, o gover-

nador ACM encaminhou à Assembléia Legislativa uma relação dos titula-

res e suplentes, com seus currículos, para apreciação e votação29.  A sua

composição, estabelecida no decreto n º 016 de 09 de abril de 1991, é de

cinco servidores estaduais, como representantes das Secretarias da Edu-

cação e Cultura, Segurança Pública, Trabalho e Ação Social, Justiça e Di-

reitos Humanos, Saúde; quinze representantes da sociedade civil, um da

OAB, um acadêmico com trabalhos relevantes à comunidade negra, um

sociólogo, um antropólogo, um representante da ABI; dez integrantes de

associações e entidades �representativas da comunidade negra, legalmen-

te constituídas ou oficialmente reconhecidas�. Empossado em 06 de maio

de 1992, define-se o CDCN através do seu regimento interno:

[...] tem por finalidade estudar, propor e acompanhar medidas de

relacionamento dos órgãos governamentais com a comunidade ne-

gra, visando resgatar o direito à sua plena cidadania e participação na

sociedade, competindo-lhe:

I � formular diretrizes, propor medidas e emitir pareceres que vi-

sem assegurar e ampliar os direitos da comunidade negra, promo-

vendo o seu desenvolvimento social, cultural, político e econômico;

II � assessorar os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na ela-

boração e execução de políticas públicas concernentes aos direitos

e interesses da comunidade negra:

III � acompanhar a elaboração e execução dos programas que re-

percutam sobre os direitos e interesses da comunidade negra;

IV � adotar providências e fiscalizar o efetivo cumprimento da le-

gislação relativa aos direitos da comunidade negra;

V � apoiar atividades da comunidade negra ou de interesse e im-

portância para o seu desenvolvimento, bem como promover inter-

câmbio com organizações afins nacionais e internacionais;
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VI � desenvolver projetos que promovam a participação da comu-

nidade negra em todos níveis de atividades;

VII � defender e apoiar políticas educacionais e de capacitação do

negro como cidadão;

VIII � sugerir alteração em seu Regimento30.

As sessões: de consensos e embates

Sendo as sessões ordinárias e extraordinárias o ambiente onde se

manifestam os debates, embates e ações, analiso os temas que ali se apre-

sentaram, com a perspectiva de demonstrar que a articulação política/

cultura se apresenta como a questão que envolve tanto os conflitos quan-

to o consenso manifestos interna ou externamente, em direção ao gover-

no estadual.

Ao contrário da divisão política dos anos setenta, entre militantes

�políticos� e militantes �culturalistas�, assim por eles mesmos denomina-

dos, o CDCN cristaliza uma postura que abarca ao nível de um órgão

estatal a resolução desse dilema que atravessa as décadas posteriores.

O Estado através da incorporação de uma política direcionada para a

cidadania, mostra-se capaz de regular conflitos que a princípio lhe esca-

pam.

Quando da realização das entrevistas com alguns conselheiros,

fiz uma indagação acerca da sua visão interna sobre o órgão. Valdina

Pinto, por exemplo, reconhecia o surgimento do CDCN �de baixo para

cima�, ou seja, por reivindicação das entidades negras junto ao governo

do estado, mas afirmava que havia muita burocracia e que o Conselho foi

marcado pelo �estrelismo baiano� e �briguinhas entre os conselheiros�.

Uma outra conselheira, S., dizia que �o Conselho é uma utopia. Nos con-

selheiros, falta uma consciência do ser negro�; e fazia uma observação

crítica sobre o tempo gasto nas sessões, três a quatro horas, e a forma de

escolha do presidente: �O presidente foi votado sem as pessoas o conhe-
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cerem�, manifestando um descontentamento sobre a existência de articu-

lações entre os conselheiros.

A burocracia apontada por Valdina aparece em outras falas de con-

selheiros, como nesta intervenção de Y.M., registrada como um protesto:

�este colegiado tem dois anos de existência e até a presente data não

apresentou nada de concreto em termos de realização, só se voltou a

estatutos, leis, parágrafos�, ou através da observação do conselheiro Ma-

nuel Canário, de que �o CDCN não tem diretriz, o que seria oportuno

desde já viabilizar as diretrizes deste colegiado.� O que se observa nesses

protestos e afirmações são leituras do exercício político/administrativo,

que podem ser observadas na continuidade das intervenções, na mesma

sessão:

o prof. Walter observou que na Bahia não existe ainda uma luta real

de comunidade, e o que há é um trabalho voltado para �cada um

por si� e ninguém se envolvendo. O que se vê são órgãos que têm

igualdade de condição mas que não se unem para fortalecer num

movimento. Aproveitou para solicitar a elaboração de um Plano de

Ação para o CDCN. Propõe que o Conselho trace uma diretriz de

visita a bairros com grande necessidade de assistência e se verificar

onde o CDCN pode apoiar, o que poderá ser feito. A cons. Yeda foi

a favor que começasse pela comunidade do Engenho Velho da

Federação e propôs que as datas importantes para a comunidade

negra nacional e internacional sejam celebradas em bairros, utili-

zando-se as instituições já existentes. O prof. Walter lembrou da

necessidade de se penetrar nas comunidades através das entidades

representativas para promover uma interação e verificar quais as

necessidades em que o CDCN pode participar com o apoio31.

Apesar da sua regulamentação no governo ACM, a execução de ações

pelo órgão encontrou dificuldades que podem ser percebidas em ofícios

encaminhados ao Secretário de Justiça. As razões eram inexistência de um

espaço físico autônomo, pois o órgão encontrava-se no prédio da Secreta-

ria de Justiça e Direitos Humanos, fato que chegava a ser visto como um

impedimento paras suas práticas junto �à comunidade�32.  O distanciamento

físico requerido traduz a procura de autonomia em ações, o que parece
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ter sido um primeiro obstáculo na relação órgão colegiado/Secretaria de

estado. O segundo empecilho é a falta de apoio financeiro do governo,

apontado como razão principal para a não realização dos projetos e das

metas definidas, conforme ofício encaminhado ao Secretário de Justiça:

O governador do Estado bem assim de V. Exa. não foi fazer do

conselho um simples órgão integrante do organograma funcional

da Secretaria. Cremos que o proposto foi fazer do Conselho um

órgão atuante e eficiente, cuja ação precípua deverá estar à altura

do respeito, do conceito e da tradição das entidades que nele estão

representadas. Assim Senhor Secretário, o CDCN até a presente

data encontra-se sem condições de atuar, o que leva os seus inte-

grantes a admitirem que, apesar da sua importância, não está sen-

do prestigiado pela equipe da Secretaria de Justiça, a ponto de,

para esta mesma equipe parecer um órgão sem qualquer expres-

são, cujo corte maior ou menor de verbas é insignificante. Acentue-

se, ainda, que os membros do Conselho, além do valor pessoal,

estão conscientes da responsabilidade que têm perante as entida-

des que se fazem representar neste colegiado, bem como as con-

tas que têm a prestar à comunidade negra da Bahia33.

Apesar do conflito latente gerado pela falta de apoio orçamentário

do governo estadual, isto não significa um confronto direto. Nas ações

dos conselheiros, encontra-se um tipo de relação com o governo estadual

que, se transposto para o plano das relações pessoais, em muito revela a

proximidade com o poder público:

 Pediu a palavra a conselheira Gessy agradecendo o apoio que não

obteve do Conselho do CDCN no evento Negrarte apresentado

desde junho de 1993. Pelo pres. foi dito que apenas foi conseguido

junto a Secretaria a liberação de seis faixas e o livro de ata para o

projeto não havendo verba para um apoio mais expressivo. Ainda

pela Conselheira Gessy foi dito que esteve com o sr. Governador

Imbassahy e o mesmo afirmou que até a presente data não houve-

ra recebido a visita de nenhum representante do CDCN, esclare-

ceu a Sra. Conselheira que as informações que chegaram ao CDCN

sobre sua conversa com o governador Imbassahy não foram preci-

sas. Com a palavra o Conselheiro Júlio Braga disse que seria oportu-

no que o Conselho fizesse uma visita ao governador e na oportuni-
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dade expor claramente o que está acontecendo no Conselho. Com

a palavra o Conselheiro Manoel Canário disse que este pleito é

antigo, inclusive houve a manifestação do Cons. Dalvadísio que se

prontificou em marcar a audiência34. 

Isso não quer dizer que se buscasse uma completa identificação do

órgão com partidos políticos ligados ao governo do estado, notadamente

o PFL. É o que transparece na nota pública de desautorização do nome do

Conselho em campanhas políticas de candidatos, pois temia-se compro-

meter o órgão e os �membros do CDCN que utilizem ou falem em nome

do CDCN�. Essa preocupação resultou de um panfleto de campanha polí-

tica do conselheiro R. L. B., representante da Secretaria da Saúde e candi-

dato a vereador em 1992, bem como do fato do jornal Afro-Brasil ter pu-

blicado uma matéria sobre a criação do Conselho e, logo abaixo, ter dito

que Manoel Castro, candidato a prefeito pelo PFL, �poderá ter a maior

parte dos votos dos negros�35.

Essas tensões que se manifestam no campo da política formal po-

dem ser relacionadas à integração política, ideológica e relacional que

marca as sociabilidades na etno-política baiana. Assim, ao tempo que

ocorre um fortalecimento de articulações entre as instituições, também

um acúmulo de tensões manifesta-se no próprio CDCN. Um caso singular

foi o envolvimento de um conselheiro em um processo administrativo na

sua própria entidade; por outro lado, havia conselheiros que, mesmo

sendo representante de uma entidade, possuíam inserção em outra, en-

quanto um outro conselheiro que havia sido indicado por um órgão pú-

blico para o CDCN, também era testemunha de acusação no processo

administrativo. Em algumas reuniões, estabeleceu-se um seríssimo confli-

to de ordem pessoal e organizacional.

Menos como um mero palco de conflitos, o CDCN é percebido pe-

los seus representantes como órgão capaz de solucionar problemas de

ordem política e de mostrar-se como mediador entre instituições negras

que estão nele representados. Um exemplo. Em 02 de agosto de 1994, na

8ª sessão ordinária, a conselheira e representante da Irmandade N. Srª do
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Rosário dos Pretos, apresenta o projeto do 2º Congresso Internacional de

Culturas Afro-Americanas, organizado pelo Ilê Asé Osum Doyo � Instituto

de Investigación y Difusion de las Culturas Negras (Argentina) e solicita

apoio do Conselho ao evento que �está sofrendo uma espécie de boicote

pelas entidades afins locais�.

O Congresso voltou a ser pauta na discussão da 9 ª sessão ordiná-

ria, em seis de setembro de 1994, quando se afirma que o Rei de Ketu não

foi recebido oficialmente no aeroporto em Salvador. O representante do

Filhos de Gandhy afirmava que, além dele, não havia representante na

plenária do Congresso: �ao participar das palestras, observou que no ple-

nário não havia nenhum representante da Bahia, exibiu aos pares todo

material do evento que fora impresso nas dependências do terreiro

organizador do evento�. Assinalando que foi um �desagravo à Bahia� clas-

sificou como falha a programação, pois �sequer não havia quem o rece-

besse, tampouco água ao menos para servir�. Seguindo a discussão, o

representante da Associação Baiana de Imprensa, �referindo-se ao Con-

gresso, disse ter faltado organização no evento e que havia sido contatado

por um amigo para ser o mestre de cerimônia do evento na véspera de sua

abertura�; o representante do Olodum disse ter ouvido críticas veementes

ao grupo de organizadores do evento sobre o fato deles estarem

�pentencostalizando o candomblé�.

A discussão voltaria à pauta em sessão ordinária posterior, quando

a representante da comunidade acadêmica, I. M., afirma que

o Rei de Ketu não veio ao Brasil em caráter oficial, ou seja, pelo

Itamaraty, por isso não teve uma recepção oficial. A visita à casa do

Benim foi um acerto com a Bahiatursa, que os participantes estrangei-

ros do Congresso fariam uma visita à casa, não sendo mencionado que

entre estes estaria o rei de Ketu, nem tampouco veiculado qualquer

proposta pela Fundação Gregório de Matos de realizar receptivo.

Aos olhos dos conselheiros, o episódio teve uma repercussão, pois

a representante do Instituto Nacional Órgão Supremo Sacerdotal da Tra-

dição e Cultura Afro-Brasileira demonstrava �sua admiração às observa-
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ções do Conselheiro Dalvadísio, declarando que o mesmo não se fez pre-

sente quando da visita do rei de Ketu à Casa do Benim, informando que

foram servidos aos presentes suco, chá, café e água�, ao contrário da

afirmação de que nem água houve36.

As discussões calorosas sobre a vinda do rei de Ketu revelam um

aspecto simbólico. A legitimidade da cultura religiosa afro-baiana tem sua

maior vertente na tradição de povos da cultura iorubá, e a presença do rei

de Ketu na Bahia referenda esse significado político e religioso. Mesmo

que nessas discussões esteja presente, e sempre transpareça, a vaidade

pessoal de cada conselheiro, o que se manifesta explicitamente é a sua

representação organizacional perante alguém a quem se deveria reveren-

ciar, principalmente em um evento organizado por uma entidade que não

possuía inserção e, por conseguinte, legitimidade no mundo afro-religio-

so; por isso, a afirmação do boicote de �entidades afins�, provavelmente

os terreiros tradicionais, e a acusação de que os organizadores estavam

pentecostalizando o candomblé devem ser atribuídas à concorrência in-

terna no mundo das entidades afro-religiosas.

A estrutura simbólica religiosa afro-baiana, portanto, atravessa as dis-

cussões e ações políticas e fornece mais substrato à postura de defesa da

cultura baiana. Mesmo que nas discussões do CDCN sobressaíssem pontos

como um plano de ações para a entidade, o racismo no mercado de traba-

lho, a implantação de um currículo direcionado para a temática negra atra-

vés da proposta de reciclagem de professores do ensino fundamental sobre

a história do negro no Brasil, de todos os temas discutidos nas reuniões,

nos anos de 1992 a 1998, destaca-se a religiosidade afro-brasileira e a parti-

cipação do órgão no I Encontro das Irmandades Religiosas da cidade do

Salvador, no Seminário �Você sabe a cor de Deus� e no Encontro das nações

e suas religiosidades. Uma defesa mais vigorosa do candomblé fica patente

na elaboração de notas de repúdio ao projeto do vereador Álvaro Martins,

membro da Igreja Universal de Deus, que impedia o sacrifício de animais

nos ritos religiosos, e ao jornal Bahia Hoje, que em uma matéria, considera-

da racista, indicava o risco da Aids no candomblé37.
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Na defesa veemente do candomblé, algumas propostas envolviam a

elaboração de um projeto proibindo a utilização de danças, cânticos, ves-

tes e parâmetros religiosos fora do espaço sagrado, assim como a preser-

vação de espaços sagrados através de parceria com a Associação dos Amigos

do Parque São Bartolomeu. Em todas essas propostas, o que se ratifica é

a defesa dos valores religiosos da �comunidade que [o órgão] representa�.

Além de mostrar-se como um defensor da religiosidade afro-brasileira, o

órgão propunha-se ser um mediador de conflitos entre instituições distin-

tas. O episódio da utilização de símbolos sagrados da religião afro-brasi-

leira no carnaval de 1993 viria demonstrar isso. Um outro exemplo foi a

participação do CDCN em uma reunião no estado do Rio de Janeiro com

entidades e órgãos governamentais para discutirem a veiculação de maté-

rias e reportagens desabonadoras ao candomblé.

A recomendação do CDCN, perante as partes envolvidas no confli-

to da utilização de símbolos sagrados nas ruas e espaços da cidade do

Salvador, no período momesco, perpassa o sentido de mediação. O que

importava é o �entendimento entre a coordenação do carnaval e a Febacab,

no sentido de que sejam eliminados do projeto de decoração da cidade

todos os elementos considerados ofensivos à comunidade religiosa afro-

brasileira e que ferem os dispositivos legais da Constituição Estadual�38,

o que demonstra que, sendo um órgão governamental, é capaz de provo-

car discussões e tomar resoluções de caráter oficial.

A preocupação com a veiculação da simbologia do candomblé em

ambientes profanos volta a ser recorrente na pauta das reuniões, em 1997,

quando a conselheira e representante da Associação dos Sociólogos e

Antropólogos do estado da Bahia, fala sobre a sua participação no Conse-

lho e o empenho na luta pela religião ao culto dos orixás, �desmistificando

a visão que muitos têm, quando a confundem com folclore, macumba,

batuque�.?! Observando que o CDCN �deverá impedir qualquer intento

das entidades convocadas ou de órgãos de turismo sejam eles municipais

ou estaduais em colocar ou autorizar a veiculação das imagens ou símbo-

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14220



O poder da cultura e a cultura no poder    |    221

los dos orixás no carnaval�; referia-se ao papel do órgão em �esclarecer

sobre a contribuição do sincretismo religioso, criação de novos mecanis-

mos, a fim de que se tenha uma garantia através dos órgãos governamen-

tais�. De acordo com a conselheira, havia um paralelo religioso entre os

ritos católicos e os do candomblé, pois �a diferença da comunhão na

missa africana e católica� é que �na primeira o obí representa a hóstia pela

natureza e a segunda pelas mãos dos homens�. Concluía procurando in-

formações �sobre a concessão apenas de uma vaga no Conselho para casa

de Axé, obtendo as informações devidas sobre a matéria�39.  É importante

salientar que mesmo o candomblé fazendo parte das discussões e ações

do CDCN, houve, quando da reformulação do regimento interno, uma

proposta por parte de um dos órgãos convidados, o CECUP, de uma mai-

or explicitação de defesa das religiões afro-brasileiras40.

O Conselho baiano é conservador?

O CDCN chega ao final dos anos noventa com uma representação

política já legitimada perante o Estado ou mesmo diante de grupos das

elites, antes resistentes. De algum modo, a busca de legitimação política

perante a população negra continua sendo um objetivo principal, por isso

as propostas de reformulação do regimento passaram a ser colocadas como

prioritárias. O argumento é que ele não corresponderia �aos anseios da

população afro-descendente, como também estaria defasado em relação

aos avanços dos programas almejados�.

 O discurso de distinção do conselho paulista para com os movi-

mentos negros é menos enfatizado pelo conselho baiano e não transparece

com tamanha evidência como no conselho paulista. Mesmo porque, com

as mudanças verificadas na direção política dos estados, em que se cons-

tituíram os conselhos, algumas organizações negras passaram a fazer par-

te da sua representação. Entretanto, a sua legitimidade não quer dizer

visibilidade como o órgão que referenda uma política estatal direcionada
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para a população negra. Mesmo havendo um reconhecimento, aos olhos

da maioria das entidades negras o Conselho é identificado com o governo

conservador do PFL. E esse fato pode ser notado nas sessões em que

constaram como ponto de pauta informações sobre a visão dessas entida-

des e a necessidade de uma maior divulgação do órgão, como forma de

mudar o pensamento vigente nas entidades negras sobre o CDCN:

Com a palavra o Conselheiro N. (Afro-Brasil) lembrou que é dito

pelas entidades que o CDCN não tem respaldo para representá-las

junto ao governo, sugeriu o Conselheiro que fosse efetuado um

mapeamento de outras entidades, ampliando o leque de possibili-

dades para proceder a divulgação [...] Pediu a palavra a Cons. M.ª

(Secretaria da Justiça e Direitos Humanos) [...] tecendo um breve

relato sobre sua experiência... as entidades que criticam o CDCN, o

fazem sem conhecer o órgão, suas diretrizes, seus obstáculos, sem

o mínimo de informação possível, pois nunca procurou o CDCN41.

Na reunião em que se discutiu a reformulação do regimento, a temática

adquiriu uma maior explicitação, pois várias entidades �políticas, culturais

recreativas e religiosas� convidadas a participar das sessões, �a fim de que

seja elaborado um planejamento único�, se manifestaram sobre os limites

da autonomia e capacidade do órgão para gerar políticas públicas:

Com a palavra o Sr. Hélio Jardins, representante da Febacab, solici-

ta esclarecimentos quanto ao poder dos presentes na aprovação dos des-

taques que culminaria na aprovação definitiva. Pediu a palavra o repre-

sentante da Associação dos Arquitetos enfatizando sobre o atual modelo,

se atende as necessidades da comunidade, pois é sabido que atende às

necessidades da instituição que o concebeu e segundo o qual o CDCN

não tem capacidade para gerar políticas públicas para a comunidade ne-

gra. Fez uso da palavra o cons. Anízio (ABI) lembrando que o colegiado

não tem autonomia e que todas as decisões devem passar pelo crivo do

sr. Secretário da Justiça42.

A identificação do CDCN com o governo que o implementou parece

marcar a existência desse órgão, seja pela falta de uma política estatal
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geral voltada especificamente para a população negra ou pela sua inclu-

são no rol de entidades que comporiam o espectro conservador negro na

cidade de Salvador. Um militante que participou do Olodum e de um

partido de esquerda, o ex-PCB, me afirmou que o movimento negro mais

forte da cidade do Salvador é conservador �no sentido mais pleno� e iden-

tificava o CDCN com o Ilê Aiyê, Febacab, Sociedade Protetora dos Desva-

lidos e Filhos de Gandhy.

Ainda que haja essa identificação, nas ações do órgão observa-se

que a cultura, enquanto �reprodução de eventos�, é referendada pelo cri-

tério da política. Melhor dizendo, há mecanismos políticos na realização

de eventos culturais. Esse fato, que perpassaria inúmeras entidades e ins-

tituições negras e não-negras, não é de exclusividade do CDCN. Entretan-

to, sendo um órgão de representação estatal, com participação de entida-

des negras diferenciadas, nele se manifestam com maior nitidez tensões

nas esferas da política e da cultura. Dois eventos me parecem exemplares.

O primeiro, a Celebração da Herança Africana, criado há três anos por

uma entidade não negra e que tem sido pomo de discórdia por parte das

lideranças e entidades negras mais politizadas, já que é direcionado para

atividades culturais como shows, perfomances, exposições e palestras.

Esse evento, realizado no mês em que se celebra a Consciência Negra,

conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, Emtursa, Funda-

ção Ford, Ministério da Cultura e participação de entidades negras com

práticas mais restritas ao âmbito da cultura. Em uma reunião do CDCN, se

questionou sobre a participação do órgão na Celebração Africana43. 

Esse evento insere-se nas preocupações sobre o apoio a projetos,

pois se aqueles fossem encaminhados ao CDCN deveriam traduzir seu

apoio �sob forma de pagamento de serviços e não com destinação ou

repasse de verbas, porque existem pessoas que são profissionais em redi-

gir projetos diversos e utilizam desses meios para sua sobrevivência�44.

A tensão manifesta pode ser observada através do projeto seminá-

rio Cidadão Zumbi, que havia sido solicitado pelo CDCN à Empresa Cida-
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de Livre Produções Artísticas, e aprovado por duas conselheiras sem ser

submetido ao colegiado. Questionando a autoria do projeto, um conse-

lheiro [Anísio] não aceitava que o projeto que leva o nome do CDCN fosse

elaborado por pessoa estranha ao conselho, sem prévia autorização do

colegiado:

As discussões tornaram-se acirradas em torno do assunto em pauta.

Esclarece o Sr. Presidente que o procedimento de substituir o nome

da empresa [...] Cidade Livre Produções Artísticas pelo Ilê Aiyê foi

devido à informação que a SJDH não celebraria convênio com em-

presa de fins lucrativos. Os Srs. Conselheiros questionaram o

Sr.Presidente, dentre as entidades que se fazem representar no

colegiado por que o Ilê Aiyê foi escolhido. Com a palavra, o Sr. Presi-

dente justificou que o Ilê Aiyê foi sugerido por possuir documenta-

ção em dia para atender aos requisitos da celebração do convênio [...]

Disse que o Conselho anda muito devagar, por este motivo foi leva-

do o Projeto ao Sr. Secretário sem anuência de todos os conselheiros.

As acusações de falta de respeito do Presidente pelo Colegiado do-

minaram a reunião. No final, depois do representante da empresa Cidade

Livre, Z., argüir �cobrança de direitos autorais sobre o projeto�, decide-se

solicitar ao Secretário a devolução do projeto. As tensões manifestam-se

nessa reunião, com a exposição das modificações efetuadas pelo colegiado

no Projeto Zumbi:

Fez uso da palavra o sr. Z. lamentando não ser possível através de

sua empresa realizar o evento mediante as condições impostas

pelo colegiado, prosseguiu tecendo comentários sobre a forma que

estavam sendo conduzidas as discussões pelo colegiado. Com a

palavra o cons. W. C. disse que diante de palavras desairosas ao

Conselho proferidas pelo empresário Z., repeliu-as esclarecendo

que o colegiado integrado por pessoas competentes, conceituadas

profissionalmente que zelam pelas suas dignidades e pelo

patrimônio mal dizem �amém�, mas para decidir com consciência,

conviccão que lhes respaldam o conceito futuro, inclusive do pró-

prio presidente, encerrando a declaração dizendo que todo conse-

lho deseja a realização do evento mediante uma linha de transpa-

rência, honestidade e conceito de quantos neles estejam envolvidos.

Pelo cons. A. foi exposto sobre os mecanismos utilizados pelo sr.
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Presidente na condução do projeto desrespeitosa para com seus

pares, infratora com o regimento interno, neste momento as dis-

cussões se tornaram acirradas, e o sr. Z. se retirou. Na votação o

colegiado aprovou o projeto com as modificações efetuadas. O Ilê

Aiyê foi a entidade referendada legalmente para o projeto.

As divergências e tensões continuariam nas sessões seguintes, pois

o evento ocorreria no mesmo período da Celebração Africana; falava-se

em cancelamento e o presidente observava que

se o evento não acontecesse, ficaria ruim para o conselho. De volta

com a palavra, o cons. A. F. dizendo que ficou ruim desde o primei-

ro tropeço quando o projeto do seminário Cidadão Zumbi fora en-

caminhado ao Exmº Sr. Secretário sem passar pelo crivo do colegiado

e em seguida vieram uma série de tropeços, solicitando ao Sr. Pre-

sidente por questão de ordem que pusesse em votação a proposta

do cons. A [...].

Por fim, o CDCN aprovou, por maioria simples de votos, a não

realização do Seminário Cidadão Zumbi45.

Em carta enviada ao diretor do CEAO, o proponente afirmava que

�infelizmente a irresponsabilidade continua sendo a tônica das organiza-

ções do movimento negro�. Um outra carta do presidente do CDCN dirigida

ao mesmo diretor, diz:

Após o projeto já estar em andamento, conselheiros que formam

um bloco de oposição a atual presidência do Conselho consideram

que o projeto não havia sido devidamente discutido entre eles,

visto que os mesmos encontravam-se ausentes na primeira discus-

são e solicitou a devolução do projeto junto à Secretaria da Justiça

para que houvesse uma melhor apreciação.

Justificando o longo período de discussões do projeto, em torno de

um mês, e a falta de tempo hábil para execução do evento, e qualificando

a posição dos conselheiros opositores de reacionária e conservadora,

comunica o cancelamento do evento46.

Em que pesem as divergências entre os conselheiros na esfera polí-

tica, vemos no CDCN ações que se pautam por um discurso revelador das
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entidades negras nos anos oitenta e noventa, em que se destaca um anti-

racismo, seja através da defesa das religiões afro-brasileiras e das denún-

cias de discriminação policial para com os negros, seja na elaboração de

cartilhas informativas sobre a lei e os direitos da população negra.

Essas ações refletem práticas já presentes nas organizações não-

governamentais, assim como um maior prestígio e autonomia dessas or-

ganizações perante o poder público. Se esse fato, por um lado, resulta

numa maior capacidade de viabilização de projetos com interfaces no

mundo oficial, ou mesmo sua inviabilização, também demonstra a dinâ-

mica e ambigüidade na rápida incorporação de discursos das entidades

negras pelas instâncias públicas.

Em quinze de dezembro de 1999, indo ao CDCN para o ato de en-

cerramento do Curso de Agente de Cidadania e da etapa 1999 do Curso

de Inglês, direcionados para jovens negros de bairros negros, me chamou

a atenção a referência constante às palavras �auto-estima� e �cidadania�

no discurso proferido pelo Secretário de Justiça, quando da solenidade

de abertura e de entrega dos diplomas. Essas palavras revelam uma apro-

priação e representação máxima do governo estatal e indicam a adoção

de novos termos e sentidos de um léxico provindo de entidades não-

governamentais. Acompanhando a mudança desse léxico nos últimos de-

cênios, ela se torna paradigmática dessas novas relações das entidades

negras com as instâncias públicas. Um exemplo extremamente significati-

vo é o vídeo produzido pelo CDCN. Nele, os discursos das entidades são

tão evidentes no seu conteúdo afirmativo e reivindicativo, que o próprio

CDCN não parece ser um órgão em conflito com as entidades que o ques-

tionam no campo político. Enfático na sua narrativa, o órgão oficial revela

as interfaces com os movimentos negros.

O vídeo inicia com afirmações sobre povos antigos que contribuí-

ram com a medicina, e responsáveis pela civilização do Egito, reiterando

a diversidade desses povos, o tráfico e a contribuição de povos africanos

no Brasil na produção da cana-de-açúcar, algodão, café, ouro, pedras pre-

ciosas etc.: �O suor dos negros foi essencial na construção desse país�.
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O narrador informa que Salvador possui uma população de 81%,

de negros e usa o termo raça para denominar a população negra; diz que

a Lei Áurea, ao abolir a escravidão,

não garantiu uma vida melhor aos negros, sem escolas e lugar para

morar; os recém libertos passaram a ser vítimas de um sistema

vertical de classes, ocupando o extrato social mais baixo. Os negros

foram vítimas também de um mal que existe até os nossos dias: o

preconceito. É por isso que o 13 de maio não é comemorado pelas

entidades que defendem a igualdade entre as raças.

O texto usa, além do termo negro, o afro-brasileiro, ressaltando a

�resistência�, �a luta pela cidadania, fosse pela força das armas, nos levan-

tes, nos quilombos, fosse pela afirmação cultural nas irmandades ou nos

candomblés�. Seguindo pela reiteração da resistência, lembra a Revolta

dos Alfaiates como o primeiro levante social do Brasil, os levantes no

recôncavo buscando a libertação e o reconhecimento como cidadãos, e a

Revolta dos Malês, a criação da Frente Negra Brasileira em 1931 e a sua

transformação em partido político.

O discurso prioriza a ênfase �na luta dos negros pela cidadania até

hoje� pois entidades como MNU, Steve Biko, UNEGRO, Ilê Ayiê, Olodum,

entre outras, trabalham pela preservação dos direitos dos afro-brasilei-

ros�, com a afirmação implícita de que a criação do órgão pelo estado foi

resultado da reivindicação da comunidade negra. Objetivo do órgão? �O

CDCN trabalha para a igualdade entre as raças e o combate à discrimina-

ção racial�. Ao colocar a pergunta para o espectador sobre o que é discri-

minação racial, aparecem no vídeo algumas pessoas em locais diferentes

da cidade do Salvador a responder. Seguindo com o tema, o texto diz o

que é preconceito, discriminação, e representantes do movimento � Olívia

Santana (presidente da UNEGRO), Maria Durvalina (Cooperativa Steve

Biko), Kátia Melo (Coletivo de Mulheres Negras da Bahia) � , falam sobre

o racismo, a identidade étnica, e a auto-estima.

O texto do vídeo passa a se referir ao que a Constituição brasileira

e a estadual garantem à população negra, os valores da religião afro-
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brasileira e a proibição do intercâmbio com países onde o racismo é ofici-

al, oficialização do 20/11, data da morte de Zumbi dos Palmares e Dia da

Consciência Negra.

Chamando a atenção para o CDCN � �existe para garantir essas

conquistas da comunidade negra� � Maria José Lopes, assistente do con-

selho, diz que a entidade oferece serviço jurídico contando com o apoio

da Defensoria Pública e o seu presidente, Walter Crispim, ressalta que o

CDCN não tem objetivo protecionista, nem corporativista, e muito menos

separatista, pois o objetivo é contribuir para a redução das desigualdades

sociais.

Além da participação de militantes negros, o Secretário de Justiça e

Direitos Humanos se faz presente no vídeo; no seu discurso, o CDCN

define políticas, �desenvolve ações, elabora e executa programas de inte-

resse da comunidade negra, atuando como vigilante no cumprimento das

leis que garantem a igualitária convivência entre os indivíduos, assim o

CDCN trabalha pela justiça social�. O texto final é narrado com a fotogra-

fia do governador Paulo Souto (PFL) no fundo da escrivaninha.

Na conclusão aparecem dois textos que me parecem significativos

pela incorporação oficial de um discurso negro:

O CDCN é a voz oficial do negro da Bahia, é a voz de Zumbi dos

Palmares que grita dentro de cada um de nós, que lutamos pelo

direito ao trabalho, educação, lazer e igualdade entre todos os cida-

dãos, independentemente da cor da pele, da raça ou da religião.

(Voz narrativa)

A todos aqueles que, pela força das armas ou pela resistência pací-

fica, lutaram contra a violência que se perpetrou contra o negro

neste país: aos quilombos, aos malês, às irmandades religiosas, aos

terreiros de candomblé, aos blocos afro e afoxés, aos movimentos

negros e a todos os cidadãos que, em grupo ou isoladamente, vêm

seguindo os passos dos heróicos ancestrais no combate ao racismo

e à discriminação, pela preservação do legado cultural africano.

(Texto escrito apresentado no final do vídeo)
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O vídeo, que tem no final Governo da Bahia � Secretaria de Justiça

e Direitos Humanos, agradece às seguintes entidades: UNEGRO � União

de Negros pela Igualdade, Coletivo de Mulheres Negras da Bahia, MNU �

Movimento Negro Unificado, Grupo Cultural Olodum, Cooperativa Edu-

cacional Steve Biko, todas elas legitimadas no campo da politização das

relações raciais.
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