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| Conclusão |

É provável que a relação poder/cultura aqui perseguida seja dema-

siadamente excessiva, ou talvez uma construção da eloqüência de quem

esteja a imaginar alguma possibilidade de resolver angústias sobre a cul-

tura e o poder como categorias homogêneas capazes de serem associadas

a lugares tradicionais de investigação � poder/estado, cultura/movimen-

tos populares � , mas também de demonstrar que micro instituições (os

grupos de capoeira, os terreiros de candomblé) e macro instituições (os

conselhos) sejam passíveis de serem percebidas através de conceitos e

relações operacionais, ou seja, via um sistema que não se exaure de uma

representação no campo político.

 Por isso, se vistas como representações nativas, a �cultura� e a �po-

lítica� são representações acionadas no interior de macro e micro institui-

ções (do conselho ao terreiro) não somente para provocar demandas e

reivindicações, assim como para estabelecer políticas para o país.

O que observo nesse processo é que nessas representações e ações

se revelam lugares diferenciados de discursos do poder, sejam eles o dos

militantes negros e/ou de esquerda, o dos terreiros de candomblé ou o

dos que produzem o discurso oficial. O que não quer dizer que num

determinado processo histórico, com agentes sociais diferenciados, eles

não possam coincidir.

Nesse sentido, é no plano da política e da cultura que se visualiza

o debate; é o exercício da política, a incidência do viés político, e a sua

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14233



234    |    Jocélio Teles dos Santos

articulação com a cultura, que me fizeram seguir da leitura antropológica

da cultura � um sistema de representações que não está destituído de uma

dimensão política � para a investigação de como a �cultura� e a �política�,

enquanto �representações nativas�, são acionadas no interior de macro e

micro-instituições ( do Estado aos terreiros, por exemplo).

Se a cultura não existe sem poder, mesmo sem estar no �poder ins-

tituído�, o que distingue o poder da cultura quando ela nele está instituí-

do? Ela se �reifica� como estratégia de luta e embate, pois se há um poder

nas representações culturais, existe um duplo poder nas representações

culturais quando estão no �poder instituído�. Nesse sentido é que a cultu-

ra afro-brasileira, adentrando no universo simbólico do poder, através de

implementações e ações oficiais, apresenta-se como um fenômeno que

pode ser datado a partir dos anos sessenta.

Isso significa dizer que há uma ressignificação de uma disputa sim-

bólica que me parece apresentar duas faces. Primeira, se visto pelo que se

apresenta como matéria-prima, ou o substrato da política, voltada para o

âmbito interno e externo do país, revela o poder da cultura. A política

externa independente de Jânio Quadros, o discurso na ONU, na OIT, o

reconhecimento do racismo à brasileira no governo Fernando Henrique

Cardoso, ou a postura do prefeito de Salvador (PFL) ,em 1998, em defesa

da cultura negra perante a campanha feroz das igrejas evangélicas contra

a presença de imagens dos orixás no Dique do Tororó, encomendada

pela Prefeitura ao artista plástico Tati Moreno, são exemplos reveladores

do que apontei como �corretamente político�.

Segunda, a instituição da cultura no período analisado, fazendo

parte do universo da política, aponta não somente para as relações de

poder em relação à cultura, mas para a busca de uma representação do

poder na cultura. Em suma, são duas faces de um processo dinâmico, em

que não se pode pensar a cultura sem a dimensão do poder.

Esse caminho me permitiu ver que essas ressignificações apresen-

tam uma disputa pelo campo do poder, configurado por projetos, a partir
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de lugares de interpretação de uma determinada problemática em deter-

minado contexto, a que nem as lideranças negras dos anos setenta/oiten-

ta conseguiam escapar. A oposição �culturalistas� versus �políticos�, que

pode ser traduzida como as armadilhas de pensar uma reificação da cultu-

ra � aqui destacada como �uma idéia da unidade e fidelidade a si mesma�

(cf. Montes, 1996, p.49) � , em contraste com o reducionismo da política, é

um exemplo ilustrativo.

De modo implícito, muito do que precede tem como principal alia-

do a história, pois como argumenta Marshal Sahlins (1987) a cultura é

tanto historicamente reproduzida na ação quando alterada historicamente

na ação. Mas, se ações redefinem (a partir de uma reavaliação e à medida

que são implementadas) a compreensão preexistente da ordem cultural,

onde estariam, por exemplo, os novos significados oficiais? É provável

que o argumento tentador seja que estamos perante uma dinâmica cultu-

ral nessas ações e, sendo assim, não há por que pensar as práticas oficiais

como inertes e estáticas nas últimas décadas. As ações que reproduzem a

nossa sociogênese também introduzem novos sentidos de ordem cultural,

a partir de uma pluralidade de agentes envolvidos em relações de poder

em constante tensão, contestação e negociação.

Sendo cultura e política indissociáveis, o que as faz tomarem cami-

nhos distintos é a leitura das relações raciais no plano da socialidade,

mestiçagem ou desigualdade. Ao longo dos últimos decênios, isso é sin-

tomático, quando se observa o destaque na cultura em detrimento da

desigualdade (o modelo freyriano é pertinente), ou o que lhe é de oposi-

ção mais imediata, o �politicamente correto�, a influência marxista em

intelectuais de esquerda ou militantes que enfatizam as desigualdades e

deixam de lado a cultura; nesse sentido, quando se observa a cultura na

lógica do poder, percebem-na como manipulação ou conquista. Cultura e

estrutura social apresentam-se, portanto, como redutíveis a si mesmas.

Por conseguinte, a leitura das relações raciais no Brasil produziram

dois modelos excludentes em que, por um lado, enfatizam-se as desigual-
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dades sociais e, no limite, reconhece-se a cultura como espaço de

convivialidade; de outro lado, assevera-se a cultura e, no limite, reconhe-

cem-se as desigualdades sociais. Em outras palavras, o drama se apresen-

ta entre preservar a mestiçagem sem destacar a discriminação racial ou

preservar a �cultura� e dizer não à mestiçagem. Em um esquema, pode ser

notada uma das dimensões da vida social, sendo enfatizada:

Cultura - Desigualdades raciais

Socialidade - Discriminação

Mestiçagem - Apartheid

Tolerância - Segregação

O contraste dos termos permite evidenciar as implicações

interpretativas que levaram as relações raciais a serem vistas como exem-

plo de democracia racial, ou a sua completa negação � falsa consciência

ou mito. A ironia é que se o encontro das três raças na formação da soci-

edade brasileira fosse lido nessa direção, mito, no sentido mais vulgar,

teríamos uma argumentação buscando uma negação, quando se trata de

uma armadilha. Afinal, o mito que não é tão auto-evidente � em determi-

nadas conjunturas falava-se em doutrina da democracia racial ou conjun-

to de princípios (governo Jânio Quadros), ou mesmo em democracia raci-

al (leitura de militantes negros e de esquerda, nos anos cinqüenta, sobre

a convivialidade) � , apresentando-se como um mito político, apareceria

da mesma forma que o mito religioso, através do que Raoul Girardet (1987,

p.15) aponta como dialética dos contrários: �polimorfo, o mito é igual-

mente ambivalente�, pois é �suscetível de oferecer múltiplas ressonâncias

e não menos numerosas significações. Significações não apenas comple-

mentares, mas também freqüentemente opostas�. Acrescentaria

ressignificação de disputa simbólica pois, se no esquema acima mostra-

do, as dimensões só se tornam perceptíveis e excludentes no âmbito da

política, também são na interpretação acadêmica, seja pelo acalorado de-
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bate envolvendo brazilianistas e brasileiros (HARRIS et alli, 1993; TELLES,

1995; FRY, 1989; HANCHARD, 1989; BAIRROS, 1996; HANCHARD, 1996),

na ênfase de um racismo idiossincrático (PEREIRA, 1996), no retorno à

problemática da mestiçagem na análise do fenômeno da música no Brasil

(VIANNA, 1995; GUERREIRO, 2000), na mestiçagem e no seu contraponto,

a identidade negra (MUNANGA, 1999), no otimismo exagitado de visualizar

a sociedade brasileira como uma civilização mestiça e tropical, �orgulhosa

de si mesma� (RIBEIRO,1995), e no revisitar o conceito de �raça� compara-

tivamente � Brasil, Estados Unidos e África do Sul (GUIMARÃES, 1999;

MARX, 1997), Venezuela (WRIGHT, 1990) e Colômbia ( WADE, 1997).

As ressignificações em curso apontam também para a substituição

do termo mito por discurso (SANSONE, 1998), meta a ser buscada (REIS,

1997), indicando que se trata de releituras de temas estruturantes que

abrem novas possibilidades tanto de interpretações quanto de ações em

determinadas conjunturas. O curioso, e irônico, é que se a conjuntura

permite uma materialização de ações, provoca, por outro lado, uma atua-

lização de temas sempre recorrentes.

Voltando às atividades acadêmicas, em 1999, me deparei com a cons-

trução de uma nova biblioteca na minha faculdade. O mais interessante é

que os dois computadores adquiridos para o acesso ao acervo possuíam

um nome de identificação: Oxóssi e Oxum. O ambiente universitário,

marcado pelo �politicamente correto�, estava atualizando o �corretamente

político� de empresas, bancos e órgãos oficiais dos anos sessenta.
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