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PREFÁCIO

Tou observando que vocês foi determinado para uma grande caminhada… Todas as missões que a gente carrega é dirigido. Vocês estão dirigidos pelos deuses, para uma grande caminhada. … Os orixás amam os corajosos. Os corajosos
não é aquele que vai com agressão, é o que tem coragem de chegar fora, enfrentar a vida. E esses são amados de deus e dos orixás.
[Mãezinha, mãe-de-santo, durante uma entrevista]

Em 1997-1998 fiz trabalho de campo na cidade de Ilhéus, no estado brasileiro da
Bahia, no âmbito de um projecto de pesquisa sobre “raça” e etnicidade em contextos multiétnicos. Aminha colega Susana de Matos Viegas prosseguiu um projecto autónomo, relacionado com aspectos do indigenismo e eu concentrei-me
na emergência do movimento “afro-cultural” local e na política da representação
cultural por ele promovida. Desde a publicação de Senhores de Si: Uma Interpretação Antropológica da Masculinidade (1995) que eu vinha reorientando os meus interesses de pesquisa para a temática da etnopolítica e da “raça”, utilizando como
pontes entre a anterior temática e esta a naturalização do poder e as representações sobre o corpo. Inicialmente havia pensado que o meu terreno de eleição seria a ilha caribenha da Trinidad, por razões que ficam explícitas no primeiro texto
do presente livro. Mas um convite para proferir uma conferência no Brasil, em
1995, “mudou a minha vida”, como é costume dizer-se. Até então, o Brasil não
havia exercido nenhum fascínio nem curiosidade intelectual. Mas o confronto
com a realidade local iniciaria uma relação que está longe de terminada, já que
são enormes os desafios que coloca. Desde logo, os da identidade: a partilha de
uma mesma língua situa o antropólogo português no Brasil numa zona de ambiguidade, entre o próximo e o distante. Esta última prende-se, em grande medida,
à História autónoma daquele país e à sua construção como realidade multiétnica
e socialmente conflituosa. Todavia, é essa mesma alteridade que reconduz o observador a uma identidade por assim dizer “diferida”, já que — no terreno que
me interessa — a população afro-brasileira é o resultado do processo de
ix
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expansão e colonização portuguesas, sobretudo na sua vertente mais terrível, a
da escravatura, suas consequências e memória.
Aparte o trabalho de campo propriamente dito, dediquei, como é natural, muito tempo à leitura de obras que me familiarizassem com o Brasil e, sobretudo, com a pujante antropologia que ali é praticada. Foi então que me
confrontei com produções ensaísticas, literárias e científicas que focavam a
génese da nação brasileira, na qual Portugal não podia deixar de ocupar um
lugar de relevo. O meu interesse pelo luso-tropicalismo nasceu aí, sobretudo
na vertente de aproveitamento das ideias de Gilberto Freyre para justificação
da empresa colonial portuguesa em África no século XX. Se a minha pesquisa
empírica foi sobre a emergência de um movimento político-cultural afro-brasileiro, no regresso a Portugal fui levado a analisar como certas representações sobre a especificidade brasileira dialogaram com representações sobre a
especificidade portuguesa.
Estes discursos — que classifico como excepcionalistas — embora produzidos ao longo de todo o século, contêm todos os elementos temáticos (hibridismo, miscigenação, mestiçagem etc.) que, ainda que com uma inversão
de polaridade, vamos encontrar a partir dos anos 80 no panorama anglo-americano sob o nome de post colonial studies. A intuição de que as realidades históricas e culturais resultantes da expansão e colonização portuguesas poderiam enriquecer e questionar alguns pressupostos desse campo de estudos levou-me, igualmente, a concentrar alguma atenção nele, se bem que de maneira crítica e cautelosa, e sem adesão espontânea a uma moda académica.
Inicialmente pensava escrever uma monografia relativamente clássica sobre o trabalho de campo em Ilhéus. Mas o percurso de curiosidade intelectual
que referi levou-me noutra direcção: a de um livro que, contendo uma substancial parte de etnografia e análise sobre Ilhéus, incluísse o processo, o percurso
dessa inquirição. Assim, este livro começa com a história de insucesso (no sentido em que a pesquisa não foi prosseguida) da minha prospecção de terreno na
Trinidad (capítulo 1); prossegue com a etnografia do meu estudo de caso em
Ilhéus, Bahia (capítulo 2); continua com um ensaio sobre o luso-tropicalismo (capítulo 3) e outro sobre as noções de hibridismo, miscigenação e mestiçagem (capítulo 4), sendo que ambos prestam particular atenção à produção intelectual
portuguesa ligada ao colonialismo em África e ao uso ideológico de uma certa
ideia de Brasil; e termina com um ensaio sobre os eventos de Setembro de 1999
em Lisboa em torno de Timor-Leste (capítulo 5) — uma forma de “voltar ao aqui
e agora” das reconfigurações pós-coloniais da identidade portuguesa. Este livro
gira em torno, portanto, do recurso a “raça” e “cultura” nas disputas em torno da
diferença e/ou da desigualdade que enformam os processos de construção de
identidades e as políticas de representação cultural.
O livro não termina, todavia, aí, mas sim com o capítulo 6, um texto propositadamente dúplice. Por um lado aborda questões teóricas do pós-colonialismo,
de modo a tornar mais explícitas as minhas posições sobre este campo
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teórico-temático. Por outro, fecha o livro com um texto — que eu chamaria de
“etnopoético” —, sobre a figura do Marinheiro, entidade dos cultos afro-brasileiros que elegi como símbolo inspirador para este trabalho. Ao fechar o livro dessa forma, pretendo afirmar a sua natureza híbrida: livro de antropologia mas também livro de viagens, de reportagem (no sentido mais nobre da
palavra), de documentário — ainda que o resultado final não seja tão atrevido
como gostaria que tivesse sido. É no capítulo 2, sobre Ilhéus — na realidade
um livro dentro do livro — que tentei ir mais longe na busca de um ensaísmo
híbrido, talvez porque a memória da experiência concreta do terreno a isso
obrigue. Aí afirmo, citando Manuel Castells, que “não se trata de um livro sobre livros”, ou seja, de um ensaio académico clássico. Resolvi seguir, nesse
texto, a sequência cronológica da pesquisa no terreno, usando o diário de
campo como texto-base, a partir do qual como que abro links explicativos e
mesmo teóricos, do mesmo modo que incluo ilustrações que, ao longo da estadia em Ilhéus, serviram de comentário pessoal ao que via e sentia. A sequência cronológica no texto sobre Ilhéus replica e é replicada na organização
do livro, também ela cronológica, apresentando assim um percurso — uma
viagem — de pesquisa e descoberta.
Da varanda da minha casa em Olivença, a vinte quilómetros de Ilhéus,
via-se o mar. Cinco minutos a pé eram suficientes para chegar à praia, um luxo
disponível praticamente todos os dias do ano. Mas no meio desse quadro tropical e idílico, dessa imagem “tropicalizante”, eu prestava sempre atenção a um
pormenor que não encaixava nesse quadro e com ele construí um símbolo simultaneamente de mácula e ancoramento, flutuação e raiz, que está contido no
título deste livro: é que o mar em Ilhéus era sempre castanho, cor de terra. O fenómeno tem uma explicação perfeitamente racional: os muitos rios que desaguam naquela costa transportam consigo grandes quantidades de sedimentos
e o regime das correntes trá-los para a orla marítima. Mas naquela costa onde
os portugueses aportaram pela primeira vez, naquela Bahia onde milhões de
africanos escravizados cultuaram a terra perdida de África enquanto construíam uma nova terra, e onde o trânsito e o tráfico transatlânticos constituíram
economias, explorações, culturas, imaginários, países e nações, a cor pardacenta daquele mar (um “Atlântico Pardo” a contrapor ao “Atlântico Negro” de
Gilroy?) conferia densidade ao que de outro modo seria apenas o banal símbolo do oceano com as conotações gloriosas e chauvinistas a que muitos de nós,
portugueses, nos habituámos, e de que nos cansámos. Este mar da cor da terra
é, pois, uma imagem que condensa o aparente paradoxo entre o fluxo e o ancoramento, a busca — sobretudo pelos afro-descendentes — de um lugar na terra
do novo mundo sem esquecer o culto da terra de “origem” do outro lado do
mar, de onde portugueses e luso-brasileiros arrancaram os seus antepassados.
Este mar é, por fim, navegado pelo personagem do Marinheiro, personagem
(ou entidade) da religião afro-brasileira, figura de Mercúrio comunicante e
abridor de passagens, cuja simbologia é abordada no último capítulo.
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*
Este livro não teria sido possível sem a colaboração de todos os ilheenses com
quem me relacionei durante o trabalho de campo. Desde logo, a família Rodrigues do Bairro da Conquista, do Terreiro Tombency e do Bloco Dilazenze,
bem como todos os seus aderentes e colaboradores, sendo que uma palavra
de carinho especial deve ser dirigida a Mãe Hilsa, Marinho, Gleide, Ney e
Dino. Moacir Pinho, na Fundaci, foi fulcral para que o trabalho se desenvolvesse, assim como todos os membros do Conselho das Entidades Afro-Culturais de Ilhéus e dos blocos e terreiros de alguma forma a ele ligados, e relembro aqui Mãezinha, Val, Franklin, Sílvio, César, Jaco, Gurita e Mãe Gessy. Bem
como, fora deste meio, Gerson. No meio universitário, a ajuda de Ruy Póvoas
e dos restantes membros do Kawe foi preciosa, assim como a da reitora e professores da UESC (Universidade Eatadual de Santa Cruz), entre os quais Roberto. Neste universo, um beijo muito amigo deve ser dirigido a Jane Voisin,
pela amizade e os dias maravilhosos em Itacaré com Pascal, Joana, Rafa e todos os amigos transumantes. Em Olivença, a vida não teria sido a mesma sem
a amizade e a vizinhança dos Magalhães (Cláudio, Élvio, Élvia, Isabel — e
também Mestre Ramiro), sem a comida de Dona Jó e os sorrisos da Carmen ou
a ajuda caseira da Elma. Durante a estadia e depois, Ana Cláudia Cruz da Silva, colega do Rio, ajudou-me muito na pesquisa, assim como o seu orientador, Márcio Goldman. Nas saídas de Ilhéus — preciosas, como qualquer antropólogo sabe — a Universidade de Brasília acolheu-nos de braços abertos,
pelo que deixo um abraço especial para Alcida Rita Ramos e Mariza Peirano.
Em Canavieiras passei dias de tranquilidade zen em casa de Miguel Mateus e
Eveline Brigham. Em Salvador, a vida tornava-se excitante em casa do Bruno
Visco e também mais estimulante intelectualmente, graças aos colegas da
Universidade Federal da Bahia Pedro Agostinho e Maria do Rosário Carvalho. Do mesmo modo, a vida ficou mais colorida com as visitas do Rui Zink,
do Ruy Duarte de Carvalho, dos meus pais, do Pedro, da Mónica e da Catarina, das filhas da Susana — Leonor e Maria —, do Nuno Porto, da Ângela e, sobretudo, do António Perestrelo. A pesquisa não teria sido possível sem o
apoio do programa Praxis XXI da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a
publicação deste livro deve-se, uma vez mais, à receptividade do Rui Pena Pires na Celta. Partes substantivas deste livro foram discutidas, sob a forma de
comunicações, em seminários e conferências, a cujos organizadores — Bela
Feldman-Bianco, Mariza Corrêa, Cristiana Bastos, João Leal e Boaventura de
Sousa Santos — quero agradecer, bem como a João de Pina Cabral, pelo encontro nas discussões em torno destas temáticas.
Por fim, um agradecimento especial e cúmplice vai para a Susana de
Matos Viegas, companheira de casa e terreno.

Capítulo 1
POTOGEE: SER PORTUGUÊS NA TRINIDAD

“Is these Potogees who cause the trouble, you know”, he said. “They have their
hands in the stinking salt-fish barrel and they are still the first to talk of nigger
this and coolie that”. (V. S. Naipaul, The Middle Passage)

Em 1994 visitei a Trinidad numa curta viagem de prospecção do terreno, com
a ideia de vir mais tarde a concretizar uma investigação no local.1 O interesse
pelas Caraíbas foi motivado pelo facto de se tratar de uma região com formações sociais feitas (depois do extermínio das populações indígenas) pela própria expansão europeia: um produto da economia mundo e não um caso clássico de colonialismo de ocupação. A Trinidad surgia como um terreno não turístico e complexo do ponto de vista da variedade de grupos étnicos e raciais.
Interessava-me fazer a passagem da anterior pesquisa sobre género para a
área de processos mais vastos de diferenciação baseados na naturalização do
poder (corpo, género, raça) em contextos multiétnicos. Não tinha qualquer
intenção de estudar os portugueses da Trinidad, de cuja existência nem suspeitava. Mas a investigação tem acasos que redireccionam a atenção ou apelam à sua análise: daí a narração da história da minha relação com uma
luso-descendente da Trinidad. Ao fazê-lo, prestei particular atenção às questões da etnicidade e raça, poder e diferenciação, e identidade pessoal. O texto
estrutura-se, então, como um diálogo entre recordações de viagem e relação
interpessoal, por um lado, e aquilo em que elas iluminam os debates teóricos
ou são por eles iluminadas, por outro.

1

Uma versão semelhante deste texto foi publicada na revista Etnográfica, I (1), 1997,
pp. 9-32, com o título “Ser português na Trinidad: etnicidade, subjectividade e poder”.
1
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Diário de viagem
Considerando a pequenez relativa da ilha de Trinidad, a viagem de
táxi do aeroporto até ao bed and breakfast foi longa. Tudo porque
o taxista necessitou de parar, por razões não explicadas, no campo de cricket onde os seus correligionários da igreja Mórmon promoviam um convívio. Não tivesse sido a minha insistência em prosseguir — provocada pela vontade urgente de tomar um duche que
acalmasse os efeitos do calor e da humidade — e ele teria achado
natural que ali ficássemos. Viria mais tarde a descobrir que não
se tratava de uma estratégia de conversão religiosa, mas tão somente um caso de adaptação dos procedimentos da igreja à instituição trinidadiana do liming — deixar-se ficar, numa esquina de
rua, em casa, ou num bar, conversando pelo prazer de conversar,
trocando informações sobre as origens étnicas de cada um; sobre o
que se viu nas múltiplas viagens a parentes em Miami, Toronto,
Londres ou Nova Iorque; sobre os mais recentes objectos de consumo; sobre as polémicas em torno da canção que ganhou as últimas
competições de soka (soul + calipso), de steelbands, de cricket
ou mesmo de política partidária. Ou simplesmente exercendo o direito inalienável ao picong, o gracejo irónico, mais ou menos
ácido, mais ou menos cortejante, sobre os atributos físicos ou
comportamentais de quem tem o azar de passar por perto.
Ao fim de duas horas chegava a casa da senhora Grace, minha
anfitriã. A casa fica em Diego Martin, um subúrbio da capital —
Port of Spain. Viúva, activa na Igreja Anglicana, entusiasta com
as possibilidades de expansão do seu negócio via Internet, a senhora Grace é uma anfitriã extremosa e conversadora para os seus
setenta e muitos anos. Fica-me reservado o rés-do-chão da sua vivenda “ao estilo espanhol” (outros diriam ao estilo dos subúrbios
de Los Angeles), mas a primeira tarde passo-a com ela na varanda
refrescada pela sombra das buganvílias (esse nome extraordinário, tomado do apelido do explorador francês de um outro arquipélago de outro Oceano). Ao princípio explico-lhe que a minha viagem à Trinidad é exploratória: para ganhar um sentido do local de
modo a eventualmente ali realizar trabalho de campo. Apesar disso
(ou por isso mesmo, já que viria a perceber que as etiquetas étnicas são bem mais do que isso), a minha portugalidade torna-se no
centro da conversa da senhora Grace. Peremptória, afirma: “Você
tem que conhecer os portugueses da Trinidad”. A vontade dela é
apenas reforçada quando eu demonstro a minha total surpresa:
“Portugueses, na Trinidad?”. Eficiente, a senhora equipa-se da
lista telefónica e procura encontrar o senhor De Nóbrega,
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presidente do Clube Português. Não o encontra. Subitamente, lembra-se de um facto mais interessante: “Saiu um livro sobre os
portugueses na Trinidad. Vamos telefonar à autora”. Dito e feito.
No próprio dia da minha chegada à ilha (e esta não é um mundo microscópico, pois tem mais de um milhão de habitantes, concentrando-se a maioria na área metropolitana da capital), encontrava-me
ao telefone com a autora de The Portuguese of Trinidad and Tobago, Portrait of an Ethnic Minority — Jo-Anne Ferreira.
Nessa mesma tarde, Jo-Anne visitou-me, acompanhada pela
irmã. A conversa começou com alguma formalidade, talvez por eu
ter sido percepcionado como alguém bastante mais velho — uma vicissitude de marcadores corporais como o cabelo branco. A autora
ofereceu-me o seu livro, que haveria de ler avidamente nessa mesma noite. Ali começava, sem querer, uma estadia que me levaria a
fazer amizade com Jo-Anne, a sua família, os seus amigos. Que levaria a extensa correspondência — por carta e correio electrónico. E que culminaria numa visita de Jo-Anne e da sua amiga Shelley
a Portugal, um ano depois. Antes de continuar, porém, vejamos o
que diz o seu livro.

Retrato de uma “minoria étnica”
De entre os vários grupos étnicos que imigraram para a Trinidad como indentured labourers para as plantações de açúcar e cacau,2 os primeiros a chegar foram portugueses oriundos dos Açores, corria o ano de 1834, o da abolição da
escravatura no Império Britânico, facto que deixou os donos de plantações
com problemas de mão de obra. O seu estatuto era ainda ilegal, e tinham sido
trazidos do Faial por comerciantes de escravos.
As primeiras tentativas de iniciativa governamental concentraram-se
na importação de africanos, afro-caribenhos e escravos libertados dos EUA,
partindo do princípio de que se adaptariam melhor: as relações de exploração
laboral eram essencializadas racialmente, muitas vezes através de um tour de
force metafórico baseado na ideia de adaptação ao clima. Algumas correntes
locais preferiam Europeus: “a stabilizing influence [that] would increase the
number of whites in relation to blacks and coloureds” (Brereton 1981: 98). Primeiro vieram da França, Alemanha e Inglaterra, mas estes imigrantes cedo
partiram da Trinidad para os EUA. Os governos de Portugal e do Reino Unido estabeleceram um acordo de migração de madeirenses para a Trinidad em
2

Indentured labourers, trabalhadores com contrato de trabalho temporário, localmente percepcionado como “escravatura encapotada”, consistindo na deslocação de populações
de umas colónias britânicas (ou países dependentes, como Portugal) para outras.

4
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contratos com a duração de dois anos, na sequência de anteriores fluxos para
a Guiana desde 1835. O primeiro grupo legal de madeirenses chegou à Trinidad em 1846. Ferreira aponta crises económicas e sociais na Madeira como estando na origem da emigração: crise da indústria do vinho, doença da batata,
surto de cólera, bem como histórias relacionadas com a fuga ao serviço militar.3 No entanto, Ferreira sublinha uma surpreendente questão religiosa.
Graças à acção do missionário e médico presbiteriano escocês Robert Reid
Kalley, milhares de madeirenses haviam-se convertido ao protestantismo na
década de 1840. Segundo Ferreira, foram vítimas de perseguição quer pela
Igreja Católica quer pelo governo, perseguição essa que culminou nos Madeira outrages de Agosto de 1846. A simples tomada de conhecimento deste facto
— largamente desconhecido em Portugal — constituiu para mim uma lição
sobre os processos de ocultação histórica e de como essas ocultações podem
ser desveladas algures, nos lugares mais insuspeitados.
A primeira leva foi de 219 imigrantes, chegados em Maio de 1846, seguidos de 197 protestantes em Setembro. Seguiram-se levas de 200, 160 e mais
216 protestantes noutros barcos no mesmo ano. Os católicos eram sobretudo
trabalhadores rurais; os protestantes eram profissionalmente mais diversificados, pois Kalley havia fundado escolas em Machico, Santo António da Serra e São Roque.
Se no ano da abolição da escravatura se pensava que a imigração de europeus poderia contribuir para o “branqueamento” da sociedade, poucos
anos depois achava-se que números significativos de trabalhadores europeus
“would have upset the racial structure of society and undermined the dominance of the whites in the colony [where] Europeans owned and managed,
while the coloured races did the manual labour” (Brereton 1981: 99). A palavra-chave é, aqui, “trabalhadores”: o desejo de branqueamento é menor do
que a necessidade de manter uma estrutura de classes baseada na raça. Em
breve os madeirenses seriam substituídos por indianos e chineses, não sem
antes ter havido uma segunda vaga de imigração, com a crise provocada pela
filoxera na década de 1870 na Madeira. Nos finais do século XIX, a comunidade madeirense atingia as duas mil almas. Esta população acabaria por não renovar os seus contratos; substituída nas plantações por indianos, emigrou
para outras paragens ou integrou-se na sociedade local como um grupo
intermédio.
Ferreira diz que os católicos abriram rum-shops (tabernas) e os protestantes mercearias — uma divisão supostamente feita pelas diferentes atitudes perante o álcool. No entanto, os protestantes acabariam por optar por
uma estratégia de ascensão social internacional, emigrando para os EUA
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Uma compreensão mais profunda dos processos socioeconómicos na Madeira imediatamente anteriores a este período pode ser obtida em Freitas Branco, 1986.
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(onde constituíram comunidades em Jacksonville e Springfield, no Illinois), e
também para o Brasil. A maioria dos que ficaram era católica, chamando mais
alguma imigração (já de tipo “mercado de trabalho livre”) na década de 1930
e logo a seguir à II Guerra Mundial.
Os portugueses foram sendo assimilados, segundo a autora, a todos os
níveis: cultural, linguístico e racial. De facto, já em 1891 se afirmava que “as
with all other sections of the immigrant population, except the East Indian,
the descendants of the natives of Portugal are being gradually absorbed in the
native population” (Census of Trinidad and Tobago 1891, in Ferreira 1994:
23). Ferreira reafirma a opinião corrente no seu país: “No longer distinct as an
ethnic group, largely because of dilution and assimilation through intermarriage with other ethnic groups, of both European and non-European origin,
their descendants remain relatively few in numbers but great in influence and
occupational status” (Ferreira 1994: 23).
Em relação à comunidade actual, Ferreira confronta-se com o problema
clássico das classificações étnicas e raciais dos contextos plurais: após 1960 o
sistema estatístico deixou de discriminar os portugueses como minoria étnica. Os seus descendentes passaram a ser incluídos numa de três categorias:
Europeans, Mixed e Others. Se em 1950 Smith afirmava haver apenas 65 Madeiran-born Portuguese (1950: 65), Ferreira só identifica 25 em 1994. A dificuldade
em identificar os portugueses é, aliás, reconhecida como um problema, pelo
que Ferreira recorre às quatro categorias estabelecidas por Reis (1945): a) os
Madeiran-born ou madeirenses: b) os creoles, produto de uniões endogâmicas
de madeirenses nas segunda, terceira e quarta gerações; c) os mixed creoles: resultado de uniões entre um progenitor português full blooded oriundo/a de
(a) ou (b) e outro progenitor de origem diferente; d) os outros: pessoas que escolhem identificar-se como membros da comunidade, sejam ou não vistos
como tal pelos membros de (a), (b) e (c).
Quanto às duas associações, o Portuguese Club e a Associação Portuguesa, o critério de admissão para pessoas mistas de origem portuguesa era,
em primeiro lugar, o aspecto sociológico do contacto e mistura inter-racial,
“rather than purely ancestral or biological ties” (Reis 1945: 131 in Ferreira
1994). Por exemplo, “non-Portuguese spouses of Portuguese members could
become ordinary members of the Portuguese Club under certain restrictions,
but not at the Associação Portuguesa” (1994: 25). Ferreira defende uma visão
histórica de grupo étnico contra uma visão de auto-identificação, visão esta
que informa toda a sua pesquisa. Assim,
Those who “feel” or consider themselves Portuguese are generally those who
still prepare one or more Portuguese dishes, those who take part in informal
and formal Portuguese social functions and those whose families belong or
have belonged to either one of the Portuguese social clubs or both. However,
they may or may not agree that a community actually exists. (Ferreira 1994: 26)
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Nos últimos anos proporcionaram-se ocasiões de reafirmação da identidade
portuguesa: o Dia Nacional de Portugal promovido pelo cônsul, a apresentação das credenciais de Duarte Vaz Pinto como embaixador e a celebração da
indigitação do bispo John Mendes feita na comunidade em 1989. Estes esforços são feitos, parece-me, por luso-descendentes que entretanto se inseriram
no segmento “branco” e podem recorrer às instâncias diplomáticas e ao discurso oficial português sobre as “comunidades portuguesas”. Surgem no
momento histórico de mais drástica diminuição dos efectivos, devido a exogamia, envelhecimento e emigração. Ferreira dá relevo ao facto de que, inicialmente, mais homens do que mulheres vieram da Madeira, o que teria conduzido à exogamia:
One result of inter-racial marriages is the phenotypic immersion and absorption of the historical Portuguese community, so that it is difficult to ascertain those of Portuguese descent in the “mixed-blood” group, unless their surnames are
Portuguese and unless they still maintain social links with others of Portuguese
descent. (1994: 27)

A imagem social dos portugueses ficou ligada às mercearias e rum-shops. Até à
substituição dos portugueses pelos chineses no nicho do pequeno comércio, as
lojas eram mesmo conhecidas como Poteegee shops.4 A ascensão social dos portugueses, com o abandono do pequeno comércio e a passagem para a distribuição
em larga escala é explicada localmente, e por Ferreira também, como estando ligada à natureza frugal e empreendedora dos portugueses, à sua experiência prévia com o comércio a retalho, ao trabalho árduo, ao familismo, à auto-exploração
e à solidariedade comunitária — explicações que nos soam familiares em termos
da contestada ideia de “carácter nacional” e por certo necessitando de explicação. No entanto, Ferreira não deixa de duvidar destes estereótipos:
An informant from South Trinidad remembers that in the 1940s, so many people in her village owed money to a particular shop owner that some of the village children would sing “pay Serrão, Serrão” (to the tune of “Que será, será”), so
notorious a reputation was this shopkeeper’s. (1994: 34)

Hoje já não há, como se diz em crioulo, Poteegee shops, mas sim grandes negócios com nome português, de que se pode destacar JB Fernandes, o grande produtor de rum. Ferreira, usando para o efeito o dito português “nem
carne nem peixe”, define o lugar ambíguo dos portugueses na sociedade
multiétnica:

4

Na epígrafe aparece “potogee”, na forma utilizada por V. S. Naipaul. Mas durante a minha
estadia na Trinidad deparei com esta forma alternativa de grafar esta expressão crioula.
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In a sense they bridged the gap between the European Creole elite at one end of
the economic and social spectrum and the African and Indian proletariat at the
other end. As Europeans, they shared the racial and physical characteristics of
the “white” upper classes; as indentured labourers and shopkeepers, they occupied the lower strata made up of non-Europeans. (1994: 48)

Os portugueses não eram considerados sociologicamente brancos, nem por
brancos nem por negros. Até 1960 eram colocados numa categoria própria
nos censos, que correspondia, nos epítetos étnicos “de rua”, a rash patash poteegees, um termo pejorativo que brincava com a sonoridade dos plurais da
língua portuguesa. A elite não os considerava brancos, quando muito Trinidad-white, e os não brancos não os tratavam como superiores. Albert Gomes
afirmava,5 repetindo uma imagem que nos é comum:
The Portuguese in Trinidad locked their colour prejudices in their minds so that
their loins might be unaffected by them. It is said that the Portuguese colonize
in bed; certainly those in Trinidad were assimilated into the population in this
way. (Gomes 1968: 9-10)

Até à época do progresso económico gerado pela exploração do petróleo na
década de 1970, os portugueses não conseguiram assimilar-se aos brancos: o
“luso-tropicalismo” de Gomes e de Reis só se aplica às relações com os negros
e as outras categorias coloured. O livro de Jo-Anne Ferreira não podia, no entanto, deixar de fazer referência a um aspecto que todos os luso-descendentes
na Trinidad referem: o facto de a identidade étnica, na maioria das famílias, se
resumir já só à celebração de certos hábitos alimentares. E aqui há um símbolo-rei: garlic pork, em inglês; carne de vinha de alhos, em português. Este prato
é confeccionado no Natal, e é um prato madeirense. Com Miller (1994), percebemos como o Natal é, na Trinidad, a festa simétrica do Carnaval: a primeira
celebra as solidariedades familiares e o sentido de permanência, a segunda a
mistura étnica, a volubilidade e a transitoriedade. É esta carne de vinha de
alhos, esta comida étnica cuidadosamente elaborada para o momento da comensalidade familiar, que constitui o fulcro da identidade portuguesa crioulizada. Note-se o seu nome local: carvinadage ou calvinadage. Estranhas ressonâncias de “carnaval” numa, e de “calvinismo” noutra, mas não me atreveria
a transformar esta blague numa exploração etimológica…

5

Escritor e político da década de 1950, na origem da expressão “gomesocracy”. O primeiro a
promover formas expressivas definidoras da identidade trinidadiana: calipso, steelbands,
carnaval).
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Diário de viagem
Imediatamente se estabeleceu um acordo tácito entre mim e
Jo-Anne: eu leria e criticaria o seu livro, ajudá-la-ia inclusive
na tradução de um artigo seu para ser publicado em português numa
revista madeirense, e ela apresentar-me-ia o seu país. Fez muito
mais, pelo que lhe estou infinitamente grato: apresentou-me à sua
família e amigos e deu-me a ver as nuances dos processos de identificação e diferenciação étnica e racial.
A casa da família de Jo-Anne é uma vivenda de classe média
num subúrbio da capital chamado Petit Valley. Jo-Anne, estudante
universitária, vive com os pais, ambos quadros profissionais, e
os irmãos. O pai é de origem portuguesa, conhecendo muito pouco
da língua. A mãe é de origem africana: segundo as categorias portuguesas de classificação fenotípica, seria negra, mas cedo me
apercebi das infinitas gradações utilizadas na Trinidad, onde a
mãe de Jo-Anne é, antes, coloured. O ambiente caseiro é acolhedor
e a conversa boa e descontraída. Como professora, mas certamente
devido a qualidades pessoais, a mãe Ferreira tem um discurso de
uma lucidez cortante sobre a estrutura racial local. Como família
“mista” não são de todo uma excepção. Mas a sua condição mista parece dialogar sobretudo com a sua posição de classe, o seu estatuto profissional e o seu capital simbólico. É clara a consciência de que a família não pode aspirar a pertencer à elite branca
local, como não pode aspirar a pertencer à classe detentora do
capital económico (que não político, pois este está há décadas
nas mãos do funcionalismo negro de raiz urbana e é cada vez mais
disputado pelos indianos).
Toda a família de Jo-Anne tem um discurso anti-racista que
não se fica pela manifestação de boas intenções ou pelo uso de uma
linguagem politicamente correcta. O seu capital cultural permite-lhes, sobretudo, ter uma visão histórica e sociológica sobre o
que é viver numa sociedade que nasceu da escravatura e do sistema
de classes com assento na raça, e dele fazerem uma crítica. Permite-lhes ainda aderirem a uma utopia de multiculturalismo e multirracialismo, sem que percam a perspectiva de suspeição em relação a quanto essa utopia é construída como uma ideologia do jovem
estado-nação, bastas vezes sem repercussão no bom entendimento
inter-racial no quotidiano e nas relações interpessoais.
A família de Jo-Anne é o exemplo de um segmento da população
trinidadiana que ganha cada vez mais relevo: uma classe média
culta, com laços transnacionais, inserida na cultura global.
Este segmento não constitui um grupo, pois todos os casos
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individuais de famílias semelhantes são constituídos através de
cruzamentos diferentes. Assim, a origem étnica e racial é da ordem da hegemonia na Trinidad: é o grande modelo de referência
para pensar e mapear as identidades sociais e é no seu seio e
através da disputa semântica em torno dos seus referentes que se
dá a luta por emancipações várias e mudanças de significados.
Coube a Jo-Anne engajar-se activamente neste processo, pois os
restantes membros da família não demonstram o mesmo interesse na
“redescoberta das raízes portuguesas”.
Ingenuamente pensei, no princípio, que a pesquisa de Jo-Anne
constituísse uma tentativa de ascensão social num contexto em que
a origem étnica é determinante. O meu raciocínio era o seguinte:
oriunda de uma família mista, o reforço da sua portugalidade
aproximá-la-ia do grupo dos brancos. O raciocínio foi rapidamente complicado pelo facto de, historicamente, os portugueses na
Trinidad terem sido considerados como “nem brancos nem pretos”,
sobretudo pela sua posição socio-económica intermédia. Pensei
então que a recente promoção político-simbólica de Portugal à
“Europa” pudesse permitir uma reformulação dessa ideia, e isto
justamente quando os portugueses desapareceram como donos de tabernas e até como comunidade: uma identidade a que pudesse recorrer quem quisesse.
Mas porquê e para quê pensar assim? Afinal de contas, a busca
das raízes não é muito diferente da que se faz nos Estados Unidos
e cada vez mais na Europa. Não estaria Jo-Anne simplesmente a ancorar a sua identidade num sentido de história de família comum a
largos sectores da modernidade global e, de certo modo, a recusar
mesmo a lógica das categorizações por grupos raciais, reforçando
antes a “etnicidade” ou a “cultura”? Questão complicada, visto
que o assunto é tudo menos pacífico ou neutro na Trinidad, onde a
tez da pele, a raça, a origem étnica, a religião, são o centro das
conversas, das disputas, das alianças, até da vida política nacional e das produções culturais expressivas, da música ao grande
ritual do Carnaval. Para que o leitor não se perca como eu me perdi, ao deambular por ruas repletas de gente de todas as cores — e
onde numa esquina um templo hindu se sucede a uma mesquita, esta a
uma igreja evangélica, ou pinturas rastafarianas decoram os muros de um campo de golfe para Crioulos Franceses —, é necessária
alguma sistematização da etnicidade e da raça na Trinidad.
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O contexto trinidadiano
O volume editado por Yelvington (1993) será o meu guia para esta secção. Na
Trinidad, a etnicidade está implicada nas lutas quotidianas pelo poder, naquele que é um dos estados mais multiétnicos e mais desenvolvidos das Caraíbas. Para Yelvington, a história da Trinidad é uma história de clivagens que
atravessam as fronteiras étnicas, de classe, culturais, nacionais, religiosas e
sexuais, resultando numa hegemonia incompleta, o que deu espaço para estratégias de ascensão naquilo que veio a ser conhecido como uma estrutura
de etnia/classe (1993: 3).
Durante três séculos foi uma colónia “esquecida” da Espanha, após a dizimação das populações ameríndias. Em resposta à crescente agressividade
do Império Britânico no século XVIII, a Espanha tentou tornar a ilha numa colónia economicamente viável, convidando plantadores franceses católicos
das Antilhas que se encontravam perante uma situação de subalternidade
face aos novos senhores britânicos. Começava a economia de plantação em
torno da cultura do açúcar. Capturada a ilha pelos ingleses em 1797 e a eles cedida formalmente em 1802, chegaram também plantadores britânicos, vindos de outras ilhas, assim como grupos de negros livres: ex-escravos americanos, escravos libertados de navios estrangeiros pela Royal Navy, e imigrantes
das Caraíbas. Desde o princípio é, pois, grande a diversidade de origem geográfica e linguística da própria população afro-descendente.
Três grandes grupos socioeconómicos — correspondendo a três grandes grupos étnicos — se distinguiram desde cedo: os brancos, donos de plantações, de casas mercantis e administradores, controlando os recursos; os coloureds, ocupando lugares intermédios; e a grande massa de negros, desde escravos a camponeses, passando por assalariados agrícolas. A rivalidade étnica verificava-se mesmo dentro de cada grupo, como entre os chamados, ainda
hoje, crioulos franceses (querendo com isso dizer brancos franceses nascidos
nas Antilhas) e os ingleses, estes pressionando no sentido da anglicização um
país maioritariamente católico e com uma cultura de referência francesa
(nunca chegou a estabelecer-se uma base hispânica) (Yelvington 1993: 5).
Com o fim da escravatura em 1834 deu-se a procura de trabalho estrangeiro, sobretudo da Madeira e da China. Estes imigrantes tornaram-se na
classe de pequenos comerciantes, a que se juntou depois da Grande Guerra o
grupo dos sírio-libaneses. A massa de mão-de-obra necessária para prosseguir a economia de plantação foi encontrada na Índia: 144.000 indentured labourers chegaram, via Calcutá e Madrasta, entre 1845 e 1917. Tanto hindus
como muçulmanos, resistiram mais do que qualquer outro grupo à crioulização, estabelecendo-se como camponeses após o fim do sistema dos contratos.
No século XIX, as divisões étnicas e de ocupação foram-se redefinindo:
os brancos continuaram como donos de plantações, os chineses e portugueses estabeleceram-se no comércio, os negros e os coloured ascenderam aos
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ofícios, e os indianos (East Indians, por oposição a West Indians, i. e., caribenhos, na nomenclatura “orientalizante” do Império Britânico) especializaram-se na agricultura de pequena e média escala — nas zonas rurais do centro e sul, por oposição à população negra das cidades do noroeste (Yelvington
1993: 7). O casamento entre negros e indianos tem constituído desde então
um interdito implícito, só recentemente ultrapassado (e gerando uma nova
categoria, o dougla). Hoje, se a população negra constitui mais de quarenta
por cento, a indiana atingiu já essa percentagem, pelo que é entre os dois grupos que grande parte da rivalidade política actual se joga. O quotidiano trinidadiano é atravessado pelas mútuas acusações estereotipantes: os negros vistos (também pelos brancos) como preguiçosos, irresponsáveis, bebedores,
consumidores sumptuários, e os indianos vistos como avarentos, inclinados
para a violência doméstica, submissos em relação à autoridade, clânicos e
pagãos.
Yelvington desenvolve o argumento de que o processo de formação da
identidade étnica implica “percepcionar semelhanças e diferenças, atribuindo significado — e portanto valor — a essas identidades” (1993: 9). O recurso
inicial para estas identificações é feito a partir “de cima”, pelos grupos detentores do poder na sociedade esclavagista e em particular pelo poder colonial
(ver Mintz 1976 e Wolf 1982). Este processo tem sido referido como um processo de mercadorização (commoditisation, Kopytoff 1986; ver também Appadurai 1986): a formação da identidade étnica na Trinidad ocorreu num contexto de crescente mercadorização (commodification) da força de trabalho, intimamente associado a um processo de objectificação da etnicidade (Yelvington 1993: 10).
São estes processos que conduziram a uma mercadorização (commodification) da etnicidade: os grupos subordinados não só foram incapazes de manipular os seus próprios símbolos étnicos; eles foram também impossibilitados de desenvolver imagens nacionais que dessem igual peso a todos os grupos étnicos (idem 1993: 11) Este processo afectou sobretudo o grupo que constituiu a base da escravatura — os negros. Estes viram-se ainda alvo do facto
de o processo de mercadorização da etnicidade ocorrer à escala global. O que
se torna saliente são imagens geradas e transmitidas através dos media internacionais, através do processo de migração internacional e através do turismo (ibidem 1993: 11). Eu acrescentaria, porém, que este processo não leva só à
objectificação global da negritude: como no resto das Caraíbas, muitas famílias trinidadianas são transnacionais e importam também modelos de rebeldia, nomeadamente dos Estados Unidos.
À ideia predominante de que a cultura trinidadiana é sincrética — o que
se verifica no calipso, nas steelbands, no Carnaval — contrapõe-se o facto de
que a organização política se dá pela via da fidelidade étnica. Os dois processos não são contraditórios, como veremos adiante. Mas convém resumir aqui
a evolução política nas últimas décadas. O sufrágio universal foi estabelecido
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em 1946. Ainda sob a administração colonial britânica (se bem que dentro de
um quadro de autonomia), Eric Williams e outros intelectuais negros urbanos organizam o People’s National Movement em 1955: o nacionalismo do
PNM, que veio substituir o governo do luso-descendente Gomes, pretendia
apagar as diferenças étnicas e forjar uma nova nação. Por um lado, a Trinidad
era representada politicamente como um melting pot mas, por outro, a etnicidade penetrou a ideologia do PNM, pois os símbolos desse melting pot — as
steelbands, o calipso, o Carnaval — foram construídos como símbolos nacionais mas interpretados como afro-trinidadianos (ver Eriksen 1991b). À bandeira da “crioulização afro” acenada por Williams, opuseram-se os indianos
e as suas organizações políticas emergentes.
O PNM permaneceu no poder até ao movimento do Black Power na década de 1970, já depois da independência total: tratou-se de um movimento
de negros urbanos da classe trabalhadora que se queixavam da dominação
persistente da economia pelas multinacionais e pelos brancos locais. O movimento forçou o PNM a proceder à redistribuição possível graças ao boom do
petróleo na década de 1970. Mas as mudanças sociais geradas pelo petróleo e
pelas políticas redistributivas não resultaram na submersão da identidade étnica. Cresceu, sim, o patrocinato estatal, com os cargos político-administrativos ocupados sobretudo pelos negros, uma realidade que se tem acentuado,
face a um sector privado dominado pelos indianos urbanizados nas últimas
décadas. Em 1986 o PNM foi derrubado pelo NAR, uma amálgama de partidos de base étnica e de classe que cedo se fraccionou segundo as clivagens étnicas, tendo forçado os indianos hindus a formar um partido. Em 1990, Robinson e o seu gabinete foram feitos reféns durante uma abortada tentativa de
golpe de estado pelos Black Muslims.
A sociedade trinidadiana (à semelhança do contexto mais vasto das Caraíbas e de partes da América do Sul) tem sido explicada por três tendências
diferentes. Primeiro, a teoria da estratificação, de cariz estruturo-funcionalista e segundo a qual, apesar da diversidade, a sociedade manter-se-ia coesa
graças a consensos em torno de normas e valores básicos. Em segundo lugar,
a teoria da sociedade plural, afirmando que tal consenso não existe, mas sim
que cada secção cultural mantém as suas próprias instituições sociais. Finalmente, a teoria da sociedade de plantação, defendendo que as relações sociais
foram moldadas pela economia de plantação e que essas relações, no fundo,
não mudaram. Yelvington aponta para o facto de nenhuma delas dar conta da
mudança social. No meu ver, tão pouco dão conta do papel do estado, da inserção na economia e cultura globais, e dos processos de manipulação, criação e consumo de símbolos de etnicidade e raça. Todavia, uma das contribuintes para o livro de Yelvington usa o exemplo de uma recente “moda” trinidadiana, a da construção de uma identidade “espanhola” (sobretudo através da música parang tocada no Natal, em espanhol, oriunda supostamente de
aldeias das montanhas no Norte, e isto num país onde o único traço hispânico
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se reduz a alguma toponímia). Aisha Kahn aborda, pois, a construção de
identidades “mistas”. Yelvington refere-se a Kahn dizendo:
Rather than a discreet and bounded entity, “Spanish” identity is ambiguous
and amorphous. (…) Kahn traces the contingent meanings of “spanish” to contexts of hierarchy and stratification, showing that why, when and how ethnicity
is sensed, promulgated and contested is dependent on a wider network of relations of power. (Yelvington 1993: 19)

Embora introduzindo elementos de complexidade etnográfica cujo esclarecimento não cabe neste capítulo, a seguinte citação de Kahn demonstra bem o
campo semântico dos processos de classificação locais:
…various perceptions of possible criteria for “Spanish” identity: (a) “Spanish is
white Negro mixed with Indian. It also has red Negro and black Negro. White
Negro is fair, clear, with straight or straightish hair” (Indo-Trinidadian woman). (b) “My daughter-in-law is a Spanish. She have a [East] Indian mother
and a Spanish father, [he is] a red (very light-skinned Afro-Euro mix),6 with kinda curly hair” (Indo-Trinidadian woman). (c) “We went through purely mulatto villages where the people were a baked copper colour, much disfigured by
disease. They had big light eyes and kinky red hair. My father described them as
Spaniards” (V. S. Naipaul, The Mimic Men, 1985 (1967(: 121). (d) “If I see the hair
is straightish I will say Spanish, and if it is more curly I will say red … I look for
skin colour, hair, and what not. I say mixed if they seem more whiteish, and Spanish or Spanishy if they seem more Negro (Indo-Trinidadian woman).” (Kahn
1993: 196)

Note-se que Kahn apenas refere as percepções de mulheres indo-trinidadianas. Ao longo do seu artigo, as visões tornam-se mais complexas consoante a
auto-identidade dos informantes e a atenção prestada ao fenótipo e/ou à posição social.
Apesar de a produção de ciências sociais ser significativa na Trinidad (e
no sistema da University of the West Indies, que abrange vários estados-ilhas
anglófonos), normalmente abordamos a etnicidade enquanto formulação
teórica ocidental. Mas esta tende a ser excessivamente abstracta e pouco ancorada em realidades multiétnicas da sociedade de origem do teorizador. Um
exemplo é o artigo de Anthony D. Smith na Companion Encyclopaedia of
Anthropology. A preocupação central de A. D. Smith parece ser com a natureza
dos laços e sentimentos étnicos (1994: 707). Estabelece a distinção básica entre
6

Justamente a classificação de que Jo-Anne é alvo frequentemente, mas que ela recusa
como sendo resultado do que ela diz ser uma obsessão local com a definição de
categorias.
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as perspectivas primordialistas e as circunstancialistas. Introduz a distinção,
porém, entre primordialismo forte e fraco, baseando-se o primeiro numa analogia da universalidade do parentesco, e o segundo — o primordialismo participante — na longevidade sentida dos laços étnicos pelos participantes. As
perspectivas circunstancialistas, por sua vez, vêem a etnicidade como um recurso a usar para propósitos económicos e políticos.
A. D. Smith associa este debate a um seu paralelo: o da antiguidade ou
modernidade das nações e do nacionalismo. A maior parte dos autores parece
considerar a nação e o nacionalismo como fenómenos modernos. Veja-se, por
exemplo, Anderson (1983), ou Gellner (1973, 1983) para quem as sociedades
pré-modernas eram demasiado estratificadas e divididas para terem um sentido de homogeneidade. Smith acha que tanto perenialistas como modernistas exageram o corte da modernidade. Para ele há um substrato (Smith 1988)
que, para ser compreendido, necessita de uma abordagem do papel de símbolos, mitos, valores e memórias na formação e persistência de identidades
culturais colectivas (1994: 709), aceitando a importância das fronteiras estudadas por Barth (1969) e Armstrong (1982). Ao considerar os factores que facilitaram a persistência étnica, A. D. Smith enfatiza a territorialização, a guerra
entre estados, a religião organizada, o isolamento cultural, os mitos de eleição
étnica. As duas principais vias seriam a ocidental, cívica e territorial, e a étnica e genealógica (no Leste europeu, na Ásia e, menos, em África). Reconhece
porém outras vias: a imigrante (América, Austrália, Argentina), e a colonial
(América Latina e África subsariana), resultando esta última num nacionalismo desenvolvimentista (1994: 717-18).
A perspectiva de Smith não parece poder constituir um consenso teórico quando se pensa na Trinidad ou quando estes assuntos generalistas são
trazidos para o nível da subjectividade actuante, como no caso da minha amiga Jo-Anne. Algumas perspectivas críticas recentes em torno da etnicidade
ganham razão de ser se, antes, o leitor descansar um pouco com um regresso à
narrativa de viagem.

Diário de viagem
Interrompi a estadia na Trinidad para passar uns dias na ilha de
Tobago, tida como o local de vilegiatura de Robinson Crusoe, mas
na realidade um território em processo de alienação territorial
para as mãos de proprietários alemães, que ali chegam no voo directo de Frankfurt. Fiquei instalado em casa da senhora Sardinha,
cuja negritude absoluta já não me surpreendeu — considerando o
patronímico. Cheguei ao seu bed and breakfast convencido de que
poderia recompor-me do sono perdido na viagem de barco. Mas a anfitriã achou por bem convidar-me para a festa de primeira
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comunhão de um sobrinho. A nata social de Tobago estava presente.
Não que eu o tivesse percebido espontaneamente — tal era o à-vontade dos convivas — mas porque fui apresentado ao senhor Robinson, ex-primeiro ministro de Trinidad e Tobago e ex-refém dos
Black Muslims. Ao responder à pergunta sobre o que tencionava fazer, cometi o deslize de lhe dizer que eventualmente faria trabalho de campo na Trinidad, por ser etnicamente mais diversificada
do que a Tobago afro-caribenha. A reacção que obtive foi de compaixão: “Você nunca vai perceber aquilo. É muito confuso, há muitas identidades. Fique aqui que é mais fácil. Aqui só há negros”,
respondeu o ex-primeiro ministro, cujos inimigos políticos são
maioritariamente indianos. “Será?”, pensei para mim, enquanto
obtinha um sorriso enigmático da senhora Sardinha.
No regresso a Trinidad, Jo-Anne esperava-me para uma excursão. Fomos com a sua amiga Shelley e o marido até uma remota aldeia da costa norte chamada Matelot (“Marujo”). O objectivo era
um piquenique e uma visita a uma freira católica, tia de uma amiga
de Shelley. Eu já conhecia estes personagens, descendentes de
portugueses, chineses e africanos em graus vários de mistura, mas
todos entusiasmados com a possibilidade de discutirem comigo a
portugalidade (ainda hoje não sei se me percepcionaram como a
real thing). A caminho de Matelot passámos por Toco, onde Herskovits realizou o seu trabalho de campo comparativo com a África
ocidental. A calma campestre, a praia, os banhos de rio, a comida
crioula elevaram-nos os espíritos. No regresso, ao crepúsculo,
Jo-Anne fez-me a pergunta que abriria um longo debate que ainda
hoje temos: “Acreditas em Deus?”
Poupo o leitor aos conteúdos do debate. Mas serviu este para
ficar a saber a história da opção religiosa de Jo-Anne. Tanto ela
como a irmã abandonaram o catolicismo há alguns anos. Definem-se
a si próprias como “cristãs”, querendo com isso dizer que cortaram com as falsidades institucionais e rituais tanto do catolicismo como do protestantismo. Do ponto de vista de um observador
exterior, Jo-Anne pertence a um grupo pentecostal e evangélico.
Trata-se de uma organização internacional, cuja principal tarefa
consiste na tradução da Bíblia para línguas que ainda não a possuam. Primeiro instada a trabalhar em África, Jo-Anne optou pela
Amazónia, para onde partirá em breve para fazer o que nós, antropólogos, chamamos trabalho de campo. No caso dela trata-se de
aprender uma língua nativa (além de aperfeiçoar o português),
evangelizar e eventualmente traduzir a Bíblia. “O trabalho de uma
vida” como ela define. E também o trabalho de convencer os pais,
que só aceitaram a opção de Jo-Anne graças a uma atitude de
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tolerância e de reconhecimento do primado da “liberdade de
escolha”.
A opção religiosa de Jo-Anne é a escolha de uma trajectória
de vida, de um estilo de vida, de um conjunto de valores que desenvolveu nas comunidades do seu grupo religioso em França e na
Inglaterra. Ao mesmo tempo prossegue o resgate da sua identidade
portuguesa. E ainda sente que participa legitimamente da construção da nação trinidadiana como uma sociedade multicultural em
que os símbolos ancoradores são as formas expressivas de origem
africana. Em suma: as coisas são bem mais complexas do que uma
simples opção entre primordialismo e circunstancialismo, pelo
menos quando chegamos ao nível das pessoas concretas.

Etnicidade: poder e diferenciação
Num volume editado por Wilmsen e McAllister (1996) encontra-se uma crítica pertinente a alguns pressupostos da análise da etnicidade. Segundo Wilmsen, se não é satisfatória a ideia de A. D. Smith de que a etnicidade e a raça são
versões de uma tendência humana para categorizar e discriminar, tão pouco
afirmar que a etnicidade é artificial nos dá licença para dizer que é ilegítima
(Wilmsen 1996: 3). Wilmsen desloca o centro do argumento para o facto de
que a etnicidade surge no exercício do poder (idem 1996: 4). Assim, têm sempre de coexistir várias etnicidades para que haja etnicidade, e os grupos dominantes não são nunca etnicidades, pois detêm eles o controlo definicional
hierarquizante. Como diz Comaroff no volume de Wilmsen, a consciência étnica é um produto de contradições incorporadas em relações de desigualdade estrutural. A política étnica é uma política da marginalidade. Nestes termos, a etnicidade é um conceito relacional. Embora a meu ver isto não contradiga Smith de forma absoluta, especifica que se trata de uma relação em que o
dominador pode definir o subordinado. A dialéctica surge quando os subordinados adoptam os termos com que foram definidos como base para a mobilização (Wilmsen 1996: 5). A essência da existência étnica assenta no acesso a
recursos e meios de produção, não só no sentido estrito, mas também no sentido de produção simbólica.
Wilmsen reconhece que os termos étnicos funcionam como condensadores de traços previamente independentes num único símbolo de identidade generalizada, interior à ideologia dos indivíduos que nele centram um
sentido colectivo de selfhood (Wilmsen 1996: 5). Etnicidade e identidade referem-se a processos diametralmente opostos de localizar os indivíduos numa
formação social. Um refere-se às condições objectivas de desigualdade na
arena do poder social, o outro refere-se à classificação subjectiva num palco
de prática social (idem 1996: 6). Assim, a identidade étnica surge quando e se
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estes processos intersectam a consciência étnica e a classe. Wilmsen parafraseia mesmo Silverman (1976: 633) dizendo que etnicidade e classe representam dois sistemas entrelaçados de estratificação.
Isto parece ser bastante claro quando se toma o caso trinidadiano. Mas
subjacente quer à perspectiva de Smith, quer à de Wilmsen (aqui apresentada
como ilustrativa de recentes tendências), parece subsistir o eterno questionar
sobre a identidade, um conceito que não parece estar muito distante do seu
uso pelo senso comum. Ora, em 1995, Rita Astuti apresentou um modelo de
identidade e diferença alternativo ao de etnicidade, e que questiona também
o uso corrente de “identidade”. Baseando-se na ideia de que “os Vezo não são
um tipo de people” — no sentido étnico usado pela antropologia — mas sim “o
que fazem e quando o fazem”, Astuti propõe que a identidade é uma actividade e não um estado existencial. Ela actualiza-se de forma performativa.
A diferença é construída por um processo análogo ao de identificação. Assim,
nem a identidade nem a diferença são inerentes às pessoas — ambas são performativas. Esta abordagem constitui-se como alternativa àquelas em que a
etnicidade tem sido vista como uma forma de pertença primordial ou de manutenção de fronteiras, entre outras.
Se nas abordagens tradicionais, a ênfase tem sido colocada na ideia de
“origens partilhadas”, já Poyer e Linnekin (1990) — em que Astuti se baseia
em parte — defendem a existência de construções alternativas de identidade
e diferença. Estas seriam “etnoteorias”, cujas características não têm de ser
necessariamente as de uma teoria étnica. Em contextos marcados pela colonização e a escravatura, como o Brasil ou a Trinidad, por exemplo, as noções de
raça têm constituído o recurso classificatório por excelência. Os idiomas da
classe e da cor são usados de forma racializada, naturalizando assim as desigualdades sociais. Se a isto acrescentarmos o facto de que nos anos mais recentes se tem assistido à criação de um tabu em torno da utilização da expressão “raça”, conduzindo não a uma ultrapassagem do racismo mas a um deslocamento dos conteúdos de “raça” para as expressões “etnia” ou “cultura”, o
quadro de referentes para a constituição de identidades até aqui tidas como
“étnicas” torna-se mais complexo e fluído. Isto pode conduzir a formas de
fundamentalismo cultural e estratégias de exclusão, como as que se observam na Europa ao nível das políticas dos estados e da opinião pública. Em
contextos pós-coloniais, as estratégias de exclusão levadas a cabo por grupos
sociais dominantes e pelos estados são confrontadas ou mitigadas pelas estratégias de auto-definição subjectivas feitas a partir de fundos tidos (muitas
vezes ideologicamente) como crioulizados.
Uma abordagem da etnicidade desde o ponto de vista dos processos de
poder e diferenciação não significa, pois, passar carta em branco a perspectivas
circunstancialistas que se fiquem pela mera ideia de manipulação oportunista
pelos grupos. Passa pelo próprio questionamento da ideia de identidade de
grupo e pelo questionamento de quem tem a autoridade para estabelecer as
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definições. Estes processos são hoje tornados mais complexos pela intensificação da interdependência global, curiosamente simultâneos da intensificação do projecto moderno das escolhas pessoais de identidades e estilos
de vida.

Sujeitos e mundo, ou de como os extremos se tocam
Daniel Miller tem uma frase no seu livro sobre a Trinidad que marcou o meu
ponto de vista durante a visita àquela ilha: “From its inception Trinidad has
been the creation of the global economy” (1994: 24). Quer isto dizer que um
território, uma história, uma sequência de gerações que vieram a resultar no
contexto trinidadiano contemporâneo, são o resultado do processo de expansão europeia, da escravatura, do sistema de plantação e da criação de periferias económica e simbolicamente “feitas dependentes” pelo colonialismo e
mais tarde pelo capitalismo tardio de cariz multinacional. Atrevo-me a dizer
que este contexto (comum a grande parte das Caraíbas, como nos ensinaram
Mintz e Wolf, entre outros) é diferente de qualquer das vias regionais delineadas por Smith.
Segundo Miller (como vimos já com Yelvington), nenhum grupo conseguiu, por si só, reclamar o tipo de dominação hegemónica que permitisse
uma trajectória histórica única que fosse transponível para uma genealogia
da Trinidad moderna (1994: 22). Nesse sentido, a Trinidad é claramente uma
sociedade crioulizada (e nalguns aspectos plural) que continua a ter de se definir a si própria tanto por relação a outras terras como por relação às suas origens. É por isso que a construção de um sentido de ser trinidadiano tem de
ser feito debaixo de condições extremamente difíceis (compare-se com os
— questionáveis — “dados por adquiridos” do sentido de ser português
em Portugal). Trata-se de uma sociedade com um forte sentido de ruptura,
uma radicalização do presente com o efeito colateral de que não pode confiar
num sentido claro de costume ou tradição (1994: 22). A força da sua identidade assenta, porém, no sentido forte da escravatura, do indentured labour, e do
colonialismo.
O que menos falta na Trinidad são origens. Origens extra-Trinidad. Isto
leva a que hoje pareça existir uma mera cacofonia pluralista feita de vozes e
experiências diferentes — o que se parece com o tipo de retrato pós-moderno
tão em voga (1994: 288). Mas apesar das suas origens crioulizadas, a Trinidad
não é de todo uma cacofonia. A análise que Miller faz do Natal, por exemplo,
revela um ritual altamente normativo que cria um sentido de uma cultura nacional específica e enraizada.
Noutra obra, organizada por Miller (1995), ele usa o termo “consumidor” não como o agente que escolhe (como na economia), mas sim como o
oposto do ideal estético do produtor criativo (1995: 1). Ele procura reflectir
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sobre a condição contemporânea, na qual muito pouco do que possuímos é
feito por nós: ser consumidor é possuir a consciência de que se vive através
dos objectos e das imagens que não foram por nós criadas. É isto que, segundo Miller, torna o termo sintomático do que Habermas (1987: 1-44) viu como o
significado nuclear de “modernidade” (Miller 1995: 2).
Assim, a crítica pós-modernista da superficialidade atraiu os antropólogos porque opõe o antigo ao novo-rico, especialmente quando manifestado
nas classes baixas do ocidente ou nas classes médias do terceiro mundo (Miller 1995: 3). Isto não parece impedir que se considere essas pessoas mais como
consumidores do que criadores das suas condições de cultura. A história da
Trinidad foi marcada pela experiência extrema da escravatura, depois sobreposta com inúmeros grupos imigrados. Não há, pois, recurso fácil a tradições
e raízes, pelo que o caminho para a modernidade é muito mais directo.
Nas Caraíbas, onde as famílias, até ao nível nuclear, unem muitas vezes
vários países, e onde as ilhas e estados têm estado desde sempre atados a formações político-económicas e sociais bem mais vastas, seria artificial uma
pessoa considerar-se ligada apenas ao seu “país” (idem 1995: 12). Mas a pergunta que cabe fazer é: até que ponto é tudo isto específico destes contextos
crioulizados, periféricos, dependentes? Ou: até que ponto não há nestas atribuições de especificidade a criação de um novo exótico, por oposição a identidades supostamente sólidas e perenes na Europa que, assim, parecem sair reforçadas da abordagem dos contextos multiraciais e multiculturais?
A contribuição de Hannerz é a mais conhecida sobre os processos de
crioulização no contexto contemporâneo de globalização. Contextos como a
Trinidad e as Caraíbas em geral sempre foram ideais para a verificação da metáfora elaborada a partir dos crioulos linguísticos, através de qualquer um
dos procedimentos identificados por Hannerz: estudos de aculturação nos
anos 30, teoria da modernização nos anos 60, modelos das sociedades plurais,
ou a teoria do sistema-mundo. Hannerz propõe uma análise a partir da metáfora-raiz de crioulização. Pouca gente na Trinidad se oporia a isto. Jo-Anne
não se oporia a isto. Porquê, então, procurar uma identidade portuguesa?
Suspendo a resposta até mais adiante.
Barber & Waterman (in Miller 1995) reconhecem as vantagens da proposta de Hannerz (1991), mas chamam a atenção para os perigos de bipolarização nela implícitos, ainda que Hannerz seja cuidadoso em indicá-los: o risco de se continuar a ver as culturas como unidades discretas, que se misturam, sim, mas de forma hierárquica (Barber e Waterman 1995: 240). Note-se,
aliás, que na Trinidad “crioulo” quer especificamente dizer um branco nascido fora da Europa, ele sim adaptado/adoptado pelo contexto local, se bem
que ele mesmo criador do contexto. Barber e Waterman rejeitam a noção de
hibridização, que pode separar os aspectos chamados indígenas dos chamados importados. Dizem eles que assim como a cozinha transcende os ingredientes, também outras expressões culturais (no caso por eles estudado, a
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música) transcendem as suas fontes. Todavia, parece-me que no caso da Trinidad — por não haver uma “cultura local pré-existente” e uma cultura colonial sobreposta —, a hibridização global existe desde “o princípio”, isto é,
desde a escravatura, e contendo em si as desigualdades de poder implícitas.
Alguns dos problemas que o conceito de globalização coloca não se ficam pelos fluxos e fronteiras. O chamado pensamento pós-colonial teve o seu
início com a obra de Said (1978), mostrando como os discursos sobre o outro
estavam implicados nos processos imperiais (Kahn 1996: 5). Combinado com
influências do pós-estruturalismo, pós-modernismo e cultural studies, o resultado foi um perspectivismo radical focado no nexo cultura/poder. O resultado tem sido o novo chavão de “multiculturalismo”, que agora começa a apresentar alguns problemas, sobretudo na apropriação pelo pensamento de direita da ideia de que os valores supostamente universais são só ocidentais.
Estas contradições são hoje manifestas no movimento anti-racista (a luta pelo
direito à diferença não corre o risco de reificar as identidades discretas, impedindo a cidadania plena?), e na tendência para a substituição da noção de raça
pela de cultura como sua máscara. Segundo Joel Kahn, os discursos sobre alteridade cultural e multiculturalismo terão substituído a linguagem novecentista de civilização, de anterioridade temporal do outro e de emancipação
dos seres como sujeitos autónomos (Kahn 1996: 15). Passámos a ver multiculturalismo onde antes víamos uma hierarquizada diversidade de povos. Mas
ambas as visões participam da lógica denunciada por Said, assim como a globalização é um processo bem mais antigo do que o momento actual das comunicações electrónicas, ou a pós-modernidade não é mais do que o exacerbar
das características de uma certa modernidade. Ao dar voz aos outros, o discurso pós-colonial pode continuar a separar nós de outros.
É absurda a ideia de que só com a globalização surge a questão da diversidade cultural. O que vemos hoje é a continuação da modernidade. Mesmo
quando se chama a atenção para o facto de a globalização não ser homogeneizadora, ou quando Appadurai (1993) refere as desconexões entre os fluxos de
pessoas, mercadorias, dinheiro e culturas que garantem uma paisagem diferenciada. As tendências actuais são tanto universalizantes como particularizantes. Mas o acento tónico nos recentes discursos académicos parece estar
colocado na crioulização, nas tradições inventadas, nas comunidades imaginadas ou na inautenticidade cultural provocada pelas “fragmentações”, perdas de ancoramento narrativo e outras vicissitudes da “pós-modernidade”. É
curioso verificar que isto se aplica, como diz Kahn (1996) sobretudo a realidades com as quais não estamos em empatia (ou não percebemos: as “crioulizadas”, justamente).
Quando o expoente dos estudos pós-coloniais, Homi Bhabha, propõe, a
partir das literaturas de contextos subalternos, uma teoria da hibridização
cultural e da tradução da diferença social para lá das polaridades eu/outro
ou Ocidente/Oriente está a recolocar velhas questões da antropologia. Mas,
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reconheça-se, não está a fazer o mesmo, pois os sujeitos falantes são pessoas
que partilham mais com Jo-Anne Ferreira, por exemplo, do que com um antropólogo ocidental. Bhabha (1994) trabalhou sobre o escritor trinidadiano V.
S. Naipaul, explorando, entre outros, a operacionalidade do conceito de mimesis para a compreensão da relação entre colonizados e colonizadores. Mas
foi numa passagem de The Middle Passage (o título é uma referência ao percurso dos navios de escravos) de Naipaul, referindo-se ao ano de 1914 na Trinidad, que encontrei alguma iluminação:
Everyone was an individual, fighting for his place in the community. Yet there
was no community. We were of various races, religions, sets and cliques; and we
had somehow found ourselves on the same small island. Nothing bound us together except this common residence. There was no nationalist feeling; there
could be none. There was no profound anti-imperialist feeling; indeed, it was
only our Britishness, our belonging to the British Empire, which gave us any
identity. So protests could only be individual, isolated, unheeded. (1962: 45)

Diário de (torna) viagem
Quanto mudaram as coisas depois da recordação do início do século
registada por Naipaul…. No entanto, lembro-me de a mãe de Jo-Anne
dizer que era exactamente isso que sentia quando jovem. E que a
independência não lhe havia retirado o sentido de pertença a
“qualquer coisa de britânico”. Sobretudo não lhe retirara a língua, as viagens a Londres, as referências cosmopolitas. Mas, aos
poucos, segundo ela, impusera-se a consciência racial, periférica, terceiro-mundista, e a esperança de criação de uma sociedade
mais justa na dupla vertente da classe e da identidade etnorracial. E hoje ela sente a Trinidad como um projecto. É esta, se calhar, a palavra-chave, tal como surge em Giddens — os indivíduos
da modernidade tardia marcados sobretudo pelos projectos reflexivos do self? Segundo Miller, não é tanto assim: o que a etnografia da Trinidad lhe sugere é que podem existir subjectividades
radicalmente modernas e no entanto distintas da autobiografia
narrativa com que Giddens caracteriza sujeitos implicitamente
ocidentais:
Here individualism has to be constantly recreated at each
event, in each relationship (…) Its opposition to institutionalisation is therefore continued through to a refusal to
institutionalise the individual, even as biography. (Miller
1994: 309)
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Aqui está o começo de uma resposta para a pergunta anterior sobre
porque Jo-Anne procurava uma “identidade portuguesa”. Foi isto
que ela me tem vindo a “dizer” desde que nos conhecemos. Na ausência de tradições nacionais e de grupos étnicos identificados como
os “verdadeiros locais”, muita antropologia tende agora ou a reificar a confusão e a hibridez, ou a salientar o potencial de criação de indivíduos modernos no sentido de homo economicus. O caminho sugerido pela Trinidad e pelo caso pessoal aqui seguido parece ser, antes, o de entender todos os contextos como contextos
que já foram ou são potencialmente como o trinidadiano, e os personagens como potenciais versões da minha amiga. Faz lembrar Marilyn Strathern (1988) escrevendo sobre os dividuals em vez dos
individuals quando usa a etnoteoria Hagen (Nova Guiné) para lançar luz sobre a teoria social ocidental: os seres humanos têm
fronteiras permeáveis e experimentam um movimento constante entre diferentes aspectos da vida social. Parece básico, mas é deste tipo de bases que nos esquecemos quando começamos a reificar
conceitos como “etnicidade”.
Um ano e muitas cartas depois, Jo-Anne, acompanhada da Shelley, veio visitar-me em Lisboa. Era a sua primeira vez em Portugal. Aqui ficou algumas semanas, antes de partir para a Madeira,
onde ia consultar os arquivos locais para reconstituir melhor a
genealogia da sua família paterna. O seu maior espanto foi sentir
que não estava na Inglaterra ou na França, os seus centros de referência. Mas tão pouco se sentia “do outro lado”, na Trinidad.
O seu país, que ela julgava ser uma espécie de ponto a meio do caminho entre o centro e a periferia, podia ser facilmente substituído por Portugal. Pasmou com a forma como foi entendida localmente como uma emigrante portuguesa de visita ao país natal. Pasmou com a suspensão da categorização racial, confirmando o que eu
já lhe havia dito — que “passaria” por portuguesa, o que quer que
isso significasse. Sobretudo se ela dissesse que o era.
Encontrar-nos-emos no Brasil, a julgar pelas promessas mútuas feitas na última comunicação por e-mail. Ela estará explicando o que é ser cristã aos índios, esses outros “vermelhos” tão
diferentes do “red” com que ela é por vezes classificada na Trinidad. Eu estarei estudando os aspectos que constituíram a minha
motivação para estudar a Trinidad, só que, afinal, no Brasil. Um
diálogo possível entre nós surgiu-me numa divagação ou num sonho
literário: “Porque desististe da Trinidad como terreno?”— pergunta-me ela, fingindo-se ofendida. “Porque percebi que no Brasil ia encontra problemas semelhantes”. “E assim é mais fácil por
causa da história e da língua, não é?” — pergunta ela. Penso um

POTOGEE: SER PORTUGUÊS NA TRINIDAD

23

pouco e digo: “Porque sou português. Ou se calhar Potogee”. “E o
que é isso?”— pergunta ela. E ri.

Post-scriptum
Depois de lhe ter pedido autorização para mencioná-la neste artigo, Jo-Anne
Ferreira enviou-me uma mensagem por correio electrónico cujo conteúdo
justifica a sua transcrição (que mantenho no inglês original):
(…) Actually, for some reason I was musing on “(not) growing up Portuguese”
in Trinidad just this morning. It struck me that I never felt “Portuguese”, and
never realised that I never felt Portuguese. So there was no vacuum, so to speak,
since my identity was firstly based on being a Ferreira and Carter, a Trinbagonian (and later on, when I left the country, a West Indian to a lesser extent), and
within the last 11 years, a Christian. But when I was in France, and Portuguese
people asked me if I was Portuguese, that had me wondering if it was a wild
guess, or if I indeed bore any phenotypic resemblance to my Portuguese forebears (because I didn’t where local Portuguese were concerned). Then later
I read Alfred Mendes’ and Albert Gomes’ novels and saw Portuguese surnames
in the context of Trinidad, and a chord was definitely struck, or plucked, whatever. And it was so nice to see “normal” names all over Portugal!
Oddly enough, though we never grew up in the “Portuguese community”
per se (that can be defined as those descended from (mid) 20th century immigrants,
not like us, from 19th century or extremely early 20th century immigrants), all of my
parents’ friends were like them: each couple was made up of one Portuguese-descended (Trini) spouse and one not: a Corbie married a Gomes (female), a Cumming
married a Gouveia (female), a de Silva married an Almondoz (female), and a de
Silva married a de Silvia (female, from Antigua). Not to mention my paternal first
cousins. Of Dad and his 13 siblings, 4 married Luso-Trinis (and produced 22 children), one married a Sino-Trini (3 children), 4 married “mixed” (including Mom,
most of whom had Iberia in their family histories, total of 8 children), one married
an Indo-Trini (no children), and 2 married other Euro (one Trini, one Canadian, total of 4 children). None (except one) of our generation went on to marry those from
similar “ethnic” backgrounds (class and education are the factors now).
I suppose when I reached the age or stage of inquiry, which may have coincided with a general, national quest for ethnic identity in the country, then I
started to ask questions. I wrote a bit about that in an article for UWI [University
of the West Indies], St Augustine’s Oral and Pictorial Records Programme
newsletter. I think Portugal was the first country (besides here) where I didn’t
feel physically different (culturally and linguistically of course, but I’m happy
to learn like I did with French and France). Anyway, I rant and I blab. Just
thought I’d share that with you for what it is (or isn’t) worth….
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Como o leitor certamente sentirá, esta última contribuição de Jo-Anne Ferreira não só foi útil, como demonstra quanto o projecto antropológico ganha
quando se baseia no discurso dos informantes. Por certo a reacção de Ferreira
a este artigo trará ainda mais surpresas.

Post post scriptum
E trouxe. De uma extensa mensagem por correio electrónico, seleccionei as
seguintes passagens do comentário dela à leitura deste capítulo que o leitor
acaba de ler:
1) (…) It was very interesting to note that you carefully redefined Mom as coloured, according to our definitions. Her parents looked like me… 2) I don’t think it
is true to say that we cannot “aspire” to penetrate the ranks of the local white elite.
The system here is not that rigid, and many races and mixtures are now part of
them (except maybe the Arabs, who are another story). If we perceived them as
something to aspire towards, we could if we wanted to, but we would have to
change our whole value system and attitudes, and most of all professions and
pastimes! 3) If I was trying, by my research, to infiltrate the local white group,
well it sure backfired. Dad predicted I would make a few enemies or at least a few
detractors, and so said, so done. The non-white Portuguese aren’t really concerned, and the Portuguese and part-Portuguese whites aren’t all thrilled. The more
realistic and down-to-earth ones are. For those who are socially pretentious and
snobbish and are trying to hide their past, well, I’m little more than a thorn in
their sides! 4) Yes, my church is Pentecostal / Evangelical. But Wycliffe Bible
Translators is an interdenominational and non-denominational para-church organisation, and the Summer Institute of Linguistics is its academic sister organisation. So they are not church organisations, although they are made up of church
members. In France and England, I was at SIL, and in Brazil I will be working
with SIL. Wycliffe in T&T sends me out. Do these precisions make sense? 5) (…)
my intensely keen interest in things Portuguese stems from a love of family and
love of country. Growing up, I knew more of my mother’s extended family and
much more of her family history, despite the ethnic, linguistic, socio-cultural and
international diversity than I did of Dad’s side. I was very puzzled that Dad
could claim to be descended from one place and people and yet know nothing
but garlic pork (which Mom prepares, thanks to Granny’s recipe, and acquaintance with the dish before marriage through Luso-trini neighbours). It was the constant and consistent lack of forthcoming information (whether voluntarily given or
reluctantly elicited) from Dad and his siblings (who really seemed to be strangely
ignorant, like many of those descended from 19th century immigrants) that provoked my natural insistent curiosity and prompted me to start digging. My digging
was very personal before and was based simply on reconstructing my family
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“forests”, and then naturally narrowed its focus (or expanded in some ways) to
one ethnic group. (…) I didn’t have a clue as to the research possibilities at the
time. He [o editor do livro de Jo-Anne Ferreira, que a estimulou a fazer a pesquisa] asked me to go to the St. Anne’s Church of Scotland to find out about the
Presbyterians, of whose existence I was totally ignorant. And when the Scottish
reverend there actually gave me all of five articles, I was like “WOW” — HOW
interesting. Of course my interest was three-fold: local history, Portuguese stuff
and most of all, they were Christian refugees. So there was some measure of
identification with them, although I am descended from the Catholics. 6) I love
the word “portugalidade”! 7) I didn’t know you thought we were being formal
when we met you! That was very interesting, especially the part about the cabelo
branco.

Capítulo 2
ILHÉUS: ETNOGRAFIA DO MOVIMENTO AFRO-CULTURAL
NUMA CIDADE BAIANA

Neste texto procedo à etnografia e análise de um caso: a emergência do movimento “afro-cultural” na cidade brasileira de Ilhéus, no estado da Bahia.
Os dados baseiam-se em pesquisa de campo realizada entre finais de Agosto
de 1997 e finais de Fevereiro de 1998, integrada num projecto de pesquisa partilhado com Susana de Matos Viegas (Universidade de Coimbra) e financiado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A minha colega concentrou-se no
estudo dos remanescentes de indígenas e levou a cabo uma pesquisa mais
prolongada, conducente à sua tese de doutoramento. Pela minha parte, concentrei-me no território urbano e em pessoas e grupos, predominantemente
“afro-brasileiros” ou “negros”, agentes activos dessa mesma identidade.
Interessava-me acompanhar o processo de emergência de um movimento localmente denominado “afro-cultural” (em interacção com o “movimento negro” especificamente político) e, através dele, perceber as configurações da
etnopolítica e da política “racial” no quadro duma política da representação
cultural.
Confrontado com os problemas da transposição para a escrita de toda
uma vivência no terreno, optei por proceder a uma experiência que me permitisse evitar duas pechas dos relatos antropológicos: o relapso na busca inglória de uma objectividade distanciada; e a fuga para formas de experimentalismo literário que acabam por causar, no leitor, mais distanciamento do
que aproximação da realidade de que o etnógrafo é suposto dar conta. Preocupava-me, também, a tentação em utilizar grelhas teóricas já feitas, quer
através do imediatismo da aplicação de “grandes teorizações” a um caso confirmador, quer através duma submersão total nos debates nacionais brasileiros sobre este tema (perdendo assim a “distância” que poderia enriquecer
este texto). Poderia, talvez, definir provisoriamente este ensaio como o alinhamento para a montagem de um “documentário”, sendo que a minha visão do mundo e ferramentas teóricas se tornam mais claras ao longo da leitura de todo este livro. Pretendi, pois, ser o mais matter of fact possível (e utilizar
27
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um mínimo de langue de bois), distinguindo tempos e níveis de percepção e explicação. Assim, o texto surge organizado em entradas numeradas. Cada
uma constitui um pequeno texto relativamente auto-suficiente, reportando a
episódios, falas ou ideias que tenho pudor em colocar juntas. Essas entradas
obedecem, todavia, a uma ordem cronológica decalcada da experiência do
trabalho de campo — assim como este livro segue a ordem cronológica de um
processo de pesquisa e descoberta. Entradas diferentes, além do mais, correspondem a géneros diferentes: em Palatino, as minhas reflexões actuais sobre
os materiais do terreno; em Courier, citações do diário de campo; em recolhido, citações de textos escritos por outros e, especificamente, transcrições de
entrevistas. Decidi, ao contrário de um propósito inicial, não “contaminar” o
texto com imagens retiradas do documentário que realizei, mantendo assim
os dois géneros (e as duas competências) separados.1 Mas no mesmo espírito
do uso de materiais próximos da experiência do terreno, optei por incluir algumas ilustrações, feitas num caderno de apontamentos, como possível
“porta de entrada” (ou saída) para uma dimensão mais subjectiva e na ausência de textos dessa natureza (que acabaram sendo excluídos por razões de
economia). O que se segue poderia ter constituído a base para um livro de cariz monográfico. Mas o facto de se tratar de um estudo de caso com base em
pesquisa de curta duração (durante o gozo de um semestre sabático) e a natureza dos outros textos incluídos neste livro, acabou por conferir a esta experiência de pesquisa no Brasil o cariz de “parte” e não de “todo” de um percurso maior de descoberta. Por isso esta parte do livro não será — citando Castells — um book about books (1997: 2) como é corrente na academia, mas sobretudo um relato etnográfico, não descurando, é claro, os filtros teóricos por
que passa uma exposição desse tipo. Por fim, uma advertência: sempre que
cito documentos locais (por exemplo, artigos da imprensa) ou transcrevo entrevistas, não só mantive a ortografia brasileira, como “erros” — mesmo em
termos brasileiros — próprios da linguagem coloquial.

Ilhéus
1.
Numa comunicação apresentada em Lisboa,2 Márcio Goldman, ao abordar as eleições em Ilhéus, decide dizer pouco sobre a cidade, a região e a sua
história. Recorrendo a Handler (1988: 18-19) diz que o que se denomina

1
2

Parte do material videográfico recolhido no terreno deu origem ao filme O Espelho de África (1999).
Goldman, Márcio, “Uma teoria etnográfica da democracia. A política do ponto de vista
do movimento negro de Ilhéus”, texto apresentado no seminário “Antropologias Brasileiras na Viragem do Milénio”, organizado por mim e por João Leal como iniciativa do
CEAS integrada no Congresso da Antropologia Portuguesa, Novembro de 1999.
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conhecimento histórico (ou descrição “objectiva” de um “contexto”) consiste
num conjunto de práticas retóricas objectivantes que apresentam interpretações como sendo factos. Segundo ele, esses “contextos” locais e temporais fazem parte das tramas que o etnógrafo tenta entender ou, como diz Handler,
“deveríamos evitar recorrer a falsos panos de fundo como prelúdio de algum
tipo de análise sincrónica…” (1988: 70). Assim, a típica história condensada
de Ilhéus, é apresentada de forma muito semelhante em folhetos turísticos,
pela boca de pessoas informadas, provavelmente nos manuais escolares e
chega até a informar obras literárias como a de Jorge Amado. Na sua comunicação, Goldman oferece, então (ou apesar de tudo), algumas breves linhas sobre Ilhéus, que coincidem com as que eu próprio escolheria. Ele coloca
— como me parece correcto para um etnógrafo — a história de Ilhéus na boca
dos informantes: “insiste (a versão deles) em acontecimentos datados do século XVI (com ênfase na fundação da capitania hereditária de São Jorge dos
Ilhéus em 1535, na ascensão a Vila, 30 anos mais tarde, na exploração de
pau-brasil e açúcar, e nos ataques de índios”. Prossegue Goldman: “[a versão] silencia sobre quase tudo o que ocorreu do final do século XVI até meados do XIX (limitando-se a mencionar a ‘decadência’ da região); por fim, retoma a narrativa a partir da introdução e expansão da lavoura cacaueira, com a
elevação de Ilhéus a cidade (1881), as ‘lutas pela terra’ (início do século XIX), o
‘apogeu do cacau’ e a ‘riqueza’ por ele trazida (década de 1920), a ‘crise do cacau’ (a partir da década de 1980)” (Goldman 1999).
2.
O município de Ilhéus ocupa uma área de 1.700 km2, com uma população (em 1996) de 240.000 habitantes, dos quais 72% urbanos. Perto de 85% da
população declarou no Censo de 1991 ser “parda” ou “preta” (em Salvador:
78%, na Bahia 79%, no Brasil 47,5%). As estimativas apontam para 30% de desempregados. Ilhéus situa-se 450 km a sul de Salvador, constituindo, com a
vizinha cidade de Itabuna, o pólo da Região Sul do estado da Bahia.
3.
As memórias mais remotas da minha estadia em Ilhéus estão ligadas a
uma sensação de perplexidade. Por um lado, os sinais que apontavam no sentido da semelhança: a partilha de uma língua e, por detrás dela, de uma História, ainda que remota. Por outro lado, sinais de diferença: o clima e a mudança
de registos sensoriais a que ele obriga; os tipos físicos e fisionómicos das pessoas; os seus hábitos naquilo que de mais exterior e visível têm — desde a
quantidade de gente nas ruas da cidade, à predominância da juventude, passando pelos fenótipos ou pelas formas de vestir. A perplexidade é maior
quando dos sinais exteriores se passa para a compreensão de algumas lógicas
culturais. Assim, no que diz respeito à língua, cedo percebi que não falávamos a mesma. Claro que isto é comum a qualquer contexto, uma vez considerada a diversidade sociolinguística. No caso do Brasil, tratava-se de toda uma
outra “cultura”, no sentido mais genérico da palavra, de uma experiência
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social histórica sedimentada no tempo e actualizada em relações sociais cuja
lógica não é imediatamente perceptível. À medida que o trabalho de campo
se desenrolou, tudo, desde o vocabulário às entoações, passando pelos segundos sentidos e os protocolos de comunicação, se apresentou cada vez
mais complexo. Também a “História comum” revelou ser uma construção
produzida pelas estruturas dos dois estados-nação, Brasil e Portugal. Por um
lado, ela é dissonante, isto é, aquilo que no Brasil se produz oficialmente sobre o papel de Portugal na construção da nação é assimétrico em relação àquilo que em Portugal se produz sobre o Brasil. Por outro, ela é experiencialmente distante, isto é, o período a que ambos os discursos oficiais se referem (com
ênfase numa noção alargada de “Descobrimentos”, no caso português, e uma
marcação temporal do “período colonial” por oposição às glórias da independência, no caso brasileiro), é um período a que o “homem da rua” acede
apenas através dos manuais escolares ou de símbolos da construção do estado-nação. A percepção de mim como “português” far-se-ia de forma situacional, ora como “colonialista”, ora como pretexto para me comparar com imagens estereotipadas do “imigrante português”, ora como representante de
uma categoria genérica de “europeu”, ora ainda como “branco”. De um ponto de vista egocêntrico, não foram estes aspectos que me ocuparam o espírito
ou, sobretudo, o corpo, nos primeiros tempos no terreno. Seguindo — talvez
inevitavelmente — a linha histórica e culturalmente prescrita, do ocidental
em viagem ou do antropólogo face à diferença, a memória mais preservada
que guardo (talvez porque incorporada) prende-se com o segundo grupo de
aspectos acima referidos. Em primeiro lugar, o clima, essa “objectividade
subjectiva”, já que sentida diferentemente por nativo e estrangeiro e lentamente aprendida por este. O calor e a humidade, a busca de uma brisa marítima ou de uma sombra, a dificuldade em fazer demasiadas coisas, ou cada
uma durante demasiado tempo; a necessidade de mudar de hábitos de vestuário, a sobreexposição do corpo aos olhares dos outros. Sobretudo a ambivalência: entre os sinais de “libertação” edénica que tal processo propiciava, e
os sinais de alarme da perda de reserva e de um habitus civilizacional de ocultação do corpo. Esta sensação era aumentada pelo facto de Ilhéus ser uma cidade com uma população predominantemente pobre, juvenil e habitante de
uma região litoral cada vez mais vocacionada para o veraneio e a vida de
praia. Por vezes deambulava pelas ruas obcecado com duas realidades que
pareciam ir juntas: o calor e a humidade entorpecendo os sentidos, e a paisagem humana de homens em calções e tronco nu, mulheres em calções e tops
cobrindo apenas os seios, ambos calçando chinelas de dedo, as famosas (e
apropriadamente chamadas) “havaianas”. Tudo isto num cenário em que a
exuberância tropical se misturava com o quadro visual do subdesenvolvimento, a natureza com o lixo, o voo do beija-flor com o pairar do urubu. É esta
sensorialidade — “sentida” por mim e por mim percepcionada, isto é, interpretada — que marca a minha memória de Ilhéus. Não consigo libertar-me, nem
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como antropólogo, desta coincidência entre expectativas “tropicalizantes” e
experiência sensorial,3 pelo que me sobra encarar isso como facto culturalmente marcado, sujeito, portanto, a constante escrutínio crítico. Finalmente,
o aspecto das percepções iniciais de alteridade que mais diz respeito aos temas deste livro: os fenótipos,4 ou, mais neutralmente, a percepção culturalmente codificada de identidades através de marcadores corporais visíveis
que, nessa codificação, assumem o papel de sinais diacríticos. Viver em
Ilhéus foi uma experiência de pesquisa contaminada pelo tema “racial” do
meu projecto e da realidade local. Nesse sentido, grande parte da minha atenção como observador dirigia-se para as evidências da variação física, vistas
como necessárias para perceber construções de poder nas relações sociais.
Das constatações do binómio diferença/semelhança, passava à análise do binómio igualdade/desigualdade. A minha atenção dirigia-se constantemente
para os corpos à minha volta e, ao fazê-lo, o meu próprio corpo foi sendo
construído como “branco”, face às classificações que à minha volta circulavam: negros, mulatos, morenos, pardos, índios, caboclos, brancos e mil e uma
subtis diferenciações de tipos que, em última instância, chegam à definição
de, passe a expressão, “tipos” individuais — num jogo feito a partir da marcação de sinais diacríticos corporais restritos: a tez da pele, primeiro, a textura
do cabelo, depois, e, complementarmente, a forma do nariz, lábios, olhos e estrutura da cara em geral, podendo ainda ser incluídos traços diacríticos do
resto do corpo. Fui confrontado, nas ruas, por uma variedade fenotípica a que
prestei uma atenção sem equivalente na minha experiência social em Lisboa.
4.
Alugada uma casa em Olivença, antigo aldeamento indígena fundado
por jesuítas e, hoje, estância termal e praia de veraneio, começavam as primeiras tentativas de construir um terreno de pesquisa. Olivença fica a 20 km de
Ilhéus, mas pertence à área urbana, pelo que tem ligações regulares de ónibus
urbano. Tentando criar hábitos, pegava o autocarro até à cidade, onde todas
as manhãs lia o jornal e bebia o triste café local — um efeito, diz-se, da reserva
dos melhores lotes para a exportação. Na edição de 11 de Agosto do principal
3

4

Seria interessante desenvolver a ideia de que existe um processo de “tropicalização” do
Brasil (e de quase todos os contextos ex-coloniais) feito pelos discursos ocidentais, equivalente ao “orientalismo” de que Said fala. No caso brasileiro, todavia — e talvez devido às
suas elites regionais e nacionais com ligações globalizantes — o “tropicalismo” foi resgatado como “coisa nacional”, com inversão de polaridade. Veja-se o caso do movimento Tropicália protagonizado por Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros baianos nos anos 60 e 70.
Antes do mais, uma observação crítica e cautelar em relação a esta expressão, que pode
perigosamente passar por glosa de “raça”. É que “fenótipo” pode apontar no sentido de
uma relação implícita entre “natureza” (entendida como relativa a uma variação fenotípica “objectiva”), e “cultura”, entendida como categorias sociais construídas independentemente da “natureza” embora apropriando-a como recurso simbólico (Wade 1993b:
17). Embora eu aborde este assunto mais adiante, quero esclarecer que não uso fenótipo
como descritor neutro, mas como algo que implica em si um sistema de classificações.
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jornal regional — A Região — deparei com a notícia que me introduziu ao terreno que eu buscava. Intitulava-se “Olodum e Ilê Ayê estimulam o Carnaval
cultural de Ilhéus”. A notícia relatava que personagens importantes dos blocos afro de Salvador, Ilê Ayê e Olodum, tinham vindo a Ilhéus para transmitirem a sua experiência na estruturação de blocos e outras manifestações afro.
Fizeram-no no âmbito da denominada “I Etapa do Seminário Sequencial Carnaval 98 — Cultura Afro-brasileira”, organizada por Moacir Pinho, gerente
de acções culturais da Fundação Cultural de Ilhéus (doravante Fundaci). Segundo a notícia, o prefeito Jabes Ribeiro manifestara empenho em contribuir
para a estruturação dos grupos culturais carnavalescos de Ilhéus e o escritor
Hélio Pólvora (presidente da Fundaci) ressaltara a riqueza de temas históricos e culturais ilheenses para os carnavais culturais da cidade, e a importância do Olodum e do Ilê Ayê na difusão da imagem cultural da Bahia e do Brasil. Mas a emulação de Salvador enfrentaria dificuldades locais referidas
como de “auto-sustentação” dos blocos, que necessitariam de parcerias com a
iniciativa privada e de se organizarem institucionalmente; de “produção artística”, necessitando eles de encontrar coerência e harmonia entre o tema
proposto para o Carnaval e a produção musical; e de “encaminhamento”, ou
seja, de ajuda aos blocos por parte da Fundaci, legalização dos grupos, articulação entre a Fundaci e o Conselho de Entidades Afro-Culturais de Ilhéus
(doravante CEAC) e promoção de oficinas de dança, percussão e estética. A
notícia abria-me, pois, um campo em que blocos afro, o município e mediadores culturais como a Fundaci e Moacir Pinho constituíam diferentes agências,
sobre o pano de fundo da influência cultural de Salvador, e em função de um
evento específico, o Carnaval.
5.
Ana Cláudia Cruz da Silva (1998) diz que a literatura recente sobre o
movimento negro aponta para o espaço cada vez maior que o resgate, a preservação e a divulgação da cultura negra vêm adquirindo na afirmação de
uma identidade negra ou afro-brasileira, assumindo as categorias “auto-estima” e “cidadania” um papel de destaque. Siqueira (1996), por exemplo, apresentando um trabalho sobre a resistência político-cultural contemporânea a
partir da análise de três organizações étnicas interligadas — o grupo cultural
Ilê Ayê, o terreiro de candomblé Ilê Axé Jitolu e a Escola Mãe Hilda — apresenta essas categorias como objectos a serem conquistados pelas entidades na
sua luta quotidiana: “Essas organizações étnicas têm dois objectivos essenciais: dinamizar marcas da herança civilizatória que lhe dá referência, enquanto se auto-denominam afro-brasileiras, e buscar melhores condições de
vida em sociedade, com auto-estima e cidadania, em resposta aos processos
de exclusão e/ou categorização no interior da sociedade envolvente” (Siqueira 1996: 138). Já Dantas (1996) segue outra direcção ao analisar o bloco afro de
Salvador Olodum enquanto uma empresa, atribuindo ao grupo a capacidade de
produzir “cultura, cidadania e produtos” (1996: 156), além de “mergulhando
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nas raízes da ancestralidade”, conseguir também “resgatar a auto-estima da
comunidade negra, historicamente marginalizada…” Estes movimentos político-culturais teriam ainda sido potenciados com o surgimento do Movimento Negro Unificado (MNU) em 1978, influenciado pelo modelo norte-americano e como parte dos novos movimentos sociais (Santos 1994).
6.
Mas o mesmo número de A Região (11/8/97) também dava pistas para
entender como formas performativas relacionadas com as artes do corpo de
fundo afro-brasileiro, como a capoeira, podem ser cooptadas para campos
mais universalistas, como a dança. Assim, havia-se realizado o evento denominado “I Dançando em Ilhéus”, no Teatro Municipal. O jornal relatava como
o espectáculo começara com o grupo “folclórico” (sic) “Camarada Camaradinha” (grupo de Capoeira dirigido por Mestre Ramiro), tendo-se seguido actuações quer de nove academias de dança e ballet, quer de dois grupos afro.
Entre os primeiros, a academia de Bela Kruschewsky; entre os segundos o
Grupo de Ballet Afro do Dilazenze, o bloco afro com que eu viria a trabalhar
mais de perto. A reportagem referia também os palestrantes: Hélio Pólvora
(presidente da Fundaci), Maurício Pinheiro (Director do Teatro), Adriana Ribeiro (esposa do prefeito — ou “primeira dama”, como localmente se diz) e
Carla Mendes (directora da Casa Jorge Amado).
7.
Naqueles primeiros dias, de adaptação climática e sensorial, de organização de uma casa e hábitos quotidianos, a leitura de jornais e, em geral, dos
sinais que a vida urbana nos fornece enquanto flanneurs foram a minha principal actividade — uma forma de ultrapassar as hesitações no contacto humano.5 Se, no presente etnográfico, a questão da política da representação cultural afro-brasileira em conexão com a ordem etnopolítica local, era o meu principal motivo de curiosidade, havia que considerar também o pano de fundo
político-económico local, ancorado na história da monocultura do cacau, produtora não só de relações sociais, como de narrativas identitárias. Embora
fosse forte a retórica das autoridades locais no sentido de promover a alternativa económica do turismo, um jornal como A Região reflectia ainda a preocupação com a economia cacaueira e o desejo da sua salvação. Base da economia
da região quando se deu a verdadeira e tardia “colonização” (no sentido de
povoamento) do sul da Bahia nos finais do século XIX, foi também base de um

5

Ler jornais não é uma actividade inocente. Não só se revelam os jogos de interesses locais,
como são transmitidas representações ideologicamente específicas. A Região — como
muitos outros jornais brasileiros — impressionava-me sobretudo pelas páginas policiais,
onde as imagens dos “marginais” (quase sempre negros e pobres) eram sistematicamente representadas na prisão, em situação de submissão pela polícia ou, até, na mesa de autópsia. Autênticas imagens de cativeiro, incluindo a semi-nudez e o olhar para a câmara
através das grades.
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sistema peculiar de relações socioeconómicas e políticas: concentração fundiária, monocultura de exportação, patrocinato e clientelismo. Era comum
ouvir dizer que o cacau acabara — ou por causa da praga chamada “vassoura-de-bruxa” (um fungo que ataca o cacaueiro), ou por causa da concorrência
internacional, nomeadamente os preços mais baixos do cacau da Costa do
Marfim, ou ainda por causa de erros políticos, de agricultores e estado, com
consequências ecológicas danosas. À época, as atenções concentravam-se na
distribuição, pela CEPLAC,6 de clones de cacaueiro resistentes à vassoura-de-bruxa. A Região anunciava a sua eminente distribuição em Setembro de
1997. Mas, entretanto, a produção decrescia assustadoramente, obrigando as
(poucas) indústrias transformadoras a importarem a matéria-prima. O jornal
relatava como 8 mil toneladas de cacau procedentes da Indonésia haviam desembarcado no porto de Ilhéus, destinando-se às indústrias Cargill, Chadler,
Joannes e Nestlé. Em Maio, as mesmas empresas já haviam importado 4 mil
toneladas. O cenário não podia ser mais desolador: “A queda na produção de
cacau brasileiro se acentuou nos últimos dois anos por causa da vassoura-de-bruxa, doença que vem dizimando a lavoura e atinge 90% dos cacaueiros do sul da Bahia. A safra temporã deste ano não deverá ultrapassar 1 milhão de sacas (…) Os preços futuros do cacau fecharam o mês de Julho com
queda de 10,2%. As chuvas registradas na Costa do Marfim, maior produtor
mundial, foram o principal motivo de retracção no mercado, segundo a avaliação das trades (…)”. Mais se adiantava, por um lado, que havia movimentações das associações de agricultores no sentido de agendar na Assembleia
Legislativa Estadual uma sessão especial sobre as propostas básicas de políticas públicas para a cadeia produtiva do cacau; e, por outro, que surgia agora
um aspecto novo em toda a problemática cacaueira — o cacau seria um preservador da Mata Atlântica, a mais recente coqueluche das preocupações
ecológicas, símbolo do Brasil pré-descobrimento e jóia potenciadora do chamado eco-turismo. A par de uma constante monitoração da economia cacaueira, os media locais (e parte significativa da opinião pública) concentravam-se na miragem salvífica do turismo. Por enquanto, Ilhéus não é uma região turística do tipo de Porto Seguro, no extremo sul do estado, vocacionada
para as classes médias usufruindo de pacotes turísticos com voo charter, nem
do tipo das praias do Nordeste, vocacionadas para o turismo internacional e,
como se vai tornando cada vez mais claro, o turismo sexual. O turismo local
terá começado com os hábitos de veraneio dos “coronéis” (terratenentes/caciques locais) de fazendas do cacau do interior. A região é hoje muito frequentada por habitantes de Minas Gerais e Brasília e o parque turístico é sobretudo
constituído, na costa a sul de Ilhéus, por casas para aluguer familiar e algumas
pousadas, estando os fluxos muito concentrados em Janeiro e Fevereiro. A escassez de turistas estrangeiros era notória e as expectativas de mudança ficavam-se
muitas vezes pelas palavras. Aparte a abertura da estrada de Ilhéus para Itacaré, onde se joga toda uma polémica sobre os custos-benefícios do eco-turismo,
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pouco se tem concretizado. Para todos os efeitos, o que se tornou evidente ao
longo de todo o trabalho de campo foi o uso retórico da etiqueta “turismo” em
associação a duas outras etiquetas, “cultura” e “ecologia”, por parte de agentes
com interesses dos mais antagónicos. A mercadorização do local, da História,
da paisagem e das performances culturais — quando não mesmo da corporalidade dos habitantes — acontece em Ilhéus da mesma forma que no resto do
mundo: através de um processo de marketing do localmente específico perante
um global tido como homogéneo, mas que o é sobretudo na medida em que,
nos muitos outros “locais”, também se mercadoriza a especificidade local.
8.
Depois de uma ida ao Congresso Afro-Brasileiro em Salvador — e de lá
ter conhecido o professor da universidade de Ilhéus e pai-de-santo Ruy Póvoas (ver adiante) —, no regresso a Olivença, ainda tacteando o terreno com
hesitação, apercebi-me de que uma possível porta de entrada estaria na casa
vizinha, a dos Magalhães. Ramiro, mestre de capoeira, namorava a irmã mais
nova, frequentando bastante aquela casa partilhada por dois irmãos e duas irmãs órfãos. Quando deparei com um homem alto, bem constituído, perguntei imediatamente se era Mestre Ramiro e acertei. Não foi necessário fazer
muitas perguntas, pois ele começou, desde logo e com entusiasmo, a falar de
capoeira. Não tardou muito em referir que gostaria de obter algum retorno
pela sua ajuda — em texto ou fotos. Mais tarde eu viria a perceber que Ramiro
sabe muito bem o que é fazer marketing e quanto um pesquisador pode ser
útil. A nossa relação não viria a ser fácil, por isso mesmo. Mas a fronteira entre
o convívio, a comensalidade, e a troca, se é ténue em todos os contextos, ali
era-o mais ainda para o observador, pois os códigos de reciprocidade não
eram “formais”. A informalidade — o “à-vontade”, o “calor humano” brasileiros e baianos enunciados nas auto-representações — é o código. Ramiro
percebeu imediatamente ao que eu vinha e a relação ficou desde logo definida como relação de troca, na qual cada um poderia estrategizar no sentido da
maximização, sem que o à-vontade alegre e convivial se perdesse. Começámos,
pois, uma conversa sobre capoeira. Parti para ela com o tai chi como referência,
como uma espécie de muleta de interpretação. Como se fossem variantes social e
historicamente específicas de uma mesma estrutura: uma arte do corpo, que sublima a luta numa dança, e que pretende veicular um discurso filosófico (no sentido mais amplo). Mas as lutas são ritualizações da violência, implicando também a sua contenção, sublimação e transformação em expressão cultural. Para
Ramiro, a capoeira “é uma luta que é uma dança”. Ele pontuava o discurso com o
corpo e sempre que queria falar dos movimentos corporais, descrevia-os no ar
com as mãos ou, sentado, com a cintura. A outra forma de contraponto a que Ramiro recorria era a entoação de ritmos, melodias e canções, pois a capoeira tem
uma vertente musical e uma vertente de poesia oral. Assim, temos uma arte
em que os movimentos do corpo, a música e o canto-poesia, se conjugam.
Equilíbrio, flexibilidade, e também força são os requisitos corporais para a
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prática de uma arte em que o corpo, a disciplina e a institucionalização expressam princípios éticos. Só assim, segundo ele, se escapa ao preconceito, às
acusações de “vagabundagem” associadas à capoeira — uma herança dos
tempos da sua proibição e associação a universos de marginalidade e de, é
claro, negritude socialmente desvalorizada. Ramiro insistia inclusive na
questão do desenvolvimento da espiritualidade. Sendo iniciado no candomblé — facto que só soube mais tarde —, e estando a capoeira associada ao universo das expressões ditas “afro”, a vertente da encarnação de espiritualidade é muito forte. Mas trata-se também de uma luta entre o centro e as margens: Ramiro situava-se claramente entre a atracção por um universo capoeirista de “galera”, lúdico e provocatório, e um universo de legitimação de uma
arte canónica. O problema, segundo ele, colocava-se por causa do “analfabetismo” de muitos mestres — “aqueles que são negos mesmo”, dizia. Esses não
saberiam transformar a capoeira numa escola de valores. Ramiro sentia necessidade de deslegitimar preconceitos, enfatizando “o lado artístico” e performativo da capoeira e aquilo que nós chamaríamos “folclorização”, através
de espectáculos de palco ou rua, para turistas ou eventos culturais. Praticante
de “capoeira regional” — por oposição à “capoeira Angola” — ele assumia
que aquela é mais “espectáculo” (ele usou mesmo a expressão “folclore”) e
esta mais “emoção”. Ramiro não podia deixar de referir, por um lado, as disputas entre escolas, estilos e federações e, por outro, a internacionalização da
capoeira, óbvio motivo de orgulho, embora expressasse dúvidas sobre a autenticidade dos mestres no estrangeiro que não estejam credenciados pelo
Brasil — o lugar de legitimação do autêntico. Mas o grande orgulho dele, nesse dia, estava no facto de o seu grupo “Camarada Camaradinha” ter participado no evento “Dançando em Ilhéus”, junto com grupos de ballet e dança.
9. A aula de capoeira para que Ramiro nos havia convidado deu-se
entre as sete e meia e as nove horas. Foi mais apressada do que é
costume, pois Ramiro havia recebido um convite de última hora
para actuar na festa da Nossa Senhora da Vitória. As aulas ocorrem nas traseiras do Ginásio municipal. É um espaço rectangular
com duas rodas desenhadas no chão. Nas paredes, pintadas em garridos (e rastafarianos…) amarelos, verdes e vermelhos, está o
nome do grupo e a frase “Nobre Arte”. Cerca de dez alunos estão
presentes, desde uma criança que deve ter uns oito anos, até um
jovem de vinte e tantos, com rapazes e raparigas em números
iguais. Uma sequência dos acontecimentos é apresentada de seguida, compensando com a escrita a minha ignorância de Labanotation.
1) Concentração, em pé, de cabeça descaída e olhos fechados, todos
virados para o centro de um círculo, terminando com saudação.
2) Só ginga, mas estando todos virados na mesma direcção. A ginga
é o movimento básico, o que dá o mote a toda a capoeira, do mesmo
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modo que o andar com movimentos assimétricos de pés e braços é, no
tai chi, a base para todos os passos. A ginga tem uma conotação
cultural: é um movimento de desafio, de titilação, com simulação
de ataque logo seguida de retracção. 3) “Baixa a ginga”. O movimento de baixar no sentido da terra é também semelhante ao tai
chi. Ramiro vai proferindo frases elucidativas: “Vai pegando a
‘manha’”, “braços em cima defendendo”, “encaixar os quadris”
(“encaixe” também é expressão recorrente), “segurança e expressão na ginga — swing, dança, expressão, pra isso tem que tar seguro”. A ginga tem, pois, que revelar “manha”, a capacidade de iludir o adversário. 4) Exercícios: estes focam sobretudo os movimentos que impliquem o uso dos pés e das pernas: capacidade de rotação, de fixação ao chão (à “terra” — um valor espiritual recorrente nos universos de referência afro), de flexibilidade e efeito de mola. 5) Regresso à ginga. Todos os exercícios anteriores e
seguintes são não só de aquecimento, como constituem unidades de
movimento da “roda”, que só ganham interligação na execução de um
desafio completo. Aqui Ramiro fala da “esquiva”, uma espécie de
fórmula básica de rodar sobre si próprio para defesa do adversário quando este pode ser perdido de vista. Perante as falhas de
alguns alunos, o mestre diz (tal como no tai chi) que “o importante é o movimento, não que faça certo”. Trata-se de um princípio de
incorporação, sugestionado não por uma linguagem de educação física mas por uma linguagem “moral”: desafiar, esquivar, fintar,
seduzir, gingar, ter manha, etc. 6) Regresso à ginga, incluindo
agora um pontapé em cada balanço, com a música mais acelerada.
Acrescenta-se aqui a importância de fazer “jogo de cintura” (que
também é uma expressão moral) para controlar o movimento. Ramiro
vai dizendo: “quero mais dança, mais ginga, mais expressão”. Agora os pontapés descrevem semi-círculos, a “meia-lua”, seguida da
“meia-lua fechada”, de baixo para cima, e do “gancho”. “O gancho
é finta. O chute pode ser finta, para enganar. Trabalha a cabeça
dele (adversário). Dá uma primeira ‘bênção’, uma segunda, uma
terceira e então é que dá”. 7) Os braços começam então a ser utilizados, já não só para dar movimento e equilíbrio, mas para ajudar nos movimentos de chão, como no “caranguejo”, uma meia roda
de mãos no chão, com as pernas encolhidas. “Trava mais, não precisa se preocupar com a velocidade”, diz o mestre. 8) Começa como
que uma segunda parte. Com atabaque (percussão), pandeireta e berimbau (neste dia, em gravação). Os alunos sentam-se em roda, na
orla do círculo pintado no chão. Saem dois para a roda depois de
se cumprimentarem. Há quem se benza. Os que estão fora marcam o
ritmo com palmas. Quem acaba de lutar ocupa o seu lugar nos
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instrumentos musicais. 9) Quando o mestre dá por finda a sessão,
os alunos dançam samba no meio da roda. No fim do treino, o grupo
inteiro — a “galera” — dirige-se para a festa. Subimos uma escadaria íngreme pelo morro da Conquista acima, até ao convento e
catedral da Nossa Senhora da Piedade. Alguém chama a atenção para
a possibilidade de assaltos, mas outro descarta a hipótese, dizendo que está aí a galera da capoeira. A Conquista é estereotipada como morro onde mora uma população desfavorecida e é tanto
lugar de perigo quanto lugar de projecção dos perigos, não se sabendo qual dos dois é mais “real”. Passamos pelo cemitério, “onde
estão enterrados os coronéis” (os antigos senhores do cacau e caciques políticos), e chegamos a um largo com muitas esplanadas
improvisadas e uma banda tocando. Sentamo-nos a tomar cerveja. Há
gente a dançar no meio das mesas. Uma mulher gorda e de meia idade
dança, feliz, com o filho ainda criança, com movimentos eróticos.
É também nos quadris que está a chave para a sensualidade do samba, assim como é no futebol que também se encontra a ginga e a finta que caracterizam a especificidade brasileira nesse desporto
— pelo menos é assim que, vezes sem conta, se discursa a corporalidade local. Oiço uma música com uma mistura nova, com uma aceleração quase desconexa. Dizem-me que é “axé music”.

10. Como estranho em Ilhéus, e estrangeiro no Brasil, muni-me inicialmente de literatura regional. Inescapável nessa estratégia era Jorge Amado, dada
a internacionalização do local que a sua obra propiciou. Cedo percebi que o
escritor era também um ícone apropriado para a representação da cidade e da
região, como sendo aquela onde iniciou a sua carreira. Como a temática dos
seus livros ilheenses se prende à ascensão e queda do que alguns intelectuais
locais chamaram mesmo a “civilização do cacau” os seus livros são fontes
inestimáveis — não, obviamente, históricas ou etnográficas, mas sobre a
construção de uma imagem local, da Bahia e mesmo do Brasil. É que o grande
problema com a obra ilheense (e não só) de Amado, é a dissonância entre a denúncia de relações sociais de exploração e a chancela que passa — ainda que
se admita que inadvertidamente, como efeito de senso comum — às relações
sociais de género e “raça”, envolvido que estava no projecto de construção de
uma identidade nacional mestiça.7

7

As entradas seguintes, em torno e a propósito da figura de Gabriela, correspondem a
uma comunicação apresentada em Abril de 2000 no seminário “Os desafios da diferença:
raça, classe e género”, organizado por Cecília McCallum em Salvador. Embora escritas
muito depois do trabalho de campo, complementam a atenção prestada às representações literárias no início daquele.
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11. Corria o ano de 1977. Primeiros tempos da “normalização” da vida política portuguesa depois da revolução de 1974-75. Pela primeira vez surge
uma telenovela brasileira na televisão portuguesa. Título: Gabriela. O país
transforma-se: mais apegado à televisão e, agora, irremediavelmente apegado ao género narrativo telenovelesco, doravante inseparável das representações sobre o Brasil. Algumas vozes falam, ironicamente, de colonização inversa. Vinte e poucos anos depois, no ano da celebração dos 500 anos do Brasil
— que em Portugal se diz “dos 500 anos do Descobrimento do Brasil”, e assim
mesmo, com D maiúsculo —, várias novelas brasileiras passam em simultâneo na TV portuguesa. O aumento exponencial de oferta novelesca acompanhou igual aumento na oferta de canais, de publicidade e de possibilidades
de consumo no Portugal pós-colonial, reinventado como “europeu”. Mas no
qual o Brasil, no quadro da re(a)presentação pós-colonial glosada como “lusofonia”, é o lugar de todas as projecções identitárias, genéricas umas (a alteridade exótica, a tropicalidade, a alteridade sensual — todas mercadorizáveis), especificamente portuguesas, outras (a comprovação da grandiosidade
dos descobrimentos, do luso-tropicalismo, o “filho” que cumprirá o que o
“pai” não foi).
12. No centro destas representações de alteridade/identidade, a figura da
mulata. Triplamente subalterna, triplamente objecto de desejo: porque mulher, porque não branca, porque das classes populares. Ela é também o precipitado de um percurso de hibridização cujas linhas de poder são elididas a favor de uma retórica e de uma narrativa (uma novela?) “humanista”. Entre aspas, porque sem a dialéctica da superação de conflitos no sentido de igualdade e diferença, mas antes deixando acontecer a essencialização das diferenças
como justificativa para uma desigualdade cujos contornos mais penosos seriam esquecidos na vertigem da primazia dos afectos e dos sentidos. Sensual,
sensorial, exótica, a mulata brasileira apresenta-se como uma construção estética que mascara o processo político da sua construção. É isto que torna a figura social da mulata num campo armadilhado.
13. A acção do livro de Jorge Amado (e da novela) decorre em Ilhéus, no primeiro quartel do século XX. Quando cheguei à cidade encontrei Gabriela em
toda a parte. Nos nomes das pousadas e restaurantes, no nome de uma rádio
local; nos nomes de lojas, na publicidade turística, na boca das pessoas que
apresentam a sua cidade ao viajante, ao turista, ao forasteiro. Está também na
mente destes, quando se encaminham para Ilhéus, sobretudo se forem ou tiverem sido espectadores da novela ou, mais raramente, leitores do romance.
Gabriela é o nome de uma das principais empresas de ónibus. Sem imagem
que represente a personagem, circulam os ónibus como o nome “Gabriela”
estampado na carroçaria. Quantos personagens de livros ou novelas conseguem cumprir o desígnio de representarem simultaneamente a localidade
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(Ilhéus) e a universalidade (Gabriela como símbolo de…)? Creio que só aqueles que, à partida, são construídos a partir de tipos sociais que, em si, correspondem a quadros de interpretação sociopolítica das realidades coloniais, de
Novo Mundo ou das suas extensões pós-coloniais. No caso de Gabriela, não
se trata de um tipo de personalidade, de uma encarnação de um drama humano, mas sim de um tipo de relações sociais brasileiras e das representações sobre elas feitas: nos domínios a que convencionámos chamar “classe”, “género” e “raça”.
14. O centro de Ilhéus é marcado por alguns edifícios representativos de uma certa identidade local, coincidente com a
auto-apresentação da cidade no exterior. Símbolos de poder e
prestígio. Entre eles, a Catedral, o Teatro Municipal, o bar “Vesúvio”, e a Casa Jorge Amado, todos praticamente paredes-meias.
Parte desta última é um museu, elaborado em torno do simples facto de ali ter vivido, quando jovem, o escritor. A outra parte alberga a Fundação Cultural de Ilhéus, uma instituição municipal
que gere a política cultural. A Casa resulta de um esforço de reconstrução recente, elogiado pelo próprio escritor num vídeo visionável no auditório. A exposição permanente é constituída por
capas de livros seus em várias línguas e edições internacionais;
uma listagem dos idiomas em que a sua obra foi traduzida; painéis
de fotografias biográficas, avultando os encontros do escritor
com personagens ilustres; e uma galeria com figuras de orixás, em
que Oxóssi, sincretado com São Jorge (padroeiro de Ilhéus), ocupa
o lugar central. O conjunto é completado com uma zona de vendas,
onde estão disponíveis bugigangas e produtos locais, bem como livros de autores regionais. É, pois, a própria casa, e a sua arquitectura nobre, que funciona como emblema da presença de Jorge
Amado. E da sua ausência: desde a juventude que não vive em Ilhéus
e desde então mudou o lugar da acção dos seus romances, o qual,
para todos os efeitos, era um mundo que Ilhéus perdeu — o da “gesta” do cacau. O folheto de divulgação da Casa explicita o propósito de transformar o edifício num “pulsante centro cultural”, e
destaca uma citação de Jorge Amado que permite entender melhor o
significado das estátuas acima referidas e o lugar ocupado pelo
escritor (fora e dentro da sua obra) na produção de uma certa
ideia de brasilidade: “O sincretismo é próprio do Brasil. Nós não
somos isso ou aquilo, nós somos tudo: branco, negro, índio.
É isto que faz a nossa singularidade e nos dá uma importância
real”. A frase é ligada, na linguagem do folheto, à “concepção
artística da escultura São Jorge Oxóssi Amado, que busca a materialização da tríade S. Jorge, Oxóssi e Jorge Amado, numa
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homenagem ao ‘menino de Ilhéus’, como ele mesmo se denominou. Dos
negros herdámos a musicalidade…”, prossegue o folheto, “…a culinária e os orixás africanos que se tornaram brasileiros ao adoptarem a nossa terra e a nossa gente”. Dos índios e brancos, ficamos sem saber o que se herdou. Sobretudo dos últimos que, neutros, ficam por nomear (como, aliás, na etnopolítica brasileira), cabendo-lhes a designação dos contributos específicos dos
negros para um caldeamento onde, paradoxalmente, essa mesma especificidade desapareceria. A Casa, embora oficialmente dirigida por Carla Mendes (figura da burguesia local, “branca”, produtora cultural), conta com a assistência e trabalho efectivo de
Lindaura Kruschewsky, descendente de uma família de coronéis do
cacau. Junto com ela, Carla Mendes e Adriana Ribeiro (esposa do
prefeito e encarregada oficiosa da gestão da política cultural
local) são as três figuras femininas, “brancas” e de classe média-alta, que gerem de facto a cultura oficial local. Numa conversa com Lindaura, à sua simpatia e disponibilidade juntou-se a
candura com que se apresentou como “pessoa da sociedade”, numa
afirmação de status essencial para a sua definição identitária
perante um estranho. Não é preciso dizer — não se diz — “eu sou
branca”. Ou isso é imediatamente visível para os outros, ou então
o que importa definir é que “espécie de branco”. E a preocupação
com a “cultura” — neste sentido de protecção do passado, de exaltação do que, localmente oriundo, ganhou projecção maior, ou ainda do que localmente se faz a partir do que tem prestígio global
(certos desportos, ballet e dança, artes plásticas, música clássica etc.) — marca, a meu ver, um “tipo de branco” que se confunde
com “um tipo de burguês”. Tanto Lindaura como a sua cunhada, presente durante a conversa, fizeram questão em afirmar que nunca na
cidade (presume-se que falem dos seus antepassados ricos) se ligou importância à cultura, pois os locais “só queriam viajar e
esbanjar dinheiro e nem aproveitaram para visitar museus”.

15. Os primeiros romances de Amado, localizados em Ilhéus (Cacau e Suor,
respectivamente de 1933 e 1934), podem ser incluídos no que em Portugal ficou conhecido como neo-realismo, enquanto manifestação de uma preocupação com a condição das classes trabalhadoras. São o trabalho e a experiência
da exploração que constituem o nó central das narrativas, em relativa independência da questão racial. Mas a partir dos anos 50, o escritor inaugura
uma nova fase da sua obra, após o regresso do exílio, em que começa a focar a
cultura negra baiana enquanto cultura regional tornada património da sociedade em geral (negra ou branca), com forte expressão nas camadas populares. Se nesta mudança há sinais positivos — pois um programa político
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universal é substituído por uma atenção à especificidade cultural — esta é, no
entanto, o resultado directo do triunfo de um culturalismo pós-Gilberto Freyre, desvinculador das relações de desigualdade baseadas no logro da “raça”.
Regionalista, nativista, ou mesmo populista, consoante as vontades de classificar a sua obra, o que é certo é que ela depende fortemente, para a sua prossecução, da reprodução dos estereótipos sociais dominantes. Brookshaw analisa Jubiabá, Gabriela e Tenda dos Milagres, como um tríptico em que surgem personagens racializados representando o espectro das “personalidades sociais” afro-brasileiras possíveis.8 Assim, em Jubiabá teríamos o Herói Negro, em
Gabriela a Heroína Mulata, em Tenda dos Milagres o Herói Mulato — a síntese
da filosofia do “mesticismo” (Brookshaw 1983) proposta por Amado e espelhando as percepções da época. Tanto Balduíno como Gabriela são marcados
por uma forte sensualidade, por uma capacidade de seduzir que, porém, é
desprovida de ambição. Marotti (1975) nota a ignorância da noção de pecado
sexual, ausência de noções claras de passado e futuro, vitalidade e recusa da
intelectualização como sendo semelhantes aos postulados da “ética da negritude” de Senghor. Em Tenda dos Milagres, Archanjo é, tal como Balduíno, um
fanático de Carnaval e candomblé, mas não se deixa ficar pela cultura popular, antes sendo um auto-didacta que, enquanto bedel da Faculdade de Medicina, defende os africanos das teorias racistas dos académicos com quem convive. No entanto, uma leitura atenta de Gabriela, não permite detectar elementos nem do Carnaval nem do candomblé, pois Gabriela não é um romance regionalista afro-baiano, marcado pela vivência de Salvador, mas um romance
de “lugar”, marcado pela experiência social ilheense. Onde Brookshaw parece ter mais razão é na qualificação da obra de Amado como populista, ou seja,
como preservadora de mitos. Todavia, parece-me que esses mitos estavam, à
época, ainda em construção, contrapondo-se à ideia da decadência brasileira
por razões raciais. Assim, o mito da mulata sensual, o papel dos mulatos
como intermediários entre negros “em extinção” e brancos modificados pela
negritude, a caminho do ideal brasileiro (mais branco na cor, mais negro na
cultura), era um projecto em construção. E, neste projecto, Gabriela aparece
como representante do “povo brasileiro em construção” — daí a sua não conotação directa com a especificidade cultural do mundo afro-brasileiro. Brookshaw, ao defender a sua ideia de “mesticismo”, fá-lo por oposição à teoria
do branqueamento: “O branqueamento está intimamente ligado à política racial e social que não nega a mobilidade de pessoas de descendência mista,
mas preferia que elas não tivessem muito sangue negro. O mesticismo, por
outro lado, é um posicionamento cultural, uma espécie de nacionalismo
8

A utilização desta obra de Brookshaw, em aparente detrimento de obras de crítica literária por brasileiros não advém de uma subscrição minha das ideias deste autor, mas tão somente da utilidade das informações que ele fornece. Os estudos literários brasileiros são
muito ricos. Sobre este tema, sugiro a consulta de Queiroz 1975, por exemplo.
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dirigido contra a completa hegemonia cultural da Europa enquanto, ao mesmo tempo, considera-se superior às influências culturais puramente
afro-ameríndias…” (1983: 225); “na verdade o morenismo não é nada mais do
que um equivalente neocolonial do branqueamento” (1983: 227).
16. Mas é Mariza Corrêa (1996) quem aborda, explicitamente, a figura mítica da mulata, numa discussão sobre a relação entre raça e género. Partindo da
passagem do pólo negativo (a miscigenação como o mal do país) para o positivo (a apologia da mestiçagem), nos discursos médicos, literários e carnavalescos (1996: 37), ela detecta a recorrência das imagens de uma corporalidade
sensual e amoral nas mulatas de Aluísio de Azevedo, João Felício dos Santos
ou Jorge Amado. Mas Corrêa detecta o que Brookshaw nem divisou: que o
mulato contem um potencial de ascensão social, ao passo que a mulata provoca “descenso” ou mesmo desordem (1996: 40). Tentando estabelecer correlações entre o pensamento sobre o sexo e o pensamento sobre a “raça” (ver Stepan 1986), Corrêa relembra como foi no contexto dos estudos sobre candomblé que se começou a falar de homossexualidade, numa atitude próxima da
acusação de efeminação feita aos mestiços. Diz Corrêa que assim como há
masculino e Masculino, há também Feminina e feminina, e tanto o negro
como a negra precisam ser branqueados para se aproximarem do pólo idealizado (M e F): “No terreno onde se inaugurou o debate sobre relações raciais, o
da evocação de desigualdades biológicas ou orgânicas para explicar desigualdades sociais, as diferenças sexuais parecem ter oferecido um parâmetro
implícito para analisá-las” (1996: 45; ver Haraway 1989). Aceitando que o modelo brasileiro privilegiaria um contínuo e não categorias polares, dando prioridade a alocações situacionais e relacionais numa escala cromática, Corrêa
faz notar como, no campo do género, as coisas passam-se de maneira diferente: as categorias Masculino e Feminina seriam discretas, definidas por oposição e contraste mais do que por relação (1996: 46). Segundo ela, a figura da
mulata poria em xeque ambas as propostas. Na classificação racial, a sua situação no contínuo é fixa — apesar de ambígua, está a meio caminho. Tem um
lugar certo no encontro das raças. No plano do género, é definitivamente feminina: “Acredito que a mulata construída em nosso imaginário social contribui, no âmbito das classificações raciais, para expor a contradição entre a
afirmação de nossa democracia racial e a flagrante desigualdade social entre
brancos e não brancos em nosso país. Mas no âmbito das classificações de género, ao encarnar de maneira tão explícita o desejo do Masculino Branco, a
mulata também revela a rejeição que essa encarnação esconde: a rejeição à negra preta” (1996: 49)
17. Sectores mais críticos — o meu “informante” Moacir Pinho incluído —
inclinam-se mais para um revisionismo histórico, que dê conta dos processos
de exploração das minorias étnicas, e não se reconhecem na simbólica da obra
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de Jorge Amado. A figura de Gabriela poderia ser justamente campo de uma
disputa político-simbólica: reforça-se o seu poder de ícone da mestiçagem
brasileira, ou denuncia-se o carácter construído dessa figura que elide a reprodução das desigualdades sociais actualizadas racialmente? Numa coisa
todos concordam: o fim do período áureo do cacau, a necessidade de encontrar alternativas, o crescimento urbano concomitante com o aumento da pobreza, e a importância crescente de uma agenda étnica, muitas vezes em confronto com uma agenda de luta de classes mais clássica e estabelecida. Fala
Moacir:
Porque na verdade o cacau… porque na verdade o que é que a comunidade negra ou indígena teria com a chamada civilização do cacau? A chamada civilização do cacau… seria equivocado eu dizer assim “representou a negação dessas
comunidades”. Não é… mas o que é que aconteceu com índios e negros com a
civilização do cacau? Eles foram…os negros a mão de obra, e os índios definitivamente dizimados… Aí você tem uma história… uma história dos trabalhadores rurais aqui, que são na realidade esses negros, as histórias mais escabrosas,
de gente que recebia o salário na ponta da cartucheira e essas histórias de jagunços, toda uma violência que é transformada em prosa, num lirismo que acaba
desvirtuando a própria realidade, que é feito por Jorge Amado, que acaba sendo a grande referência dessa região, aonde… a comunidade negra não se sente
contemplada na literatura regional. A não ser naquela parte mais exótica, da
prostituição, da jagunçada…

18. O fim das teorias raciais como explicativas das desigualdades sociais e
nacionais, e a correspondente sagração da cultura como alternativa, coincidiu com a mudança, nas representações nacionais, do horror pela miscigenação racial para o elogio da mestiçagem cultural, permanecendo incólume o
desejo de branqueamento progressivo. Simultaneamente, o triunfo do culturalismo abriu as portas a dois tipos de formulação conceptual: a supremacia
de explicações de fundo marxista sobre a desigualdade, explicando “raça”
através de “classe”, e a abertura — avant la lettre — de uma retórica do híbrido
pós-colonial com Freyre, com a diferença de que se quedou pelos aspectos expressivos da cultura. É compreensível que, neste quadro, as figuras simbólicas de mulatos representem transição, ponto de encontro, ponto de passagem. Esta imagem racializada metaforiza as possibilidades de ascensão (ou o
seu reverso, o declínio) social, num reconhecimento implícito e/ou pragmático dos privilégios de cor no Brasil, e sexualiza necessariamente estas mobilidades e tendências — já que um fenótipo novo é o resultado de cruzamentos
genéticos inesperados. O que triunfou no Brasil foi um composto de teorias
racistas, com elogios da mestiçagem, o pano de fundo de um desejo de branqueamento, uma ordem social em que as linhas de privilégio de classe seguem em grande medida divisões “raciais”, e uma ideologia de democracia
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racial correspondente a uma ideia novo-mundista de possibilidades de progresso, transformação e mobilidade garantidas por um carácter nacional cordial, festivo, comunicativo, simbolizado em formas corporais performativas
(festa, Carnaval, dança etc.) que instauram zonas de comunicação sexualizadas e afectivizadas. É sobre este complexo — sistematizado discursivamente
em vários campos do saber e actualizado em certas arenas de interacção social interpretadas como as mais relevantes — que, com a democratização e a
globalização, as agendas da política da identidade vão ganhar ímpeto e introduzir a negritude como factor nunca antes explicitado. E isto vai acontecer em
diferentes meios sociais (uma coisa é o movimento afro-cultural, outra o movimento político negro, outra ainda as manifestações de auto-estima da classe média negra emergente) e com diferentes agendas cruzadas (a política tradicional de esquerda, sindicalista e classista, as preocupações ecológicas e
mesmo new age, ou os movimentos feminista e/ou gay).
19. A mestiçagem e a miscigenação não são necessariamente, em si, nem o resultado do, nem a condição para o progresso político. A mestiçagem surge, no
caso brasileiro e noutros, como superfície de um discurso oculto de branqueamento. Não se pode dizer que exista um lugar-tempo onde se tenha dado, conclusiva e positivamente, uma mestiçagem “pura”, mas há que reconhecer escalas de comparação relativa e gradativa, ao compararem-se contextos.
20. Usarei explicitamente o contributo de Wade (1997), por concordar com
ele na quase totalidade e por me parecer apontar as pistas certas para se poder
pensar a “raça” no Brasil — o verdadeiro busílis para poder perceber o entrosamento com categorias mais “inocentes”, como classe e género. O principal terreno de disputa tem sido o das relações entre raça e classe, com a explicação da
raça em termos de classe e economia. As principais críticas prendem-se com a
não correlação entre alterações da estrutura de classes e das identificações raciais; com a caracterização do racismo como falsa consciência; com a desatenção
à diversidade de classe no interior da categoria racial oprimida; e em geral com
o reducionismo económico implícito. Ahistória do estudo da raça no Brasil — e
sobretudo das relações entre raça e classe — é mais rica e polémica do que se
possa pensar, com um longo debate de desconfirmação da ideologia da democracia racial, de análise histórico-económica sobre as consequências da escravatura, de abordagem de sistemas de classificação, de contabilidades da reprodução racializada da desigualdade. As principais alternativas têm sido no sentido da atribuição de maior “autonomia” à raça nas abordagens marxistas; o
entendimento da raça como um nível da experiência e realidade cultural com
relevo próprio (Gilroy 1987, 1995) ou como modalidade de vivência da classe
(Hall 1997); ou a alternativa da análise de “formações raciais” e “projectos raciais” como fenómenos sociais sui generis (Omi e Winant 1986). O impulso da
teoria e da acção feministas, constatando contradições nos interesses de
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mulheres negras e brancas, ou de mulheres e homens negros, por exemplo,
conduz à focagem nas formas de identificação da diferença e da semelhança,
com relevo, hoje, para a importância do género na análise da nação e do colonialismo. A crítica pós-colonial, bebendo ensinamentos do feminismo, postula mesmo o colonialismo (incluindo, a meu ver, o “colonialismo interno”)
como uma desiring machine. É justamente na análise — não aplicada ao Brasil
— da situação pós-moderna, que Wade nos pode ajudar a ultrapassar certos
vícios do debate interno brasileiro (ligados, a meu ver, ao constante recurso à
comparação Brasil-EUA, às análises baseadas na classe ou, alternativamente,
demasiado culturalistas). Wade diz que o feminismo teve uma influência crucial ao abordar claramente a identidade como algo de construído através de
processos de relacionalidade e representação, enquanto processo e não coisa;
que a reificação e essencialização da identidade foi desafiada pelo descentramento dos indivíduos; que as identidades múltiplas e o desafio às metanarrativas tornam menos importante responder a perguntas sobre a primazia de
classe, raça ou outro nível; e que a cultura — e mais exactamente a política da
cultura — tornou-se num assunto central, junto com a mercadorização da cultura e os movimentos sociais. Estes elementos permitem a subscrição das ideias de Brackette Williams (1991, cit. in Wade 1997) sobre como as tentativas
nacionalistas no sentido de criar unidade cultural se fizeram através da assimilação de “elements of that heterogeneity through appropriations that devalue them or that deny the source of their contribution”, o que constituiria
uma hegemonia transformista na qual a dominação funciona em parte através da apropriação e resignificação. É isto que permite que a ênfase na mestiçagem na nação veja o branqueamento como um mecanismo fundamental do
racismo na América Latina. É possível, assim, aceitar diferentes formas de racismo, sem que estas — digo eu — tenham que ser vistas do ponto de vista da
excepcionalidade qualificada (como aconteceu com o luso-tropicalismo). Finalmente, um conjunto de dimensões político-culturais da identidade são
perdidas quando se centra a análise no viés político-económico das abordagens instrumentalistas, desde os aspectos sexuais, de música, dança, ou performance. Por exemplo, a ambivalente atracção sexual de brancos por negros
é um tema recorrente dos contextos coloniais (Young 1995). Não perdendo de
vista processos político-económicos, a análise simbólica das representações é
importante (se não nos cingirmos a ela — um dos problemas de grande parte
dos estudos pós-coloniais —, mas para isso ajuda a etnografia). As duas podem juntar-se na análise de processos concretos de política da representação
cultural. Precisamos ver como as essências são inventadas, assim como hoje é
impensável subscrever o construccionismo social sem abordarmos como as
categorias naturalizadoras são elas mesmas construídas.
21. Não existe trabalho de campo sem se conseguir descobrir, simultaneamente, informantes privilegiados e um contexto ou estudo de caso ao mesmo

ILHÉUS: ETNOGRAFIA DO MOVIMENTO AFRO-CULTURAL NUMA CIDADE BAIANA

47

tempo sólido, nuclear, e com ramificações para as várias vertentes do que se
pretende compreender. Embora eu já estivesse ciente de que “algo” se passava, de que havia um conjunto de entidades culturais afro preparando o Carnaval em articulação com a Fundaci, ainda não tinha chegado à fala com ninguém. “Até que um dia”, como se costuma dizer…
À noite saí para o teatro, para assistir à última sessão da
iniciativa “Dançando em Ilhéus”. O espectáculo incluía três grupos. Primeiro o Grupo Cultural de Dança Dilazenze (mais tarde viria a denominar-se Ballet Afro do Dilazenze); segundo, o Ballet
Allegro, de Luciana Kruschewsky (cunhada de Bela Kruschewsky, da
Escola de Ballet de Ilhéus); e por fim a academia de Carolina Câmara. O Dilazenze foi apresentado como uma “alternativa negra”
criada em 1986 e que tem encarado grandes dificuldades. Os três
números foram apresentados como “Ballet clássico”, “Dança dos
Orixás” e “Ballet primitivo”. A performance do grupo foi dedicada
a Mãe Hilsa, instigadora do Dilazenze. Em palco estiveram 12 dançarinos, dos quais só dois eram rapazes, e mais cinco homens na
percussão que acompanhou a performance a partir do segundo número. A sala estava cheia. A princípio notava-se a forte presença
de crianças, sobretudo do sexo feminino, vestidas com a parafernália das escolas de ballet. Predominavam os brancos, ou quando
muito os mulatos claros. Mas a meio da actuação do Dilazenze percebi que a sala havia enchido e o equilíbrio racial se havia modificado. O grupo dançou naquilo que me pareceu uma interpretação
do que se considera dança de inspiração Afro, quer pelo acompanhamento rítmico musical, quer pela forma de utilizar os pés
(sempre bem assentes no chão) e os movimentos de braços e pernas
invocativos de figuras de estatuária africana a que tivesse sido
dado o sopro da articulação e do movimento (…). Élvia Magalhães
trouxe-me ao átrio no final da exibição do Dilazenze e apresentou-me a Dino Rocha, um dos seus dirigentes (na realidade porta-voz). Apresentado como antropólogo e, creio, como interessado
em coisas afro, Dino ficou entusiasmado comigo, se bem que também
estivesse excitado com a forma como o espectáculo havia decorrido.
Antes que pudéssemos sequer acertar a minha visita ao Dilazenze,
que ele propôs, já ele me arrastava para os camarins, para que eu
visse a “energia com que o pessoal estava”. Assim foi. No camarim,
o grupo inteiro trocava de roupa, no meio de grande alegria, calor
e suor. Dino chamou a atenção de todos e apresentou-me como antropólogo português que quer estudar o grupo, conhecer as pessoas,
tirar fotos, fazer entrevistas e filmar. E apresentou-me a cada
pessoa, seguindo-se, pois, uma sessão de apertos de mão e parabéns, em que o ambiente emotivo era muito agradável. De regresso
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ao átrio contou-me as dificuldades por que o grupo passava ao nível financeiro. Quando lhe perguntei se a prefeitura não ajudava
ele disse que esta quer usar o grupo para efeitos promocionais
mas sem retorno. E advertiu-me: mas isto é off the record.9 O seu
entusiasmo prendia-se com o facto de para aqueles jovens ser a
primeira vez que estavam num palco e no teatro municipal. A sua
alegria advém, segundo ele, do facto de terem trabalhado muito e
em condições adversas. O grupo de dança está sedeado no bairro pobre da Conquista. Foi criado a partir do Bloco, que actua no Carnaval e este, por sua vez, a partir do terreiro de Mãe Hilsa, que ele
diz ser um dos mais antigos e respeitados da Bahia. De facto, terreiro, bloco, grupo de dança, parecem ser parte de uma unidade orgânica, que inclui também acção social contra a prostituição e a
droga e, agora, cursos de profissionalização, por exemplo de manicuras (…). Para ele a realidade negra é que “marca”, pertencendo
ele e Marinho Rodrigues ao CEAC. Marinho foi-me apresentado, enquanto tomava conta da filha (Dino dizia: “é assim o povo de santo,
as mães lá dentro e os pais tomando conta dos filhos”). É filho de
Mãe Hilsa e um dos dirigentes do Dilazenze. Mãe Hilsa é apresentada por Dino quase como uma divindade maternal, em torno de quem
tudo gira, “alguém que sabe pelo toque da pele o que vai na alma das
pessoas”, alguém que recebe com uma enorme hospitalidade. Ele referiu-se-lhe não só como bondosa, mas como uma pessoa “muito mística”, que me apresentaria o terreiro e seu modo de funcionar. No
geral, apresentou-me um quadro de militância, criação de auto-estima, auto-resolução e promoção dos negros pobres, em torno de
formas associativas de cariz bairrístico, com expressões educativas, de solidariedade, culturais (dança e bloco), mas sempre em
torno de um eixo matrifocal (familiar, local e religioso) personificado por Mãe Hilsa. (…) Estávamos tentando combinar a minha primeira visita, quando ele e Marinho se lembraram que vão estar ocupados com a oficina de Zebrinha, do Ballet Folclórico da Bahia.
Ele vem dar um curso, tratando-se de uma iniciativa da Fundaci
para melhorar a qualidade dos grupos de dança locais.
22. A oficina de Zebrinha, coreógrafo do internacionalmente conhecido Ballet Folclórico da Bahia (Salvador) decorreu na academia de dança de Mónica. Mestre Ramiro, aqui como aluno, apresentou-me a Zebrinha. Negro, de cabeça rapada, vestindo roupas
9

Não creio estar a trair este pedido, uma vez que os conflitos de interesses entre agentes e
entidades no meu terreno se tornariam explícitos e bastante assumidos ao longo do trabalho de campo.
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cosmopolitas e jovens (um look nova-iorquino), corpo atlético.
Demonstrei a Isabel Magalhães, namorada de Ramiro, o meu espanto
quando soube que ele tinha para cima de 50 anos, constatação que
serviu logo para afirmações sobre como “os negros não envelhecem”. Zebrinha aceitou que eu assistisse mas não quis que eu filmasse. Enquanto se esperava, Ramiro conversava com Mónica a propósito de um qualquer evento no Verão: ela confirmava se ele dançava maculêlê, dança do facão, dança do fogo (partes do repertório normal de prestações para turistas). Entra um jovem mulato,
envergando uma t-shirt de capoeira. No braço está escrito:
“A bandeira do Brasil merece respeito. Diga não às drogas, faça
capoeira”. Zebrinha faz aquecimentos de bailarino e dá instruções ao percussionista, dizendo qual o ritmo a tocar (os nomes
dos ritmos correspondem aos do candomblé). Começa por ensinar movimentos básicos, que se vão complicando. Não fala: parte do
princípio que os outros vão aprender mimeticamente os seus passos. Só de vez em quando diz frases de carácter genérico, como “é
preciso aceitar o seu corpo”. A princípio, a africanidade é apenas audível — na percussão — mas à medida que a aula avança, ele
vai mostrando movimentos cada vez mais reconhecíveis como de inspiração africana. Zebrinha pede ao músico para tocar um ritmo
mais complexo e rápido. Usando os movimentos entretanto aprendidos, como se de um ABC se tratasse, o grupo agora movimenta-se
mais na sala, em diagonal, andando a passo, subindo e descendo a
partir da cintura, com os braços pendurados. Zebrinha troça duma
rapariga que faz gestos de braço demasiado graciosos. A impressão
que tive foi de que todos “descaíam” para o samba, para um “suingue” de ancas, quando na realidade o modelo afro que o instrutor
estava a mostrar era mais hirto na cintura. Ele sugere a certo
ponto que se ponham de tronco nu. Seguem-se passos com movimentos
“embriagados” para os lados. Pede que relaxem. Os movimentos ficam mais “afro”, com os ombros mexendo como asas de galinha e,
junto com o cansaço, começa a sentir-se nos alunos mais euforia.
Segue-se um movimento lateral em que só uma perna é alçada. Ele
insiste em que coloquem o rabo para trás e não para a frente. O menos afro, ou o menos capaz de imitar Zebrinha, é o mais negro dos
presentes. Ouve uma admoestação do mestre. Mais tarde, Ramiro e
Isabel disseram-me o que tinha sido: Zebrinha tinha dito que ele
era de (nome de um Orixá), ao que o negro respondeu “eu não sou
disso”, e Zebrinha zangou-se, dizendo que “foi de lá que você
veio”, “parece impossível dizer isso em 1997”, etc. Ramiro classificaria o negro como “negro Mina”, alguém que não aprecia ser
negro, sem orgulho. No cerne da questão está a ideia de que a
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forma de dançar afro nasce nos terreiros de candomblé (e que o
candomblé é o veículo de preservação de africanidade), sendo que
as danças ensinadas por Zebrinha correspondiam às danças emblemáticas de cada Orixá.

23. Numa segunda aula do curso de Zebrinha, Marinho Rodrigues também
está presente, com mais dois percussionistas do Dilazenze, a convite do mestre de Salvador.
Hoje foi evidente a diferença de identidades ali presentes.
Havia, por um lado, os membros do Dilazenze (e também de outro bloco, o Miny Kongo); por outro, o mestre de capoeira que tinha originado o comentário de Ramiro; havia as meninas e senhoras do ballet,
mais brancas, incluindo a própria Mónica, a bailarina Bela Kruschewsky, e até Carla Mendes da Casa Jorge Amado. No átrio, esperando que a aula começasse, alguns membros do Dilazenze queixavam-se
de estarem com fome, pelo que distribui as bolachas de água e sal
que tinha trazido. A divisão étnica e social era evidente: mais silêncio e contenção no pessoal negro, mais exuberância, comentários
e beijinhos, entre as brancas do mundo da dança. O território era
sobretudo delas. No dançar propriamente dito, demonstra-se a não
correspondência entre raça ou pertença a grupos e a capacidade de
aprender a expressão corporal que estava sendo ensinada: negros que
não têm ginga; capoeiristas que são demasiado atléticos; bailarinas que imitam bem mas com excessiva graciosidade; leigos que se
entusiasmam com o que julgam ser o lado extático dos ritmos. E misturas disto tudo. Como se cada pessoa estivesse a imaginar naquele
momento a sua ideia do que é a africanidade de uma dança. Desta vez,
talvez por influência de comentários ouvidos, pareceu-me mais evidente que cada dança podia perfeitamente representar uma qualidade, um arquétipo ou um orixá, numa gama de sentimentos corporalmente exprimidos, e fazendo sistema como um todo. Um dos poucos comentários significativos de Zebrinha foi ter dito que “A dança negra
tem de ser plié e com as costas curvadas para a frente”, uma postura
que poucos pareciam ter incorporada. Ou: “Sigam o ritmo, deixem a
criatura entrar dentro de vocês”.

24. Embora realizada mais tarde no trabalho de campo, a entrevista mais
formal que fiz a Gleide — coreógrafa do Ballet Afro do Dilazenze, sobrinha de
Marinho e neta de Mãe Hilsa — sistematizaria ideias que ela me havia transmitido de forma telegráfica no final da actuação do seu grupo no “Dançando
em Ilhéus”.
Eu comecei a dançar a partir dos sete anos. Fui aperfeiçoando e gostando da
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dança afro, porque antes existiam… danças relacionadas ao candomblé. Fui pegando o jeito até que hoje tou mesmo no Ballet Afro do Dilazenze e eu estou na
frente como coreógrafa. Já passou por duas tias minhas esse cargo, todas engravidaram e saíram, agora ficou comigo… A gente sempre baptizava (as danças)
com um nome que viesse ligado ao candomblé, porque era sempre daí que a
gente tirava os movimentos. A gente fazia questão de não fazer menção da coisa
[o religioso] para não misturar as coisas, naquela época muitas pessoas não sabiam o significado daquilo… A gente faz até hoje, a gente busca sempre no candomblé, que é a raiz, mas sempre modificando, mudando passos, gestos, jeito,
ritmo… A gente vai construindo em cima das nossas raízes… (Dança afro) pra
mim, é aquelas danças antigas mesmo, que você fazia muito movimento de pés,
muita marcação de chão, pisando com o pé, batendo mão, aquela dança forte
mesmo — aquilo é afro…. não que hoje não tenha energia, existe sim aquela
energia, aquele axé forte,10 mas que antes era muito mais isso era, porque você
ouvia a batida, o chão batendo no pé, a batida de mão era muito forte… E essas
novas músicas e danças comerciais? A gente evolui. Agora pra mim, mesmo
nós quando dizemos Ballet afro é porque já modificamos alguma coisa. E eles
muito mais! A gente aqui pode fazer um passo, um movimento leve, mas vai ficar sempre sendo marcante. Eles não: eles vão utilizar muito mais esse movimento, porque é uma coisa mais comercial, é divulgadora, você mostra pra vários países… Teve um momento que você entrou numa escola de dança aqui de
Ilhéus. O que aconteceu? Vai fazer dois anos. Foi numa apresentação do Dilazenze
no teatro. A professora de Ballet Mónica Mendes assistiu a essa apresentação do
Dilazenze e todo o mundo se impressionou. Foi o meu primeiro ano na frente do
grupo. O grupo tinha evoluído, não era mais aquela coisa antiga, ela gostou muito,
disse que eu tinha muito jeito pra ballet e me fez o convite. Eu fui, comecei a fazer as
aulas todos os dias, logo no começo senti estranho, era diferente, a nossa era mais
forte, de repente você tem que elevar seu corpo, deixá-lo leve, suave. Eu ficava assim “como é que vou conseguir?”. Quando foi no projecto “Dançando em Ilhéus”,
aí eu já tive a ideia de juntar os dois trabalhos, “Porque não juntar tudo isso?”, se a
gente fosse juntar o ballet com o afro o que é que poderia dar? Vamos juntar! Fizemos ensaio directo, pra saber o resultado, se daria certo, se encaixava com o ritmo
de percussão dos meninos… Conseguimos fazer a apresentação, óptima, mas sempre em cima do afro e como eu disse, sempre em cima do que vem que é das nossas
raízes — o candomblé, mas com mais subtileza, com saltos, pulos, e uma noção de
movimento, como se movimentar no palco, sair, entrar, se translocar. Outro tipo
de trabalho, que a gente não ficasse pra trás, e que as pessoas da alta sociedade

10

A expressão axé está ligada ao candomblé, significando “dinâmica”, “vitalidade”. A manutenção desta força é, de certo modo, o objectivo mesmo da prática religiosa. No processo de folclorização da cultura baiana, a palavra passou a incluir o vocabulário quotidiano
como saudação e como expressão genérica de vitalidade, ao ponto de uma das formas
mais comerciais de música baiana se chamar “axé music”.
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também pudessem ver que o afro poderia mudar com o tempo. E isso a gente
aprendendo com eles e a gente aproveitando as armas deles, a gente está aproveitando… não pode perder… Mas o interessante é que não só a gente pegou as
armas deles mas eles também pegaram as nossas. Lá na academia, a Mónica
também já se ligou mais a esse trabalho com movimentos fortes, marcantes. Ela
apresentou no Dançando em Ilhéus uma coreografia muito bonita, ela pesquisou, conseguiu uma fita com um ritmo muito bom de percussão, uma coreografia marcante, bem tribal, com muita força. Isso vem do afro, não se pode negar.
Eles pegam alguma coisa da gente, e agora mais que nunca porque a gente está
crescendo. Não só o Dilazenze, os grupos deveriam atingir essa meta de não ficar atrás, pra não se ficar dizendo afro não presta, que é coisa de negro. Não.
É coisa de negro sim, a gente tem muito orgulho disso. Mas hoje em dia todo o
mundo está querendo se aproveitar. A gente hoje olha e dá risada, tem que rir.
25. Fui filmar uma aula de capoeira de Mestre Ramiro. Ele apresenta-me de forma inesperada: “biólogo que estuda as danças primitivas”! Quando chega a roda, eles de facto capricham, e Ramiro
estava contente por terem berimbau a sério desta vez. Ele próprio
faz algumas exibições em que denota consciência da presença da
câmara, e no fim organiza o grupo em pose para uma saudação. Quando tudo parecia acabado, e depois de eu ter filmado bastante, ele
chama as pessoas de novo (já se dispersavam) e começa um longo
discurso sobre o pagamento das mensalidades, com base numa ética
de apoio ao grupo: que ele precisa de ir a Salvador organizar o
baptismo (a consagração de um grupo de capoeira), que precisa de
organizar o encontro em Ilhéus para “unir a associação paulista e
a baiana” (duas grandes rivais na gestão da capoeira). Ao sair do
ginásio, um homem mais velho que deambulara em volta da roda,
pergunta-me agressivamente quem sou, chamando-me “Ó branco!”.
E diz que eu sou esperto por estar a filmar, que vai render muito
dinheiro na Alemanha, “capoeira good money”. Ramiro dir-me-ia
que ele é um velho capoeirista de rua que recentemente começou a
aproximar-se dos grupos. Em várias oportunidades de conversa, e
na aula, Ramiro insiste na vertente “arte”, “cultura”, “folclore” e azucrina os capoeiristas secretistas, que se recusam a dar
espectáculos, assim como os que não seguem as regras federativas.
Como perdi o autocarro, sugeri pegar um táxi, e Ramiro e Isabel
aproveitaram a carona. Já em Olivença fomos tomar uma cerveja e
fiquei a saber várias coisas do percurso de Ramiro: é caldeireiro
de profissão, tendo trabalhado em quatro empresas de chocolate,
entre as quais a Nestlé, e uma outra multinacional. Duas faliram,
as outras despediram-no. Trabalhou como porteiro de boite, como
instrutor de lambada, como instrutor de tempos livres no Hotel
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Transamérica. Quando começou a falar da vida amorosa, numa afirmação do seu amor por Isabel, contou como era muito senhor de si e
atrevido com as mulheres, achando sempre que elas “só precisavam
de o provar para verem como ele era bom”. Foi então que deu a entender o seu anterior envolvimento em aspectos mais obscuros da
vida noctívaga, de que afirma ter-se redimido. Ramiro frequenta o
terreiro do Alto do Coqueiro, de Mãe Gessy (ver adiante) e diz,
jocosamente, que a mãe-de-santo lhe atribuiu um orixá diferente
daquele que era mesmo o seu (um orixá feminino), porque o achava
“demasiado macho para se vestir de mulher”. Diz que manifesta,
mas que sabe controlar, pois não quer estar dependente, e que
quando começa a manifestar na roda de capoeira, controla-se e usa
essa energia a seu favor. Foi baptizado católico e iniciado aos
13 no candomblé. Mas quando pergunto se posso saber qual o meu
orixá, dizem-me que basta saber o mês em que nasci e ver o horóscopo da revista Raça Brasil“.11

26. O desejo que Mestre Ramiro me havia comunicado uma vez — de ver a
capoeira na Universidade — já estava, afinal, concretizado. Foi o que descobri
numa visita à UESC em que comecei a minha relação de pesquisa com Lurdes,
mas sobretudo com Roberto, instrutores respectivamente de dança e capoeira.12
Lurdes pergunta-se: “para quê insistir no ballet se temos a
nossa sensualidade e sexualidade, as nossas raízes? A essência
brasileira é essa coisa dos quadris para baixo, ao contrário do
ballet”. Mais: “tanto a capoeira como a dança afro têm origem no
candomblé”. Lurdes pretende utilizar estas ideias nas aulas de
“Etno-Cenologia” que está a frequentar na Universidade Federal
da Bahia em Salvador, e que lhe têm suscitado um grande interesse
pela antropologia. Roberto, que me analisou com os olhos durante
um tempo, de súbito começou a falar e não parou até nos separarmos
uma hora depois, quando me abraçou e disse que aparecesse nas
suas aulas para fazer capoeira. Diz ele: “Mestre Bimba e a Capoeira Regional conferiram uma dimensão europeia e cartesiana à
11

12

Trata-se de uma revista de grande tiragem, uma emulação da Ebony americana, dirigida a
um público de classe média negra. Na secção de horóscopos, os signos ocidentais são
substituídos pelos orixás, as entidades do candomblé.
Universidade Estadual de Santa Cruz. A relação com esta universidade foi exemplar do
que são as condições contemporâneas do exercício da pesquisa antropológica. Muitos
dos meus informantes eram lá estudantes; fui convidado para palestras e para participar
num seminário sobre literaturas de língua portuguesa; lá conheci informantes que eram,
também, meus colegas. Por outro lado, uma Universidade regional é um importante pólo
de produção de representações identitárias locais.
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capoeira, mais adequada à classe média. A origem da capoeira é
brasileira, certo, mas é afro. Sem os afros não teria surgido.
Mas não surgiu em África, nem nas danças de pescadores, ao contrário do que alguns sugeriram. Pastinha (o outro mestre fundador) ficou triste: tinha chamado ao seu estilo ‘Angola’, mas
quando foi lá não viu capoeira. Não se sabe mesmo se começou como
luta ou dança ou jogo”. Roberto defende que é uma arte. “É um diálogo com perguntas e respostas e a única arte marcial que mistura
música e canto com os movimentos”. Nasce na rua (é essa a sua essência, a sua génese), os próprios movimentos eram “espontâneos”
e qualquer um os podia fazer. Bimba foi quem introduziu os elementos de batuque e arte marcial, quando a capoeira surge definida como “luta regional baiana”. Com o começo das academias, os
pobres não podem entrar; tira-se o atabaque para embranquecer (o
atabaque é o tambor usado no candomblé); cria-se uma sequência de
ensino. A versão chamada “Angola” teria, então, surgido por reacção a essa situação — e com esse nome, por imaginar que de lá teria
vindo a capoeira. Enquanto que a Regional é mais rápida, com padrão de ritmo colectivo, a Angola baseia-se em gestos mais individuais. “Era uma viagem, o toque enfeitiçava eles. E não se usava a roupa branca. A elite veio e fechou a capoeira. Já não se vê
‘manha’ e linguagem de comunicação. Há virtuosismo demais agora.
Ora, se não tiver ‘ginga’, não tem capoeira. A Regional também
tirou a ladainha, agora há só quadros. Dantes havia uma história
antes do jogo, sobre os capoeiristas, a vida do povo”. Roberto
diz que Getúlio Vargas assistiu uma vez a uma roda; fascinado,
quis fazer da capoeira o desporto nacional. Formado em Educação
Física, gosta de falar da história do corpo no Brasil, uma história de repressão, segundo ele: “Ruy Barbosa mandou queimar todos
os documentos sobre escravidão, o que até os abolicionistas permitiram.13 Uns dizem que foi para não pagar indemnizações após a
abolição (já que o escravo era mercadoria, objecto que fala), outros que foi forma de esquecer um passado mau. Mas não deixa de
ser crime histórico. A história do corpo brasileiro é uma história de repressão. Mas há esse lado de fazer várias coisas ao mesmo
tempo, sem separação: trabalhar dançando, por exemplo. Em 1908 há
uma proposta de pôr a capoeira como ginástica brasileira, mas a
classe dominante não deixou. Em vez disso, entraram a ginástica
francesa, a alemã, a calistenics americana. A ginástica foi
13

A destruição da documentação sobre a escravatura pelo abolicionista Ruy Barbosa transformou-se num tropo recorrente dos discursos sobre os defeitos e virtudes da memória
e/ou do esquecimento.
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militarizada, a educação física esteve sempre atrelada aos militares e aos médicos [e de repente fala de Foucault e higienismo e
eu sinto que hoje a etnografia é uma coisa bem diferente…]. Ora, é
preciso primeiro saúde para fazer educação física e não o contrário. Violenta-se a espontaneidade. O corpo fica submisso, servil, subordinado, silencioso. A divisão corpo/mente é uma falácia”. Por isso, nas suas aulas, Roberto primeiro põe música e
deixa que os corpos se exprimam (a capoeira é, para ele, sinónimo
de liberdade). O cartesianismo, o eurocentrismo e o positivismo
levam à separação e à divisão das disciplinas. “Ora, nós ‘somos o
corpo’, não ‘temos um corpo’. Não podemos cair no etnocentrismo,
esquecendo o Outro. A globalização é importante mas não é esta
que temos, sem regras, em que só um grupo beneficia, e que é patrocinada pelos EUA. Se uma pessoa vai para uma academia só vai
aprender técnica. Comigo, você fica a fazer capoeira numa semana;
corpo pleno, holístico, respeitando a individualidade, sem especialização. Na universidade, deve-se garantir a criatividade e
tratar a capoeira antropologicamente. Não se pode deixar de falar
da escravatura e dos negros. Em 1860 com o Código Imperial e em
1890 com os artigos 401 e 404, a capoeira incluía-se na categoria
de vadiagem, levando ao desterro e açoites. Na República, com Deodoro Fonseca, a capoeira quase derruba o Presidente, numa crise
ministerial, pois o Presidente pega em Sampaio Ferraz para cuidar
da segurança. Os capoeiristas estavam envolvidos nas lutas entre
monarquia e república. Sampaio pega num Juca, capoeirista de elite e irmão do Conde de Matosinhos. Juca foi preso mas gerou crise.
É isso aí: a capoeira é toda uma história de luta”.14

27. Reis (1997) refere o processo de higienização ou de metamorfose da capoeira de símbolo étnico em símbolo nacional, quando, após quase meio século na ilegalidade, foi finalmente liberalizada pelo Estado Novo. A partir da
década de 1930, o centro hegemónico da capoeira migra do Rio para Salvador,
apagando-se a memória da capoeira carioca (nomeadamente a componente
lumpen de origem portuguesa). O novo modelo, negro e popular, vai ter como
heróis culturais Pastinha (1889-1981), sistematizador da capoeira Angola, e
Bimba (1900-1974), responsável pela Capoeira Regional. Havia falhado a tentativa, vinda dos sectores militares, de transformar a capoeira em desporto
nacional branqueado e triunfava um modelo mais consonante com o triunfo
das ideias do elogio da mestiçagem como originalidade brasileira. Só que este
processo, inspirado no regionalismo de, entre outros, Gilberto Freyre, abrindo espaço para uma capoeira “afro-brasileira” (isto é, nacionalmente brasileira na sua mestiçagem), abriria mais tarde espaço para uma inesperada “africanização”, como arte “negra”. A tensão entre estas duas orientações persiste,
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entre a capoeira Regional e a Angola, e no processo de internacionalização da
capoeira ora se verifica a exportação de modelos de brasilidade, ora de emulação da “África para todos”, as “coisas afro” como produtos transnacionais,
como se pode constatar, para outros produtos culturais, em Appiah (1997) e
Gilroy (1995).
28. Numa etnografia do jogo, Reis interpreta o espaço da roda de capoeira
como uma metáfora do espaço social onde os negros, enfrentando-se indirectamente com os brancos, negoceiam a ampliação da sua participação política
na sociedade brasileira. Os valores performados, que a autora sintetiza na
metáfora “o mundo de pernas para o ar” assentam nas noções de surpresa (jogar o jogo do outro, manter-se aparentemente na defensiva), de “manha” e
malícia (sobrepondo-se à força física), da “ginga” como recurso de simulação/dissimulação. Como prática cultural que se organiza em forma de sistema, a capoeira teria uma articulação interna dada pelos seguintes elementos:
a roda, os toques musicais do berimbau, as músicas, a ginga e os movimentos
corporais dos dois estilos (Angola e regional). Na roda, todos os capoeiristas
presentes são potenciais jogadores, instrumentistas e cantores, ao som dos
três berimbaus, atabaque, pandeiro, agôgô e reco-reco, conferido-se ao berimbau uma importância de símbolo-chave da tradição baiana — sendo a Bahia o lugar de legitimação desta nova capoeira afro-brasileira e/ou negra, assim como da africanidade no Brasil em geral.15 Além de ser o responsável pelo
estilo e tipo de jogo que se realiza, o berimbau determina também o ritmo das
músicas que compreendem as ladainhas, as quadras e os cantos corridos,
lembrando as ladainhas, nas suas letras, histórias de capoeiristas famosos, relatando situações vividas no quotidiano ou lançando desafios ao contendor.
Dois capoeiristas acocoram-se à frente da orquestra. Um deles “puxa” (canta)
então uma ladainha, cuja letra contém um desafio ao parceiro. Este responderá entoando outra ladainha, ao final do qual cantará os versos propiciatórios
para sua entrada na roda. Ambos se benzem, levando a mão ao chão (às vezes
tocando o berimbau) e completam com sinal da cruz ou (mais raro) levando a
mão à testa e à nuca, como no candomblé. Dão-se as mãos e fitam-se, aguardando que o berimbau seja inclinado ligeiramente sobre as suas cabeças.
Entram na roda, descrevendo uma ou duas tensas voltas, em torno do círculo
externo em sentido anti-horário. Detêm-se na boca da roda e fazem um “aú”
em direcção ao centro: movimento corporal de inversão onde os dois braços
abertos quando em contacto com o chão tomam a forma da letra A e as duas pernas abertas no ar assemelham-se ao U. Inicia-se o jogo. Quando um dos
15

O último quartel do século XX tem sido marcado pelo surgimento de uma representação da
Bahia como região específica e excepcional, marcada pela sua “africanidade”, por contraposição a um Brasil “mestiço” ou à noção genérica de “afro-brasilidade”. O grupo de pesquisa
dirigido por Ruy Póvoas (ver adiante) é mesmo chamado de estudos “afro-baianos”.
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contendores deseja acabar estende a mão ao adversário. Para entrar na roda
deve-se “comprar o jogo”: um capoeirista acocora-se na boca da roda e interrompe a disputa em curso, colocando-se em frente àquele com quem deseja jogar.
Interessante é a analogia que estabelecem entre a roda de capoeira e o mundo —
entrar na roda é “dar a volta ao mundo” (Reis 1997). Para Tavares (1984), a resistência sociocultural negra no Brasil estruturou-se de forma não verbal, constituindo-se assim um saber corporal que tem o corpo como principal suporte da memória. A capoeira surge como um desses discursos não verbais arquivados no
corpo. Para Reis, a entrada na roda dá-se através duma inversão que subverte a
ordem da hierarquia corporal dominante — o baixo corporal (pés e quadris) torna-se mais importante do que o alto (cabeça, mãos e tronco). Se na capoeira Regional se joga mais “pelo alto” e na Angola “pelo chão”, a ginga é a movimentação
corporal basilar comum, marcada por uma oposição entre braços e pernas,
numa movimentação permanente dos capoeiristas em busca de um equilíbrio
dinâmico. Está centrada nos quadris, sendo a ênfase na autonomia destes uma
característica da motricidade negro-africana, na expressão de Tavares (1984:
81-9). No entanto, a ginga é ritmada pelo som do berimbau. Por permitir que o
corpo lute dançando e dance lutando, a ginga remete a capoeira para uma zona
intermediária e ambígua entre o lúdico e o combativo. Segundo Reis, a ginga é
boa para pensar porque faz com que a capoeira deslize entre aquelas categorias e
é ela que impede que a capoeira se torne num desporto “branco”, meramente
competitivo, além de impedir o confronto directo, marcando o jogo pela oposição ataque/esquiva: ter “mandinga” é saber simular e dissimular com eficácia a
própria intenção e o ataque surpresa no momento exacto. E é pela ginga que se
adquire e exerce a mandinga (o que pode corresponder ao drible — que requer
“catimba”, isto é, malícia — no futebol). Para ser mandingueiro, o controlo sobre
o corpo deve ser total, pois o mais importante é conservar o equilíbrio, e “cair
bem”. D’Aquino (1983) vê o jogo de capoeira como um ritual de busca de poder,
impregnado da memória da escravidão. O paradigma originário do mesmo localizar-se-ia na rebelião, que altera as relações de poder existentes. Mas Reis acha
que se trata de um jogo de contrapoder, mais do que de busca deste, um jogo
onde é importante saber aproveitar o espaço vazio deixado pelo outro. A própria
existência da capoeira na sociedade actual seria fruto de uma ampla negociação
política pela autonomia e reconhecimento social.16
29. Se o encontro no Teatro, durante o “Dançando em Ilhéus” havia sido o
primeiro contacto com o Dilazenze, a primeira visita foi o início de uma
16

Pense-se nos historiadores que vêm fazendo a reconstituição das estratégias quotidianas
de que se serviram homens e mulheres para a conquista da sua liberdade: entre a oposição aberta à escravidão (personificada pelo herói Zumbi dos Palmares, muito lembrado
na capoeira) e a submissão conformada, estaria a grande massa dos “escravos que negoceiam” (Reis e Silva 1989).

58

UM MAR DA COR DA TERRA

relação de pesquisa, amizade e descoberta que tornaria o Dilazenze no centro
das minhas atenções. Nesse dia, peguei o ónibus para a Conquista e descobri
o local graças ao condutor — tanto a “quadra” do Dilazenze como o terreiro
Tombency de Mãe Hilsa são sobejamente conhecidos.
Deparei-me com o muro exterior de um pátio, pintado com cores
— verde, amarelo, vermelho —, semelhantes às que encontrei na
Trinidad. Ao lado, a decrépita igreja que a mãe de Mãe Hilsa (doravante MH) construiu para fazer o seu culto católico, e que ela
quer por tudo recuperar. A quadra do Dilazenze é de facto um espaço ao ar livre rodeado por um muro, com um bar e um palco. Por detrás do palco, descendo um pouco o morro e com vista para o bairro
do Malhado, está a casa de Marinho, no rés-do-chão, e o armazém
dos instrumentos, no 1.º andar. Trata-se de um edifício de
auto-construção, com o tijolo à vista, erguido numa perigosa encosta de barro vermelho exposto à erosão da chuva. Dino e Marinho
recebem-nos com entusiasmo, mas também com a habituação que já
têm a estas visitas. O espaço ao ar livre é usado para os ensaios,
que agora se prolongam pelo fim de semana como festas para a comunidade. Do outro lado da rua, está a casa de MH e o terreiro Tombency, formado pela Cabana da entidade Cabocla Jupira, pela Camarinha (onde se fazem as reclusões que são parte do processo iniciático), pelo “Caramanchão” (o salão de festas e rituais públicos), vários assentamentos de orixás e a residência familiar.
A Av. do Brasil corta hoje o que antes era uma só chácara. MH vive
temporariamente na camarinha, esperando poder fazer obras nos
edifícios residenciais. Dentro do barracão (ou “caramanchão”), e
em torno de um zona vazia central em forma rectangular, o espaço
divide-se numa zona separada para os atabaques (os tambores rituais), uma bancada para o público e, por detrás de um arco tapado
com uma cortina, a alcova que é o “quarto de consulta” de MH — sobretudo para a adivinhação através do “jogo dos búzios”. Entrámos
pela camarinha, onde um irmão de Marinho estava em frente à televisão embalando um bebé, e daí passámos para o barracão. MH chega
e recebe-nos muito bem, apresentando os espaços e dando relevo ao
quadrado de azulejos no centro do chão do terreiro: é aí que está,
enterrado, o “axé” ou força espiritual do terreiro. Dantes o terreiro tinha bosques à volta, e é grande a saudade dos assentamentos dos orixás debaixo das árvores, o seu ambiente natural. Ao
entrarmos na narrativa sobre o Dilazenze percebemos que ela é
contada em paralelo não só com a do terreiro, como também com a do
próprio bairro: um bairro que tem crescido muito, com novas ruas,
mais linhas de ónibus, assentamentos de gente chegada do interior, insegurança e crime. Mas o bairro é também apresentado como
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uma cidade aparte: não só é o berço dos melhores músicos, é também
o bairro negro por excelência. Tem hospital, tem colégios, tem
centro de recuperação de “viciados e meninos de rua”, “é um bairro praticamente independente”. Dino diz que 40 a 50% das entidades afro de Ilhéus estão na Conquista, mas Marinho diz que é mesmo
80%, neste bairro da “resistência negra e musical”. O Dilazenze
foi fundado em 22 de Fevereiro de 1986. Foi fundado “dentro” do
terreiro, do “seu fundamento”, com todas as “obrigações” implícitas. Antes dum espectáculo, os seus membros têm de fazer as
obrigações, nomeadamente o banho e sacrifícios, mas “nada para
atrapalhar os outros”. O primeiro bloco a surgir foi o Le Gue
Depá, em 1980 (na data do centenário de Ilhéus). Mas o primeiro a
sobreviver até hoje foi o Bloco Miny-Kongo, dinamizado por Mário
Gusmão, actor, bailarino e membro do Ilê Ayê de Salvador. Ele
fundaria também o bloco Axé Odara, uma dissidência do Miny Kongo,
tendo MH e filhos participado de ambos. O Axé Odara acabou migrando para Porto Seguro, como grupo musical de espectáculo e aí
morreu. De seguida foi fundado o Dilazenze. O Grupo Cultural Dilazenze inclui a Banda de show, a banda juvenil, o Bloco Afro e o
Grupo de Ballet Afro. Inclui ainda um departamento social, que
organiza debates, palestras, etc. e envolve-se em actividades
sociais, com o propósito de criar auto-estima, trabalhando contra as drogas, a prostituição, a desistência escolar. No triângulo composto por Dilazenze, Terreiro e Comunidade, a base é a “Família”. Mas para tentar quebrar o círculo da família estrita —
pois já haveria acusações de fechamento em torno da família de MH —
convidaram Dino (que não é do terreiro) e que conheceram dentro do
Axé Odara. Dino quis ser diferente dos outros no Movimento Afro:
quis trabalhar pela cultura sem ser “sujo”, isto é, adepto de uma
cultura afro que não seja exibicionista, mas identificada com a
“arte”. Numa reunião acharam por bem colocar um presidente que
não fosse da família, embora os estatutos digam que o presidente
tem de o ser (Dino é, pois, um executivo). Nisto afirmam ter seguido o mesmo processo que o Ilê Ayê de Salvador(em que Vôvô é
presidente vitalício). Marinho tem um mandato de 14 anos, um preceito religioso. Mas MH diz que ele já sabe que irá ter mais sete,
para chegar aos 21. Segundo dizem, não é de todo este o funcionamento dos outros blocos, nem sequer dos anteriores em que a Mãe
esteve envolvida. Marinho diz mesmo que o Dilazenze é visto como
uma coisa muito original. Dino tenta mesmo introduzir misturas
culturais nas técnicas de treino: fala de como pôs a tocar música
indiana de meditação, música clássica, tangos e boleros, brega,
para que os elementos do grupo de dança sentissem as diferenças e
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criassem a partir delas, em termos afro. Os exercícios usados são
como os das academias, escolas de ballet e dança, ginásios, tais
como imaginar-se numa ilha, recordar a infância, imaginar que se
tem alguém no hospital. Só que “não se vai cobrar o mesmo que uma
Isabela Kruschewsky” e o instrutor não tem “um currículo e diplomas nas paredes”. Marinho participou como músico na tournée de
Dona Flor por todo o Brasil, com coreografia de Zebrinha, em
1992. Dino refere Gleide, neta de MH e que frequenta a academia de
ballet de Mónica como fulcral no desenvolvimento do grupo de dança — cujo primeiro sucesso foi ter participado no “Dançando em
Ilhéus”. A coreógrafa estaria fazendo o que Zebrinha fez há dez
anos: misturar ballet com dança de rua, com dança dos orixás no
terreiro. Dino não quis deixar passar a referência aos cursos de
manicura e pedicura, entrançado e cabelo, culinária baiana, primeiros socorros e outros, que estão promovendo. Assim como a importância do trabalho de pesquisa: este ano, para o Carnaval, vão
fazer pesquisas para terem como tema de Carnaval o próprio terreiro. MH explica que Dilazenze Malungo era um africano amigo do
seu tio que fez “obrigação” com a mãe de MH. O orixá Xangô é o patrono do Dilazenze porque era o patrono de Dilazenze Malungo. Marinho, entretanto, é o presidente provisório do Conselho das
Entidades Afro-Culturais de Ilhéus (CEAC) — que tecnicamente
existe há cinco anos — até às eleições para os órgãos dirigentes,
em breve. Quanto ao MNU (Movimento Negro Unificado), participa da
organização do Carnaval Cultural também, com o propósito (tal
como o CEAC) de “africanizar o Carnaval oficial”. Do conselho
participam, além dos outros blocos afro, os afoxés Filhos de Ogum
e Xapanã, bem como a Levada da Capoeira, reunindo várias academias e organizada por Mestre Ramiro. Um afoxé sai para a rua para
fazer uma pequena demonstração do que se passa no candomblé.
O primeiro bloco afro no Brasil, o Ilê Ayê de Salvador (só de negros, e que também emergiu de um terreiro), foi criado como alternativa aos blocos só de brancos que monopolizavam o Carnaval.
Já o Olodum, o outro grande bloco de Salvador, é mais abrangente e
comercial. Os “blocos de trio”, por oposição aos afro, são os
“blocos de branco”, garantindo a sua selectividade através dos
preços dos abadás (o uniforme), que pode atingir os 300 reais.
A conversa dispersa-se, num meio onde práticas institucionais e
familiares se misturam. Enquanto Marinho e Dino dizem que “Os pilares do Dilazenze são as mulheres. Nós somos sempre dependentes
delas”, MH contava a longa história do seu sofrimento com o marido: ele não quis que ela fosse mãe-de-santo, só aceitando uma solução impossível — que ela tivesse apenas filhas de santo.
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De cada vez que ela atendia um homem ele tinha ataques de ciúmes.
Separaram-se. Ela ficou sem nada e conta como foi vendendo tudo,
electrodomésticos, mobília, roupa de casamento, até dormir numa
esteira nas traseiras. Para ela isso foi um sacrifício e provação
provavelmente necessárias, pois depois disso triunfou como
mãe-de-santo. Uma vez o marido perseguiu-a e a Marinho com um revólver, porque um colega da estiva lhe tinha dito que a tinha visto com “um homem” — quando afinal era apenas o seu filho. MH criou
dez filhos e quatro filhas de sangue.
30. Um cobrador de ónibus, que ia para casa, acompanhou-nos ao
local. Pensamento torpe: viu-nos gringos e boas vítimas, protegendo-nos assim? O que é certo é que o bairro pareceu muito menos
ameaçador do que a imaginação. A Conquista, naquele segmento,
torna-se familiar. À porta da quadra do Dilazenze, um dos membros
do grupo vende batatas fritas numa barraquinha e saúda-me. Viemos
para o ensaio do grupo de dança, que decorre no barracão do terreiro. A coreógrafa, Gleide, já estava ensaiando com o grupo de
dança. Comecei imediatamente a filmar, pois puseram-me à-vontade
para isso. Dino chegou entretanto, jovial e entusiasta como sempre. Os movimentos e a música eram os mesmos do espectáculo que vi
no “Dançando em Ilhéus”. Mas ali ganhavam um sentido especial,
sobretudo pela forma como o centro do espaço — onde está o “fundamento”, a sustentação simbólica do terreiro, o “pedaço de África
no Brasil” — era usado como centro para a coreografia. Em sussurro, ouvia-se MH dar uma consulta dentro da sua alcova. Dino, às
tantas, sugere que eles toquem e dancem de uma certa forma para eu
filmar. Eu digo que não vale a pena fazerem nada de propósito e
ele logo diz para eles ficarem naturais e à-vontade. Mãe Hilsa
aparece. Marinho tinha-se esquecido de lhe dizer que nós vínhamos. Mas logo tudo se organiza e o que se seguiu foi uma autêntica
auto-representação do terreiro feita por ela e por Dino: com total consciência do que é um antropólogo, uma câmara vídeo, um
trabalho em progresso.17 Dino já nos tinha convidado de noite pela
primeira vez “para termos uma sensação” (mais misteriosa?) e agora tinha planeado a visita diurna para, creio eu, vermos as mazelas e as dificuldades. MH começa por nos levar aos anexos em ruínas, cheios de lixo, apresentando-nos os antigos assentamentos
dos orixás. Ela espera a reforma dos espaços para breve, mas na
17

O antropólogo Márcio Goldman trabalha há vários anos junto do Dilazenze e do terreiro
de Mãe Hilsa. Durante parte da minha estadia, a sua orientanda Ana Cláudia Cruz da Silva fez trabalho de campo junto do Dilazenze também.
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realidade nada começou. Antes de estar pronta não haverá uma festa pública grande. Mostrou-nos o exterior da cabana da Cabocla,
onde estão duas grandes raízes de jaqueira: pertenciam ao antigo
terreiro, à zona florestada, onde os orixás eram guardados, e por
isso têm importância simbólica. A casa dos pais de MH é guardada
como um templo e embora tenha mobília está desabitada. Depois
chegou o auge da auto-representação: MH tomou a iniciativa de se
sentar no seu quarto de consulta e lançar os búzios para a câmara,
sem que “nada” estivesse realmente a acontecer. Já na camarinha,
que hoje tem que cumprir a função de casa de habitação, mostra-nos os álbuns de fotos: a maior parte são belíssimas reproduções a preto e branco, mostrando quer MH e seus filhos, quer a
mãe, quer a avô. Em muitas fotos as mulheres estão incorporando
orixás, durante festas públicas do terreiro. Uma foto mais recente é suposta representar a última festa há dois anos. Com uma
doença de MH, a estadia em São Paulo durante seis meses, o estado
de ruína dos anexos e questões relativas às permissões rituais
para o recomeço da actividade, o terreiro não funciona na vertente de festas públicas. A colecção de fotos é extraordinária, incluindo uma de Dilazenze Malungo. Enquanto MH nos mostra as fotos
e Dino perora insistentemente sobre a riqueza histórica e cultural que a cidade está a menosprezar ao não apoiar a reconstrução,
o pessoal do grupo de dança invade a sala (a camarinha) onde já
estava uma filha de MH com os filhos vendo na TV um grupo de dança.
Uma das moças comenta que um dos rapazes é gostoso e Dino repreende-a. Ao sairmos, ouve-se Marinho palestrando para o grupo de
dança, marcando as diferenças entre o Dilazenze e uma Academia
— por razões financeiras, não de qualidade.

31. A partir da primeira conversa com Roberto, resolvi acompanhar um
projecto que ele estava a iniciar: uma peça de teatro, incorporando capoeira,
sobre Zumbi dos Palmares, para estrear na UESC no Dia da Consciência Negra. Tratava-se de um esforço concertado entre Roberto, um mestre de capoeira de um bairro pobre vizinho da UESC e de um grupo de alunos, rapazes e
raparigas. O método utilizado foi a construção de um guião e de sequências
cenográficas e coreográficas através da improvisação e do brainstorming. Graças a isso foi possível detectar um conjunto de estereótipos e ideias feitas sobre a escravidão, Zumbi, os quilombos (comunidades de escravos foragidos)
e a identidade afro em geral. Desses destacaria: 1) uma noção da escravidão
como sistema prisional de trabalho forçado e coisificação, sem a perspectiva
da negociação 2) e marcado por estratégias de fuga no sentido de constituir
quilombos onde se reproduzisse a África em situação de liberdade separatista. O texto e a coreografia viriam a marcar muito a figura de Zumbi como
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herói africano no Brasil e a transponibilidade da sua lição para o Brasil de
hoje. A elisão do processo histórico através do anacronismo acarretaria, também, a elisão das ideias de senso comum sobre a miscigenação e mestiçagem.
Só que tal efeito não seria conseguido através de um trabalho de desconstrução crítica deste, mas sim da subscrição de ideias afrocêntricas inspiradas no
novo senso comum transmitido pela recente visibilidade da agenda do movimento social negro.18
32. Moacir Pinho era, enquanto “gestor de acções culturais”, o responsável
pela articulação de programas relacionados com a cultura negra ou afro-brasileira na Fundação Cultural de Ilhéus (Fundaci), um órgão ligado à prefeitura.
A preocupação com estes aspectos fazia parte do próprio programa de governo
do prefeito Jabes Ribeiro. O município de Ilhéus encontrava-se numa situação
política sui generis, pois era administrado por uma coligação de esquerda, liderada pelo Partido Social Democrata Brasileiro (o mesmo do presidente do Brasil),
num estado em que, pelo contrário, o Partido da Frente Liberal, de direita, é praticamente hegemónico, situação esta conseguida através de um sistema de clientelismo centrado na figura de António Carlos Magalhães, ex-governador do estado e hoje líder do Senado em Brasília.19 A fragilidade política (e financeira) do
município era, pois, muito grande e a coligação necessária para o triunfo da esquerda obrigava a constantes negociações de interesses sectoriais divergentes,
incluindo os do movimento negro. Segundo Moacir Pinho, a questão “étnica”
(ele hesitou em utilizar a expressão)20 conformou-se como base do programa cultural do município, “considerando a grande expectativa criada de ter o turismo
como alavanca do desenvolvimento económico”. A preocupação central
consistia em definir o que é específico na região, uma vez que “o turismo cultural é hoje a grande novidade”. O denominado “Projecto Zumbi” concentrou, no início do mandato, um conjunto de subprojectos culturais: “Mata da
Esperança”, “Medicina Popular”, “Recontar a História”, “Blocos Afro”, e acções de criação de empregos para mulheres e de oficinas de percussão e dança
com crianças da periferia. Comum a todos era a atenção prestada ao que se
18
19

20

Por razões de economia, toda a etnografia relativa ao processo de construção desta peça
não foi incluída no presente texto.
O sistema clientelar baiano pode ser visto como a continuação por outros meios da instituição do “coronelismo”, uma forma de clientelismo eleitoral assente em redes de dependência económica, tanto mais fortes quanto mais a economia regional depender de uma
monocultura (como tem sido o caso de Ilhéus, com a cultura do cacau).
Julgo que a hesitação se prende com o facto de, no senso comum brasileiro, “grupo étnico” se reportar sobretudo aos grupos indígenas a aos imigrantes europeus e asiáticos.
O remetimento dos afro-brasileiros para a categoria “raça” é um problema para os activistas: a categoria do “étnico” permitir-lhes-ia inserirem-se numa lógica da diferença multicultural, escapando ao racialismo; mas a raça permite-lhes estabelecer ligações transhistóricas e transnacionais com todo o “Atlântico Negro” e conferir-lhes um lugar fundacional no Brasil das “três raças”. Ver, sobre isto, o “anti-anti-essencialismo” de Gilroy (1995).

64

UM MAR DA COR DA TERRA

definia como uma coincidência entre “minorias” e sectores marginalizados
do ponto de vista socioeconómico: negros, índios, mulheres e pobres. Estes
projectos tinham por fim: a delimitação de uma área remanescente de mata
atlântica para usufruto dos terreiros de candomblé (recolha das ervas medicinais/mágicas e realização de alguns rituais); a reconstituição da História local “do ponto de vista dos perdedores”, recuperando alguns episódios e personagens ligados às resistências indígena e negra,21 a “recuperação do artesanato e da língua guarani”;22 a criação de alternativas à crescente influência de
formas de dança e música consideradas comerciais.23 Moacir Pinho representa na minha narrativa o militante vindo recentemente de fora (de Salvador),
portador de uma agenda global, integrando a ideologia socialista, o movimento pelos direitos dos negros e o renascimento cultural afro-brasileiro.
Desde cedo ligado ao Partido dos Trabalhadores, veio para Ilhéus fazer assessoria ao Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais. Em 1997 começou a
trabalhar na Fundaci. É dirigente local do Movimento Negro Unificado
(MNU), frequenta o curso de Filosofia na Universidade (o seu interesse é a
comparação da filosofia das religiões afro-brasileiras com o cristianismo e o
racionalismo ocidentais) e é iniciado no candomblé. O seu percurso de vida é
exemplar das interligações entre várias instituições no movimento negro brasileiro: os papéis jogados pela Igreja Católica progressista, pelo sindicalismo,
pelo PT, pelo movimento negro pós-anos 70, e pelos processos de reafricanização, sobretudo no “regresso” ao (e crescimento do) candomblé. O seu investimento na articulação dos blocos afro de Ilhéus e o tempo e energia dedicados à participação destes no Carnaval ofuscavam quase totalmente todas
as outras actividades e projectos. O projecto em torno dos blocos de Ilhéus
que Moacir Pinho pretendia instituir teve dois nomes, primeiro “Ilhéus Caboclo”, depois “Ilhéus Angola”. Estas denominações criam uma aliança simbólica entre indígenas e negros, e acentuam a distinção entre as versões (as
“nações”) do candomblé que só admitem as entidades de origem africana e
aquelas (sobretudo “Angola”) que admitem entidades “caboclas” — que
21

22

23

São três os episódios: a batalha (“dos navegadores” ou “dos nadadores”) opôs colonos a
populações indígenas no período pioneiro; o caboclo Marcelino, que teria sido uma figura perseguida pelos fazendeiros do cacau e pelas autoridades, pela sua instigação à revolta social (e étnica?); e a revolta do Engenho de Santana, uma greve avant la lettre protagonizada por escravos, supostamente inspirada pelos ideais das revoluções Francesa e Haitiana. O interesse antropológico destes três episódios reside na fragilidade das certezas
históricas e na riqueza das interpretações míticas.
Susana Viegas concentrou parte substancial da sua pesquisa nos remanescentes de indígenas e nos processos de reetnicização em curso. A atribuição da etiqueta guarani aos remanescentes é espúria. Ver Viegas 1998.
Moacir Pinho referia-se ao “tchan”, à “dança da bundinha” etc., coreografias disseminadas pelos media e que jogam com ideias de senso comum sobre a corporalidade e a sensualidade atribuídas aos negros no esquema classificatório vigente no Brasil. Sobre as disputas político-identitárias no campo musical baiano, ver Sansone e Santos 1998.
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tanto podem ser espíritos de índios como de outros não africanos. Iniciado no
candomblé de Salvador de nação Nagô, Moacir foi encontrar em Ilhéus uma
realidade marcada sobretudo pela nação Angola.24 Segundo ele, o “trabalho
de identidade negra” em geral tem demasiada influência de Salvador:
… o povo negro que está em Salvador, culturalmente não é a mesma coisa que o
povo negro que está aqui nesta região. Em Salvador a presença e influência forte
é Nagô, nigerianos… aqui é Angola. E isso inclusive se distingue muito no candomblé. No candomblé fica bem distinto, mas na chamada cultura negra no geral não se apresenta com muita clareza porque os instrumentos que fazem essa
divulgação aqui, que é principalmente os blocos afro — o bloco afro está cumprindo um papel forte junto da comunidade negra — o bloco afro daqui funciona por referência ao bloco afro de Salvador. Aí a ideia nossa é tentar um trabalho
aonde os negros em Ilhéus se identifiquem pelo que eles são, negros Angola.
O que necessariamente vai relacioná-los com os povos indígenas. E isso aqui no
Brasil produziu essa unidade hoje indissociável com os povos indígenas. No
candomblé de Angola se manifestam os orixás africanos e os chamados caboclos indígenas O pessoal está receptivo até porque 90% são filhos-de-santo de
terreiros de candomblé de Angola. O que estou chamando a atenção para eles é
que os descendentes de africanos de Ilhéus têm essa característica. Precisa ser
buscado, até para que essas manifestações aqui em Ilhéus elas deixem de ser
essa coisa, vamos chamar assim, um degrau secundário do que é feito em Salvador. Até do ponto de vista económico é uma preocupação fundamental da
maioria dos grupos, das pessoas das comunidades, eu tenho dito a eles que,
além do que se pode desenvolver de progresso por aqui, espera-se ter no turismo também um recurso económico dessas comunidades; o turista não
quer ir a Ilhéus para ver coisas que ele pode ver muito mais estruturadas e
elaboradas em Salvador. Ele quer ver uma coisa mais própria. E o Angola é
uma coisa própria.

33. Uma das actividades com que o Dilazenze pretendeu ir mais além do
que a preparação do bloco para sair no Carnaval, foi a promoção do Primeiro
Encontro de Cultura Negra do Dilazenze, três dias de actividades de debates
em torno do movimento afro-cultural.
Dino colava fotografias sobre cartolinas vermelhas, pretas,

24

Foi no século XIX que se conferiu autoridade à distinção das “nações” como sendo a continuação, no Brasil, dos diferentes grupos étnicos africanos. Para os praticantes do candomblé, as nações definem antes do mais ritos diferentes, ao nível da linguagem, toques
musicais, danças e panteão de entidades. Mas todas as nações dialogam entre si e as fronteiras não são rígidas, a não ser entre as recentes minorias ortodoxas partidárias da reafricanização segundo um modelo Iorubá. Sobre Nina Rodrigues e as primeiras sistematizações racialistas no Brasil, ver Corrêa 1998.
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amarelas e verdes na parede do barracão, do lado onde é o quarto
de consulta de Mãe Hilsa. As fotos referiam-se a eventos, banda,
grupo de dança e “personalidades”. Nesta categoria, destacava-se
uma foto da Susana tirando notas e outra de mim filmando — eram as
fotos que Dino tirou de nós quando fomos assistir a um ensaio do
grupo de dança. A sala estava sendo arranjada, com cadeiras de
metal desdobráveis, uma mesa com toalha branca e uma jarra com
buganvílias e três imponentes cadeiras. Ao lado, uma mesa com
toalha, com a televisão e um vídeo, bem como um “som”. Nas duas
paredes extremas do barracão, dois grandes panos com “Dilazenze”
escrito. O atraso no começo foi grande. A sensação era de que Dino
e Marinho estavam organizando tudo e à pressa. De facto, o comunicado para a imprensa tinha a data do dia anterior. A espera prolongava-se de tal maneira, não aparecendo convivas, que Dino
aproveitou a chegada do primeiro para mo apresentar. Tratava-se
de Val, apresentado como um grande militante muito empenhado na
causa negra. Também aborrecido com a espera, Val desafiou-me para
uma cerveja. Descemos um pouco a rua até uma casa a cuja porta estavam dois jovens, de tronco nu, apanhando a fresca. Provavelmente durante o dia funciona ali, na garagem, um bar improvisado,
pois foi ali mesmo que Val encomendou uma cerveja. Sentados no
passeio, ele procurou saber mais sobre mim e Portugal do que eu
sobre ele. Trabalha na secretaria de Assistência Social, dá aulas
e estuda Pedagogia. Ele é filho de santo de Mãezinha, do bairro
Nelson Costa, tendo manifestado ainda muito cedo. Provavelmente
por achar que o candomblé é coisa que vai de si, universal mesmo,
perguntou-me se eu já manifestara. Disse-lhe que não e que pouco
sabia de candomblé. Perguntei-lhe se ele achava que alguém que
nada sabe de candomblé pode manifestar “assim, de repente”. Ele
ficou um pouco calado. Perguntei-lhe se percebia o sentido da minha pergunta. Sorriu ironicamente e disse que tinha percebido — e
confirmou que “não, sem conhecer o candomblé não se manifesta”.25
A grande preocupação de Val era o aproveitamento político que se
faz dos blocos e terreiros. Sobretudo destes últimos. E não se
trata do aproveitamento das facções afro, mas sim dos políticos
em geral, sobretudo brancos: quando chegam as eleições, visitam
os terreiros nas festas públicas e oferecem mundos e fundos, esquecendo-se das promessas uma vez eleitos. Para ele isto assumia
uma enorme gravidade, reflectindo mais uma forma de submissão da
população negra. Regressamos ao terreiro onde, entretanto, a

25

“Manifestar” significa incorporar, ser possuído por uma entidade no transe.
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sessão havia apenas começado. Susana disse que o Marinho fez uma
performance sobre o centro do terreiro. Depois, era suposto ser o
primeiro a falar, sobre a origem e desenvolvimento dos blocos,
mas estava tão tenso e nervoso que começou a sentir-se indisposto. Mãe Hilsa apareceu para lhe dar água e limpar o suor da testa.
Dino teve que interromper a prestação de Marinho, depois de ter
convidado Val para a mesa, e passou a palavra a Hélio Pólvora (o
escritor local e presidente da Fundaci). Com uns 60 anos, muito
remotamente mulato, de óculos e um pouco gordo, fala de forma
pousada, como quem está na sala rememorando episódios com amigos.
O discurso estava eivado de alguns clichés: o da própria origem
como negro também (uma estratégia de apresentação social que cai
bem, sobretudo ali), e a fábula das três raças, apresentada como
factualidade.26 Mas a sua postura tinha algo de paternalista. Reagiu mal a um comentário de Dino sobre o desprezo a que é votada a
história e a cultura negra pelas entidades oficiais, quando nos
usou como exemplo de como “é preciso vir alguém de Portugal para
prestar atenção”. Foi um pouco na sequência disto que Hélio acabou por referir a necessidade de se estudar o Engenho de Santana
— um pouco como quem diz “primeiro provem que há dados que enobreçam a vossa presença histórica e depois, então, poderemos falar”.
Marinho regressou à tona. Teceu uma crítica aos outros blocos —
usando como exemplo (e não seria a última vez) o Miny Kongo que,
sendo o mais antigo, poderia ter muito mais actividades. Quanto
ao Dilazenze, apelou à necessidade de crescimento, através do estabelecimento de convénios com instâncias oficiais. Estando o
grupo inserido numa comunidade pobre, precisa de trabalhar com
ela, ter o apoio dela, e por isso a importância de iniciativas
como a instalação do telefone público, o ponto de ónibus, os cursos profissionais. Marinho afirma que Ilhéus é a segunda cidade
da Bahia a ter blocos afro organizados. A origem dos grupos é certamente Salvador, tendo-se gerado um movimento de imitação e emulação. Mas segundo ele hoje já não se pode afirmar tal coisa: “já
temos condições de pesquisa, de criação” (ao nível de ritmos, músicas, coreografias). Marinho afirma mesmo que “hoje temos um
afro regional”, “buscando a nossa própria identidade”, “as pessoas já identificam o Dilazenze (ou o Rastafary, com a sua batida
forte de reggae, ou o Miny-Kongo com o ritmo Ijexá, mais
26

A “fábula das três raças”, assim denominada pelo antropólogo Roberto DaMatta é o
grande mito brasileiro sobre a formação do país a partir do encontro de índios, negros e
portugueses. Sociologicamente permite elidir relações de poder entre os três grupos e definir os atributos específicos que cada um terá oferecido para a construção nacional.
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influenciado pelo Ilê Ayê)”. A preocupação de Marinho é a criação
de ritmos e batidas próprios de cada entidade, no seio de um conjunto que crie uma “cultura afro-regional própria da cidade”.
Dino intervém — sempre de pé, com seu ar de organizador dedicado —
apelando à participação no debate, sem complexos de “falar bonito”. Nesse momento chega Franklin, director teatral, pintor, militante do MNU. Também ele entrará no rol das “personalidades”
que podem contribuir para a fantasia de um sucesso do encontro,
sobretudo porque ele é do Bloco Força Negra e obviamente aliado
de Moacir na transformação daquele bloco num bloco ligado ao MNU.
Dino elogia-o e Franklin elogia o Dilazenze, fazendo questão de
dizer que “estará ali sempre que necessário” e que se sente em
casa.

Franklin não voltaria a aparecer nos outros dias: nem Hélio, nem Val. Só
nós, o que nos transformou em “heróis”, no meio de um grupo limitado de assistentes que eram todos do Dilazenze e, por sua vez, membros da família da
Mãe Hilsa.
Marinho intervém ainda sobre os planos para o Carnaval. O objectivo é “melhorar a qualidade”. Face a críticas (nomeadamente
de Franklin) sobre inovações no ano passado, pensam continuar a
usar a corda como segurança, o trio, a banda, o carro com rainha e
princesas. O outro objectivo é padronizar a indumentária de todo
o bloco. Uma ala da frente será constituída por bailarinos profissionais, pois “os afro também são profissionais”. Marinho defende-se do que ele diz ser uma acusação de certos sectores afro
no sentido de o Dilazenze se afastar das raízes populares e
“abertas”. Ele diz que o Araketu (um bloco de Salvador) saía em
alas, numa óbvia influência das escolas de samba. Ele próprio
criticou isso em tempos (esse lado “organizado”), mas reconhece
agora o valor — sobretudo desde que as escolas de samba acabaram
em Ilhéus. Para Dino, é importante “investir na ousadia com beleza, transmitir uma mensagem de qualidade e de estudo. É preciso
ousadia na cultura — somos negros. Quem descobriu? Cabral. Quem
estava cá? Os índios. Mas foi preciso o braço forte do negro”. De
seguida pergunta a Hélio o que ele acha da cultura afro em Ilhéus
— não só os blocos mas também a capoeira e outras manifestações. E
refere a cantora ilheense descoberta pela Rede Globo para cantar
na novela Renascer e que era desconhecida localmente. “Será sempre preciso vir alguém de fora para valorizar?”. Hélio responde
dizendo que Ilhéus tem “estofo cultural enorme que precisa ser
resgatado”. Dá o exemplo do projecto da Maramata para resgatar a
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expedição de Maximiliano da Áustria,28 em Janeiro, ou o quilombo
do Engenho de Santana, antecipador dos movimentos libertários na
França e EUA — porque “decidiram negociar e propuseram um ‘contrato’ de trabalho, dizendo inclusive, de modo pioneiro, que o
trabalho da mulher era igual ao do homem”. Refere ainda a matança
dos índios em Cururupe (Batalha dos navegadores ou nadadores), da
qual se conhece demasiado pouco. Val resolve intervir, afirmando
que a questão da organização é central. Ilhéus tem 15 blocos, mas
todos precisam, acima de tudo, de formação política: “O pessoal
tem expressão corporal mas não sabe o que está dançando”. Critica
a ausência de pessoas de outros blocos no Encontro; e reforça uma
ideia de que me tinha falado lá fora: banir do movimento negro os
políticos oportunistas. “E atenção: daqui a um ano (eleições) os
racistas hão-de estar a oferecer tudo em troca de votos, sem
atenção ao facto de que a maioria dos desempregados são negros e
os padrões de boniteza que vigoram são ainda os da sociedade embranquecida”. E remata afirmando que “O bloco afro não é só Carnaval”. Outros comentários que se seguiram versaram o facto de a
participação das mulheres ser uma questão muito “cobrada” aos
blocos; Dino aproveita a deixa e no encerramento faz um dos seus
algo sentimentais e floreados discursos: desta feita agradece às
mulheres e não é a primeira nem a última vez que se lhes refere
como “as virgens”. Seguiu-se um espectáculo pelo grupo de dança,
findo o qual Dino fechou a noite, dizendo que “o corpo, a manifestação corporal, é uma forma de bater na cara das pessoas, na cara
e no corpo dos que não acham que as coisas afro sejam cultura”.
Uma mocinha passa lá fora e faz um manguito. Vê que eu vejo e envergonha-se. Imagino que os discursos de Dino possam aborrecer
alguns jovens.

34. Na continuação dos Encontros do Dilazenze, as coisas também não correram bem. No debate sobre mulheres só as do grupo estavam presentes.
Constava que a frustração era tanta que Dino chorou — o que viria a admitir
no dia seguinte. Assim, a mesa redonda transformou-se em algo para “nós”,
neste caso para a Susana, que virou participante também. Assistiu-se ainda a
um vídeo sobre o grupo de dança, filmado em 1994, e a um documentário de
Brandão Lucas.29 Eu cheguei na hora do almoço, para uma “fatada” — mão de
28

29

A Maramata é uma instituição fundada pelo município no sentido de promover estudos e
acções em torno do turismo ecológico. A reconstituição de uma viagem naturalista do referido príncipe foi um dos primeiros projectos.
Episódio sobre a Bahia inserido numa série documental da RTP, e com um segmento sobre Ilhéus, com ênfase muito forte na figura da Gabriela de Jorge Amado.
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vaca com pirão — cozinhada por Mãe Hilsa, num agradável ambiente de família. Dino repetia que iria “haver críticas por o encontro ser no Dilazenze” e
todos se lamentavam perante a ausência de público, de outros blocos e de entidades políticas.
35. À tarde, a mesa redonda com os outros blocos não aconteceu porque
eles não apareceram. Mas a sessão sobre poder iria contar com a intervenção
dum político negro local, Gurita, director da Divisão de Desportos da Secretaria Municipal de Educação.
Vem apresentar uma sessão sobre o poder, ele que tinha dito, lá
fora, referindo-se aos blocos, que “Se o boi soubesse a força que
tem não ficaria no curral”. Gurita (G) fala com plena consciência
da nossa presença e do gravador. Escolhe o tema da revista Raça Brasil para iniciar a conversa. Ao contrário de Marinho, que acha que
muitos negros ganharam auto-estima graças a ela, G é contra a concepção da revista: “Muita coisa sobre alisar o cabelo — americanizado. Cada país tem a sua concepção de negritude. A nossa tem a ver
com a África. Nos EUA não. A maioria dos negros americanos é protestante. Perderam a identidade: não sabem o que é o acarajé, o vatapá,
o carurú, o candomblé. A revista fortalece a auto-estima mas seria
melhor se você olhasse no espelho e dissesse ‘sou isso aqui’ e não
um Michael Jackson, um Carlinhos Brown”. Pegando na deixa, Dino
fala da reportagem televisiva sobre a excursão de um grupo de negros norte-americanos a Salvador, em busca das suas raízes, e do
seu espanto ao visitarem um terreiro: “Vieram de um país de primeiro mundo, de uma cultura forte, mas a sua cultura não é tão forte
como a nossa, num país de segundo ou terceiro mundo. Prova que somos
o primeiro mundo em cultura. Por isso precisamos de nos auto-valorizar, trabalhar a cultura”. Marinho acrescenta que esse grupo tinha ido a África primeiro e que lá não havia encontrado quase nada:
“Chegam aqui na Bahia e sentiram aquela força, o axé, mais forte que
na África”. Embora muitos baianos queiram ir a África, porque acham
que lá “é muito mais forte”, Gurita diz que
um negro brasileiro a dançar afro é super-diferente de um negro africano dançando. Cada um tem a sua nação, a sua negritude, a sua espiritualidade. Precisa haver interacção
afro-africano, afro-brasileiro, afro-americano, afro-jamaicano. Por exemplo, Carlinhos Brown está puxando para a
discussão da negritude o seguinte: esquecer que viveu na
senzala, que apanhou com chicote, esquecer tudo e reforçar a
valorização do negro dentro da globalização. Ele tem uma positividade nessa concepção, pois não se pode estar sempre a
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pensar em sofrimento. Ele é uma pessoa de resistência, ele
não perdeu a sua essência. Só que fez uma capa para se
auto-promover. Ou o Olodum: perdeu muito o respeito, porque
é cartão postal para angariar recursos… O Dilazenze faz um
trabalho afro-primitivo, percussão no couro: é isso que é
cultura. O axé-music há-de passar, o primitivo não, o rústico é que fica, contagia, mexe, o lado de lá não consegue fazer… Porque o interesse do sistema capitalista é dinheiro.
Eles não estão pensando como nós, na base, na essência. Estão
pensando na auto-promoção… (é preciso] preservar e expandir
a cultura negra, não só através de shows e música. Deve haver
preocupação com a raiz, muito profunda. Acompanho o movimento há 18 anos, hoje tem vários blocos acompanhando esse movimento. Precisamos de muito mais adeptos, conscientes. Quando chegam as eleições, temos que colocar os nossos representantes, mas fazemos sempre o erro de eleger brancos. Mas temos que criar consciência e militância negra. O MNU há muito
que levanta a questão política. Há pouco tempo, através do
PT, conseguiu eleger Luís Alberto a deputado federal. Isso
implicou muito tempo de trabalho. É o único candidato com
compromisso com o movimento negro. Aqui no município é preciso esse trabalho… O que é o poder? Um jogo de interesses.
Se você não é interessante para o poder… Mas nós temos com
que fazer parceria com o poder, só que não estamos organizados. Nunca vamos conseguir discutir de igual para igual com o
poder, se o movimento estiver fraco e dividido. Primeiro
ponto é, pois, a desorganização. Segundo ponto: poucas entidades cresceram. O movimento tem 18 anos, é muito tempo! Porque não cresceu? Mas quando falo de crescimento, é da consciência — política. Na Câmara de Vereadores, por exemplo,
ainda não se ouviu falar nada de negritude. Porque não conseguimos ter um representante nosso, um representante do segmento afro-cultural? Não adianta ser do PT, do PC do B… O segundo ponto é, portanto, a consciência. Quando o prefeito
Jabes esteve aqui para a nossa reunião e dissemos que temos 8
a 10 mil votos ele disse até com ironia “e não elegem um vereador?”. É duro ouvir isso, mas é verdade. O poder que temos
na mão é a cultura. A cultura é o maior poder. Quem está no
poder pensa mais burguês, no embranquecimento. Nós não somos
compreendidos por essa gente. E aí vem sempre a conversa de
que o negro também é preconceituoso, racista. Mas você só
pode saber o que é racismo se passar por ele. Assim como a
gente não consegue pensar como o branco. Não podemos sentir
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igual. Politicamente, será que o PT representa a negritude?
Ou o PC do B, como outros de esquerda? Não. Se aproximam mais
do que a direita. Dentro do movimento sinto muito os interesses pessoais de cada entidade. É do contacto que a gente
constrói. Se não trabalhamos a igualdade dentro do nosso
segmento, como vamos trabalhá-la com o outro segmento? Há
falta de integração, de união, no movimento cultural. Não só
os blocos. É na capoeira, etc. A relação com o poder fica
fragmentada, e desinteressante para o próprio poder, sem valor para ele. A gente que é negro, que faz parte do proletariado, tem medo de se organizar. Fica muito camuflado. Nós
somos negros, somos do proletariado e somos maioria… Temos
condições de construir uma cultura própria do interior da
Bahia. Não precisamos espelhar-nos no Olodum, no Ilê, no Muzenza. Essas entidades são hoje comprometidas com vários
segmentos políticos. Tal entidade é vendida a ACM (António
Carlos Magalhães), outra a Paulo Sousa, é sempre assim. Conseguimos eleger um deputado federal (Luís Alberto): é bom, é
MNU. Mas eu acho que o MNU devia construir um partido político mesmo. Um Partido do Negro. Partido da Negritude… E desculpa não ter aparecido mais, por causa de uma ordem do prefeito para que a Câmara reunisse para receber dois secretários de estado.

36. No debate, a pedra de toque foi acusar a Fundaci de ser demasiado
alheia ao movimento afro-cultural. Moacir Pinho, como representante do
movimento negro na Fundação, foi alvo de críticas mais ou menos veladas.
Gurita: “quando é o ballet é tudo rapidinho e organizado.
Quando é do movimento negro, parece que está pedindo um favor.
Quatro anos discutindo e reunindo, isso cansa. Eu gosto de acção,
não dessa coisa amarrada, dez passos para a frente, dez para
trás”. Marinho: “o movimento está precisando de renovar as lideranças. Não está preparando uma coisa para o futuro… Hoje existe
uma articulação, na Fundaci, para organizar o movimento, com Moacir: mas a gente vê que as propostas saídas do encontro com Vôvô
(do Ilê Ayê), até agora não deu nada. E essa articulação na Fundaci nunca está disponível. O poder promete sempre tudo às entidades, mas quando a gente pede ajuda, nada”. Gurita: “O prefeito
esteve nesse encontro e disse a Moacir para levar as propostas
para serem incluídas no Compromisso com Ilhéus [um programa de
acção política da prefeitura]. Mas as propostas não chegaram ao
prefeito! Se tivesse, teria sido um Projecto Especial, assim como
o foi o desporto [elaborado por Gurita]. O Dilazenze pode ser uma
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força de pressão, porque é uma entidade organizada”. Luizão, percussionista, diz que a Fundaci não apoia: foi Adriana (mulher do
prefeito) quem arranjou dinheiro para um percussionista viajar
para se qualificar. E fala das rivalidades, aludindo inclusive
aos que recorrem a feitiçaria para prejudicar o Dilazenze.30
37. A aula de Lurdes é dirigida a um grupo de moças muito contidas e de corpo pouco solto. Ao som de música axé e afro, incluindo
Chico César, mas também obras com instrumentos africanos, Lurdes
insiste nalguns pontos: a importância dos quadris; a ideia de
fluidez (contrastando com a ginástica e a aeróbica) — “como se a
gente não parasse o transe”; o relaxamento do corpo; a colocação
paralela dos pés; a ideia de “terra” ou chão. Ao aprenderem a saltar ela insiste que não o façam à ballet, mas sim “com molejo, do
afro”. Insiste que soltem ombros e quadris. Toca a canção “Mama
Africa, é mãe solteira…”. Ensina a descer baixando o traseiro mas
este movimento é por demais semelhante às danças comerciais do
tipo tchan. No fim, para relaxarem, ela diz “vamos dar uma axezada” (isto é, dançar ao som de axé-music). Comenta comigo as questões que eu estou buscando: O que é a dança afro?, pergunta-se.
Será que é assim que se dança em África? Em toda a África? É apenas
uma variedade, que se distingue de outras por alguns traços
— concorda ela comigo. Diz ela que é como na capoeira, não há forma
de provar se é africana, brasileira ou afro-brasileira, “até porque todos os documentos foram destruídos”. O que ela quer fazer
como pesquisa é uma codificação da dança afro através do método
de anotação Laban. O problema dela parece ser a própria identificação dos movimentos. Ela quer fazer uma recriação, uma coreografia brasileira, a partir daquilo que considera ser o folclore, e
face ao problema que tem com o ballet, pela forma como molda para
sempre o corpo e não o liberta. Mas não quer de todo cair na “vulgaridade” afro, simbolizada por exemplo pelo tchan. Ela diz que
“um negro até pode dançar bem ballet, mas daria um grande salto se
o fizesse com as coisas dele. Até por constituição física…” e
aponta para uma moça, insistindo na especificidade dos seus
quadris.

30

Na sequência do encontro, Dino pediu-nos que redigíssemos uma carta, enquanto antropólogos, para a Prefeitura, relatando os eventos. A situação colocou-nos perante um problema ético. Pesados os prós e os contras, acabámos redigindo o documento, na base de
um relato o mais neutro possível e focado nas dificuldades logísticas do grupo e no relevo
social das suas iniciativas.
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38. Aos poucos, o CEAC havia começado a reunir-se, com o objectivo do
seu relançamento, eleição de corpos dirigentes e criação de condições para
preparar a saída das entidades no Carnaval. Este processo foi subitamente
acelerado, sem dúvida pela proximidade dos festejos e pelo receio político,
por parte da prefeitura e da Fundaci, de o relançamento do Carnaval oficial
(ou cultural — isto é, com base nas entidades afro) poder gorar-se. Certo dia
foi convocada, algo inesperadamente, uma reunião do CEAC, para o escritório de Moacir na Fundaci. Objectivo: confirmar a lista proposta para a direcção e acertar alguns aspectos dos estatutos.
Fico surpreso por ver Gurita na reunião, pois não o associara
a nenhum dos blocos. Um dos pontos de discussão prende-se com o
artigo 9.º, pois alguém sugere que se incluam também as “bandas
afro”. Moacir pergunta-se como se define a característica de uma
banda: a banda não é, mas é também, Carnaval, e é isso que está
previsto. Para Gurita, a maioria dos blocos tem bloco e banda, o
que iria duplicar as pertenças. Para Marinho o problema é a eventual transformação das bandas em blocos, do dia para a noite, sem
estruturas. Só por si, as 15 entidades que existem saturam o mercado, sobretudo se estiverem todas num só Carnaval, baixando assim a qualidade das prestações. Para Moacir, a questão do poder
no CEAC é importante: as bandas não são só as que os presentes podem estar a pensar, pois há também as bandas reggae. Começa então
uma discussão sobre géneros culturais. Gurita diz que “o afro é o
afro, o reggae é muito mais Inglaterra, Jamaica. O reggae se
identifica até com a questão do negro, mas não é…”. Moacir contrapõe que “o rastafarianismo é africano, etíope, desenvolvido
na Jamaica em inglês, porque lá se fala inglês… Eles são totalmente afro, um estilo musical como por exemplo o da Bahia, que não
existe em África”. Gurita remata: “seja da Bahia ou do Brasil,
não interessa, o que interessa é ser afro. As bandas não são
afro”. Um outro presente, diz ingenuamente que o reggae não é
afro. Marinho intervém: “a axé-music é desprezível. Já as bandas
afro começaram com o samba-reggae (com Neguinho do Samba). Depois
tem o Ijexá, do Ilê. Há fusão de ritmos. Não tem que se falar disso
da Etiópia e tal…”. Um outro presente diz que o Dilazenze veio da
influência de fusão do Olodum, o bloco Rastafary da influência do
Muzenza, o Força Negra do Araketu. Gurita propõe então que o Conselho venha a criar uma comissão para avaliar a eventual passagem
duma banda a bloco e Marinho refere a necessidade de uma comissão
que acompanhe cada entidade, e insiste na ideia de avaliação ou
parecer. Chega-se ao consenso de que esse parecer deve ser do
CEAC. Quanto ao artigo em causa, Marinho insiste que é necessária
a apresentação de documentos por novos sócios, incluindo o CRC
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(número de contribuinte), a acta da eleição dos delegados, e sobretudo um programa de actividades. Marinho sugere a inclusão de
uma mensalidade, com o que Gurita concorda. Moacir tinha receado
incluir esse ponto, mas Gurita insiste que as entidades cobrem
dos filiados e o CEAC das entidades. A discussão prossegue, acabando por se decidir a quantia de 5% do salário mínimo. Gurita
acrescenta também questões de “dignidade”, necessitando o CEAC
de uma sala, e uma pessoa que preste assessoria, para não ficar
Moacir sobrecarregado. Este preferiria o apoio da Fundaci ou do
teatro, em vez da secretaria da educação (a que Gurita pertence).
Discute-se também a possibilidade de remunerar um membro com dinheiro da prefeitura ou da fundação. Mas Moacir prefere adiar
essa questão para depois da eleição. Gurita insiste: “se se trabalha como mendigo não se tem dignidade. Tem que se procurar o melhor: sala, telefone, secretária etc.”. Entra-se na questão do
número de votos. Discutidos os números de votos que cada bloco
poderá ter, bem como a limitação do número de mandatos da direcção a um, discutiram-se os preparativos da tomada de posse solene. Moacir anuncia que será o prefeito a dar a posse e propõe que a
mesa seja formada pelos membros eleitos, o prefeito e a primeira
dama, os secretários municipais que estiverem presentes. A lista
única é relembrada: Coordenador, Marinho (Dilazenze); Finanças:
Sílvio César (Miny Kongo); Organização: César de Menezes (Rastafary); Comunicação: Édson Vieira (Força Negra); Eventos: Gurita
(Alzimário Belmonte); Comissão Fiscal: Mãe Gessy e Jacques do
Afoxé Filhos de Ogum e Marquinho, do Raízes.

39. Estatutos do CEAC, pontos relevantes: “Art. 4 — O CEAC é uma entidade municipal de carácter étnico-cultural, democrática e autónoma.
Art. 5 — O CEAC visa articular e assessorar as entidades afro-culturais de
Ilhéus e região na articulação de suas acções artísticas, culturais, económicas,
no combate ao racismo e a todas as formas de opressão. Art. 6 — O CEAC
manterá intercâmbio com organizações congéneres do Brasil e de outros países. Art. 7 — O CEAC desenvolverá projectos económicos, educativos e culturais com instituições oficiais, ONG, e iniciativa privada do Brasil e outros países. Art. 8 — O CEAC é uma entidade de representação das entidades
afro-culturais na organização do Carnaval de Ilhéus. Art. 9 — Poderão se associar entidades do movimento negro das categorias Blocos Afro, Afoxés, Levada da Capoeira e Bandas Afro…”.
40. Marinho pergunta porque num certo artigo se fala de “luta
contra o racismo” e Moacir responde que esse é um dos aspectos definicionais do CEAC. Marinho diz: “mas as entidades são
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carnavalescas e algumas não têm comprometimento com o anti-racismo”. Moacir acha que o CEAC se propõe defender qualquer vítima
de racismo. Ele queixa-se sobretudo da falta de apoio jurídico,
como quando, recentemente, algumas pessoas foram vítimas de violência policial, ou mesmo os insultos do prefeito de Itabuna a
Moacir.31 Para Moacir há que discutir o Capítulo II (os artigos
referidos atrás), porque aí está a “demarcação da grande diferença em relação ao que era o CEAC: a questão do comprometimento com
a comunidade negra, e luta contra o racismo”. Mas o seu apelo não
encontra eco e procede-se à votação dos estatutos, aprovados por
unanimidade. É então que Jacques propõe que eu, Susana e Ana
Cláudia sejamos a mesa de apuramento pelo que, subitamente, estamos recolhendo as assinaturas, dando os boletins de voto e fazendo a contagem. Resultado: aprovação por unanimidade.32
41. A festa de tomada de posse do CEAC ocorreu no Clube 14 de Março, uma sociedade recreativa à avenida Itabuna, e não na Associação Comercial, o edifício nobre com que Moacir havia sonhado.
A festa foi arrancando lentamente. Panos, só chegaram os do Dilazenze, que acabaram por ser dominantes. Mais tarde juntar-se-iam
os do Afoxé Filhos de Ogum e da Levada da Capoeira. Os personagens
que foram chegando marcam de certa forma um leque de personalidades que o trabalho de campo vai sobrepondo: Gurita, Mãe Gessy
— que foi cozinhar os acarajés; Moacir; Ramiro e seu grupo de capoeira; Lindaura Kruschewsky, apresentada como da Casa Jorge
Amado; Hélio Pólvora; o vereador Soanne Nazaré representando o
prefeito (o qual não só não conferiu a posse como nem sequer apareceu); alguns outros vereadores. Mais tarde chegariam Dino e Mãe
Hilsa, e estavam presentes os membros dos blocos eleitos para a
directoria. A apresentação da cerimónia coube a Gurita. Chamou
para a mesa o vereador Soanne Nazaré, Hélio Pólvora, o vereador
Gildo Pinto, Moacir e Lindaura Kruschewsky. No seu discurso, Moacir falou da reorganização do movimento negro como um desígnio
quer da Fundação quer do Movimento Negro. O objectivo é
31
32

Dias antes o prefeito da cidade contígua de Itabuna havia dito publicamente, referindo-se a Moacir, que não confiava em “negros viados com trancinhas”.
A partir de meados da estadia, o terreno foi partilhado com a jovem antropóloga Ana
Cláudia Cruz da Silva, orientanda de mestrado de Márcio Goldman (Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ana pesquisava as relações entre o Movimento
Negro e a cidadania. Márcio Goldman trabalhou muito junto do Dilazenze e de Mãe Hilsa, sobre a noção de pessoa no candomblé, e tem pesquisa decorrendo sobre política e
eleições em Ilhéus, sobretudo sobre a forma como o movimento negro participa desses
processos. O nosso encontro no terreno foi inesperado — mas feliz.
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apresentar aos negros os seus valores, a sua positividade e capacidade transformadora do social a um nível mais vasto. Referiu-se
à cidade cidadã(nome de um dos projectos da prefeitura) que se
quer e ao turismo como aposta: “É na arte que se vão encontrar as
raízes mais profundas da nossa civilização”. Soanne Nazaré falou, valorizando cada uma das culturas no seio da unidade nacional, repetindo assim a fábula das três raças. Foi ele quem, representando o prefeito, fez a chamada para a tomada de posse: Marinho, Sílvio do Miny-Kongo, César do Rastafary, Gurita, Edson do
Força Negra, Jacques, Mãe Gessy e Marquinho. Hélio Pólvora discursou, elogiando o trabalho de Gessy num espectáculo recente
(Ramiro com a sua capoeira e Gessy com seu samba de roda, haviam
actuado dias antes no Teatro Municipal, perante uma plateia do
Congresso de Mirmecologia (sobre pragas do cacaueiro) tendo Ramiro sido elogiado por Hélio Pólvora n’A Região como “Nureyev da
Capoeira”). “Não se pode falar de cultura em Ilhéus sem a contribuição do negro. A alma do Carnaval é a cultura negra de Ilhéus”.
O vereador Gildo expressou satisfação por ver Marinho eleito e
teceu um discurso sobre as raízes da cultura negra, desde a primeira greve de que há notícia, no Engenho de Santana até ao “negro
que se destaca hoje nas artes, na música, no desporto”. Marinho,
por sua vez, ligou o presente ilheense ao movimento dos anos 70 em
Salvador. E exigiu espaços e divulgação do trabalho, insistindo
que este inclui também o político e o social. Elogiou a lista única e sobre si próprio disse: “estou militando há 15 anos (há 12 no
Dilazenze). Desde a época de Mário Gusmão.33 Nunca fugi à luta. E
serei sempre o mesmo, o Marinho de sempre, ‘aquele Marinho’, disposto a ajudar”. Moacir, ao ler a lista de todos os membros do
CEAC — Rastafary, Malês, Gangas, Raízes, Dilazenze, Levada da Capoeira, Danados do Reggae, Zambi Axé, Força Negra, Afoxé Filhos
de Ogum, Afoxé Filhos de Xapanã, Dilogum, Miny Kongo, Leões do
Reggae e Zimbabué — insistiu em associar o MNU a esta lista. O
discurso mais emotivo — e o mais rápido — foi o de Mãe Gessy, que
disse ser preciso “ir à luta, temos de ser respeitados, o negro
tem cultura, é filho de Deus; até que Zambi permita, pela nossa
cor, viva o negro!”. E disse-o de punho erguido. Gurita, por outro lado, fez um discurso institucional, referindo os apelos do

33

Mário Gusmão, actor e bailarino, chegou a Ilhéus no início da década de 1980, vindo de
Salvador. Intelectual ligado ao ressurgimento da cultura negra, influenciou a formação
dos primeiros blocos afro em Ilhéus, à imagem do que estava acontecendo em Salvador.
Embora não tenha permanecido muito tempo na região, ficou na memória local como um
“herói fundador”.
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Papa para que se dê mais atenção aos negros e aos índios; que a
discriminação racial não está na cor, mas nas ofertas do quotidiano, como escolas e saúde; elogiou o prefeito e referiu-se a nós,
como legitimadores da importância do movimento, terminando com a
referência fundacional a Mário Gusmão.

42. Depois de me perder no bairro Nelson Costa, acabei encontrando o terreiro de Mãezinha. As paredes tinham pinturas representando os orixás Iansã
e Iemanjá, as cores das fitas no tecto eram azuis e brancas. Os atabaques estavam num nível superior, num nicho de degraus forrados a azulejo branco.
Três jovens tocavam. Por baixo do nicho, um vão recheado de bonecas, algumas ainda nas caixas. Estava pouca gente. No recinto, a mãe-de-santo e as
suas filhas, mais um homem que só depois percebi ser Val.
Uma das filhas veio-nos receber. Serviu-nos frango, arroz e
cerveja. Comemos ali mesmo, na balaustrada que separa o terreiro
da zona circundante. O que impressiona primeiro é a aparente falta de “cerimonialidade sagrada”. Como já só chegámos a tempo do
carurú (a refeição), o que apanhámos foi o fim da festa, em que
Martim, um marinheiro, sempre gosta de se manifestar na
mãe-de-santo.34 Ela tinha um chapéu da Royal Navy e bebia cerveja,
fumava, dizia imprecações, mostrava-se bêbeda e dançava de forma
muito descontraída, cambaleante — um marinheiro em terra. Dirigia-se muito aos atabaques, conversava com eles, pedindo ritmos,
paragens, recomeços. As filhas que estavam em transe tinham chapéus de palha, saias caboclas, e também fumavam e bebiam. A mãe
pequena, uma negra grande, estava sentada impávida, observando
tudo. Val, de branco, com grande chapéu de palha e bebendo e fumando sem parar, também estava em transe. Uma das filhas manifestadas veio ter connosco, não se percebendo o que dizia, mas apertou-nos as mãos. Às tantas o próprio Martim vem ter connosco e explica como não se dá com aquela mulher em que se manifesta porque
ela não gosta de cerveja e não fuma. Tempos depois começa a saída
do transe. Há uma parte da roupa da mãe que é desatada por uma das
filhas. O ritmo da música muda. Todos se sentam em redor dela. Quando ela tira o chapéu e o coloca no chão, e no momento em que a
música pára, a filha rouba-o sub-repticiamente e corre para a camarinha a escondê-lo. Minutos depois, Val e a filha de santo, vêm

34

Martim, ou Martim Pescador, ou, mais frequentemente, Marinheiro, Mano Marinheiro
ou Marujo, é uma entidade não africana (cabocla ou “especificamente brasileira”) que incorpora nos iniciados no candomblé Angola, bem como na Umbanda. Neste livro, tal
como referido na introdução e desenvolvido no último capítulo, ele é usado como um
símbolo inspirador para o meu trabalho.
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chamar-nos para conhecer Mãezinha. Ali está ela, vestida à Baiana, perfeitamente sóbria. Falou de como o candomblé é uma religião séria, sem diabos de cornos e rabo. Insistiu em que é a religião original da humanidade, pois estava activa antes de Cristo
e, além disso, por causa dos laços que tem com os elementos naturais. Para ela a versão Angola é a mais nobre, pois foi aquela que
soube receber os espíritos dos índios e caboclos e não se fechou
sobre si própria. Ela distingue isto de “coisas caboclas”, e sendo extremamente dura com a Umbanda. Uma filha de santo explicou-nos que não quer fazer o decá (a confirmação que lhe permitiria ser mãe-de-santo) porque a responsabilidade é muita e teria
que abrir a sua própria casa. No decurso da possessão de Martim,
uma moça de branco sentada num banco à margem, não é libertada de
uma obrigação que está a cumprir. Fica visivelmente aborrecida.

43.

Ilhéus, 10 de Novembro de 1997.
Querida Mia, Assim mesmo, “querida” e “Mia”. Quando me pediste que escrevesse uma letter from the field para a Ethnologia (adoro o th) o primeiro problema
que se me colocou foi a quem dirigir a carta. Não se escrevem cartas para ninguém, assim como não se enviam cartas sem endereço. A não ser, claro, mensagens dentro de garrafas, mas para tal é necessário estarmos numa ilha deserta.
E não é de todo o caso. Aliás, o caso nem está bem explicado: fui eu, e não tu, quem
sugeriu uma carta do terreno (já me antecipava, então, preguiçoso demais para
escrever um artigo). Mas, como “cada qual faz a cama em que dorme”, como diz
o povo (mas que povo? Quem é esse fulano, o povo? E os ricos, fazem a cama em
que dormem?), compete-me desembrulhar-me — dos maus lençóis. Endereço,
pois, a carta a ti, porque não consigo escrever uma carta para quem não conheço. Um artigo sim, escreve-se para quem não se conhece (a maior parte das vezes para ninguém); o mesmo se aplica a uma crónica, um conto, um romance
até. Mas uma carta… E, no entanto, oh perversão, sei perfeitamente que estou a
fazer um exercício de retórica; a carta vai ser lida pelos leitores da revista e,
como tal, eles acabam por ser também os destinatários. Nem sequer voyeurs da
nossa correspondência podem ser — tudo o que eu aqui escreva já os contempla
como possíveis leitores, esses desconhecidos. Olá desconhecidos. Prazer. Perguntas-te, Mia, perguntam-se vocês, caros desconhecidos, que me aconteceu
para encher dois parágrafos inteiros com jogos barrocos em torno da noção de
emissor e receptor. Estará ele (isto é, eu) a fazer palha? Bebeu uns goles de cachaça a mais? Está a gozar connosco? Está a esconder alguma coisa? Ou vai-nos
surpreender com um volte-face final? (Escolho a última hipótese, é a mais gloriosa. Mas duvido que seja capaz). A verdade é bem mais simples: o terreno a tanto obriga. O terreno no duplo sentido: o local onde estou (ou os locais onde estou já que a minha alma nem sempre está aqui); e o terreno como trabalho, no

80

UM MAR DA COR DA TERRA

sentido etno-chic que gostamos de dar à expressão (“fiz terreno em”). Comecemos pelo primeiro significado, como convém. Onde estou eu? Uma abordagem
bem racionalista diria, sem margem para dúvidas (melhor: sem querer reconhecer as dúvidas) que estou em Ilhéus, uma cidade do estado brasileiro da Bahia. Esta descrição compósita, tão própria da nossa maneira usual de ordenar o
mundo, acaba por meter no mesmo saco coisas bem diferentes: a casa onde estou, os locais onde me desloco para encontrar pessoas, os ónibus em que me
desloco, ou os sentidos diversos que podem ter os elementos daquela frase
quando decompostos: Ilhéus; Bahia; Brasil. Mas eu estou também no extremo
oposto daqui. Normalmente dizemos que estamos “em espírito” quando nos
queremos referir a “isso”. O “isso”, evidentemente, são os sentimentos que nutrimos pelo lugar de origem, o lugar da vida normal, que se institui como normal no justo momento em que nos encontramos no… anormal, isto é, o terreno.
E esse lugar da normalidade é aí (a própria carta une os dois extremos — e é
essa, sempre, a magia simples das cartas). Esse aí — Portugal, ou Lisboa, ou a
minha casa ou o corpo de quem eu amo — está comigo, sob a forma de raivas e
saudades, alívios pelo afastamento e fantasias empoladas sobre as virtudes do
lugar, memórias do passado e projecções de recomeço aquando do repatriamento. (Tudo isto parece tão simples, mas nunca falamos disto, não é?). Muitos
outros lugares constituem o terreno. Quando me confronto com a história (de
Ilhéus, da Bahia, do Brasil), aparecem esses outros países, feitos com as fronteiras e os mapas do tempo. Quando essa história inclui necessariamente Portugal,
de repente são vários lugares-tempos que se misturam. Quando começo a pensar
“à antropólogo” (isto é, quando reajo à crescente tendência para me “abaianar” e
me esforço por raciocinar) os autores, as referências, as monografias, os conhecimentos, tudo me transporta para outros lugares: Cambridge-on-the-tropics, Sorbonne-sur-mer e outros lugares fantásticos. Os meus informantes sabem todas estas coisas. Outro dia conheci o Martim. O Martim parece uma mulher mas não é.
Claro que tem as formas redondas de uma mulher de meia idade, claro que veste uma saia comprida, mas não é “aquela” mulher. É uma criatura alegre, simpática, mas também sarcástica: fuma loucamente, bebe idem, e abana o seu corpo debaixo do chapéu de comandante que tem escrito “Royal Navy”. Delira
com o som dos atabaques, manda os ogãs mudarem de ritmo, obriga as iaôs a
fornecerem-lhe ainda mais tabaco, ainda mais cerveja. Abençoa-me, com as
suas palavras e o seu bafo a álcool. Confessa-me que não gosta de estar naquele
corpo de mulher, mulher que nunca toca em tabaco ou cerveja. Martim vai-se
embora, prometendo voltar um dia. Em seu lugar fica a mulher de meia idade.
Sem sinais de alcoolémia, como poderia comprovar um agente da Brigada de
Trânsito portuguesa. A mulher de meia idade chama-se Mãezinha, dirige aquele terreiro de candomblé e nunca escapa à descida de Martim, que adora aparecer no final das festas para aliviar os ânimos com a sua ginga de marinheiro. Repara, Mia, reparem, desconhecidos: o Martim (ou o Corto Maltese?) é um homem dos barcos, dos trânsitos, da rota transatlântica. Mãezinha e as suas iaôs
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são cavalos de entidades africanas, de entidades caboclas, de marinheiros dos
tempos em que o porto de Ilhéus exportava o cacau para o mundo, antes da praga da vassoura-de-bruxa, a antítese de Gabriela que Jorge Amado não chegou a
registar. Onde está, então, Mãezinha? Não sei. Até porque nem sempre é Mãezinha, às vezes é Martim. Mas eu acho que sei onde está/estão, embora o meu
achamento não seja muito ortodoxo: eu acho que está/estão aqui, em Angola,
na Nigéria, no mato brasileiro, na pobreza da cidade, em Portugal, no navio negreiro, na televisão, no ontem, no hoje, e na minha cabeça. Sobre isto mais não
digo, sob pena de Martim descer em mim e a carta ganhar outro autor (“antes
assim fosse”, pensam vocês, caros desconhecidos). E terminemos com o segundo significado de terreno. De mim não vais (não vão) ouvir aquelas histórias
iniciáticas, argonáuticas. O velho e gasto mito que uma profissão inventou para
si mesma de modo a estar em sintonia com alguns dogmas da vida moderna no
Ocidente: o sacrifício, a provação, o trabalho, um estar-fora-do-mundo, para a
ele se voltar legitimado pela gesta. Como diz o povo, “para esse peditório já
dei”, quando me preocupei demais com a formalidade da coisa-terreno (quantos dias, quantos meses, quantas entrevistas, quantas genealogias até acabar,
até atingir as metas do plano quinquenal da produção de (re)conhecimento, do
retiro espiritual, do cursilho de cientificidade, se não através da “obtenção” de
uma doença exótica, pelo menos através de um hiato de existência social e afectiva no local de origem). Quando me preocupei de menos com o que verdadeiramente conta. E o que conta verdadeiramente, querida Mia, queridos desconhecidos feitos confidentes à força? Verdade, verdade, ainda estou a descobrir
e lá espero chegar antes das comemorações dos 500 anos. Talvez conte, a título
de exemplo, ter percebido que uma coisa é Mãezinha e outra Martim, em vez de
pensar que Mãezinha é uma “esquizofrénica auto-hipnotizada por uma imagem arquetípica”, ou uma “performer, personagem de um guião colectivamente
partilhado” ou, na hipótese mais cruelmente simpática, alguém que está “eivada de crença e perante isso de crença, meus caros, nós suspendemos a démarche
antropológica e apenas buscamos perceber o seu funcionamento sistémico e as
suas ramificações contextuais”. (Please, spare me the sordid details!). Conta, talvez, ainda outra coisa. Alguma vez te contei, Mia, (a vocês, desconhecidos-cada-vez-menos de certeza não contei) como fui/vim parar à antropologia? Foi assim. Tinha voltado de um ano de intercâmbio nos Estados Unidos.
Concorri para o curso de História. Fui parar a Coimbra. Passei lá os piores dois
meses da minha vida: ia e vinha da casa de férias dos meus avós na Figueira,
onde o vento uivava húmido e a solidão cheirava a bolor. Em Coimbra havia
umas amibas incompetentes que liam das sebentas (vem de sebo, concerteza)
para centenas de nós (na garganta, concerteza). Fora das aulas, era perseguido
por uma controleira do Partidão, do qual me tinha afastado. Queria concerteza
que eu voltasse para o redil da outra sebenta. Ainda consegui transferência
para Lisboa, mas desesperei com os nomes que desrespeitosamente atribuíam
aos nossos antepassados, nomes doentios como Pitecantropo ou Homo Erectus
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(se bem que este…). Desisti. No Verão voltei aos States, para dar uma descansada (fica bem, o brasileirismo, dá cor local). Afogado em spleen, modorra, dengo,
morriña, enfim, ensimesmamentos tardo-adolescentes, arrasto-me até à biblioteca pública. Encontro um livro. Era um livro de cartas, cartas de uma antropóloga, escritas de ilhas longínquas, para familiares, amigos, colegas — até para o
orientador, imagine-se! Devorei aqueles fragmentos de experiência; uma experiência que estava umbilicalmente ligada à Experiência dos Outros (Martim
rir-se-ia deste expressão tonta, tosca, imprecisa, fácil) com quem ela convivia.
E não é que isso transformava subitamente a minha experiência, isto é, se tornava
Experiência? Era vida pura: conhecimento e emoção não se destrinçavam, aqui
e lá também não, eu e outro tampouco. Era essa ciência e vivência, essa viviciência a que outros chamam poesia que eu queria fazer. Claro que, mais tarde, percebi que a autora do livro não fazia justiça à minha expectativa pueril. Mas tinha-me inseminado de vontade. Estou a dar asas a essa vontade, “aqui”, a contrapelo do pensamento domesticado dos cursos e da academia e dos congressos, mas também tentando salvar (no sentido inglês, retirando dos destroços de
um naufrágio) o que de bom nos ensinaram pessoas como essa autora, sem saberem que o faziam e desprezando esse lado na sua “obra”. E estou a fazê-lo
agora, quando nada nem ninguém me obrigava a “fazer terreno” (“Outra vez?
P’ra quê?”, perguntou alguém que, obviamente, não conhece o Martim). Um
abraço amigo do Miguel (Vale de Almeida). P. S: Já me esquecia: o livro a que
me refiro é Letters From The Field, de — imagine-se! — Margaret Mead.35

44. Moacir há muito que anunciara a criação de um novo bloco, o Força Negra. Na realidade tratava-se de refundar um bloco afro que se havia desarticulado na sequência de uma conversão colectiva dos seus membros à Igreja
Batista. Quem liderou a conversão foi Marzinho e os outros são todos seus parentes. Mais tarde soube-se que Marzinho estava a uma semana da sua iniciação no candomblé quando se converteu. O MNU local decidiu, então, assumir o bloco, a partir da iniciativa de Moacir, Franklin, e outros militantes. Não
queriam simplesmente criar mais um bloco mas sim desenvolver um projecto
“Angola”. Segundo Moacir, apesar da força do Angola em Ilhéus, os blocos
têm uma forte influência do Ilê Ayê e do Olodum, marcados pela influência
da nação Nagô, dominante em Salvador. Moacir queria negociar o projecto
com várias instituições, usando os recursos do programa estadual de mecenato “Faz Cultura” — a propósito do qual tinha Carla Mendes ido a Salvador
fazer um curso, pensando Moacir pedir-lhe, agora, assessoria para o Força
Negra. A ideia de Moacir era sair à rua e apresentar situações históricas relacionadas principalmente com índios: homenagem aos caboclos Marcelino e
Capitão Nonato (heróis locais da resistência aos fazendeiros do cacau e

35

Texto previamente publicado como “Carta do Terreno”, Ethnologia, 6-7: 213-216, 1997.
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defensores dos índios); homenagem aos índios Pataxó Hãhãhãe da região;
homenagem à revolta do Engenho de Santana. Moacir gostaria de mudar o
estilo musical, fazendo uma fusão que integrasse o toque de Angola com o
Samba de Caboclo. Quanto à coreografia a ideia seria acompanhar os movimentos da capoeira Angola. A articulação da fusão ficaria a cargo do actor local Delmo, filho de Mãezinha e membro do terreiro desta. Quanto aos antigos
membros do Força Negra, tinham constituído uma banda que toca gospel no
meio baptista, sendo já os vencedores de um festival de música evangélica. Finalmente, como Moacir achava crucial a ligação dos blocos aos terreiros, estava engajado no processo de estabelecer uma ligação entre o Força Negra e o
Terreiro de Mãezinha.
45. Fui com Ana Cláudia assistir a mais um ensaio do grupo de
dança do Dilazenze. Primeiro passámos por casa do Marinho, pois a
sua filha, Indira, viu-nos na rua, chegando ao stand de batatas
fritas. A mulher de Marinho arranjava as unhas em frente à TV. Marinho preparava o “café” da filha: como aqui não se janta “à portuguesa”, a refeição era pão com manteiga e café com leite. Marinho é muito terno e carinhoso com as crianças. Onde fica aquela
ideia da família centrada numa mulher abandonada pelo(s) marido(s), naquele velho modelo antropológico exagerado sobre os
afro-americanos em geral?36 Ana diz que noutras comunidades em
que esteve reparou que tem muito que ver com o terreno de construção. Sendo terrenos ocupados, os filhos vão construindo casas,
assim que se casam, no mesmo terreno. Rapidamente surge um compound. Se a isto acrescentarmos o terreiro e o facto de a mãe
sê-lo também de santo, percebe-se a coesão da rede. O ensaio decorreu muito bem. Gleide está a fazer um bom trabalho. Nos movimentos nota-se perfeitamente a gramática das danças dos orixás e
a influência de Zebrinha. De vez em quando parava de filmar para
poder acompanhar as conversas que a Ana ia tendo com o Marinho e o
Ney, irmão deste e líder da banda do bloco. Marinho dizia que Gurita tem um projecto de poder, nomeadamente planeia dirigir o
CEAC. De facto, Gurita não pertence mesmo a nenhum bloco, apenas
escolheu o Zambi Axé para poder ter a legitimidade de participar
do Conselho. Ele participa de vários blocos (Leões do Reggae, Danados etc.) na medida em que é um activista cultural. O problema é
que ele, enquanto secretário municipal de desportos, pode distribuir dinheiro para os blocos. Ele tem uma grande popularidade
36

Refiro-me à tradição antropológica americana dos estudos sobre a família afro-caribenha
e sua extensão sociológica nos estudos sobre as famílias afro-americanas. Sobre a validade relativa e os limites desta abordagem, ver Mintz e Price 1976.
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e larga base de apoio, que Marinho diz ser política, no movimento
negro, no desporto, nos blocos e inclusive entre os evangélicos,
já que o seu irmão é quase pastor. O convite de Moacir para que Ana
também ajudasse, tal como eu e Susana, na construção do programa
do Força Negra, aborreceu um pouco Marinho. Ele já se havia aborrecido com o facto de o Moacir estar a pedir a ajuda de Carla Mendes e do seu conhecimento do programa de mecenato “Faz Cultura”,
quando esse know-how deveria ter sido repassado para o Conselho e
todos os blocos. Marinho acha interessante mas arriscado o projecto de fusão do Força Negra. Os atabaques são próprios dos Afoxés — que representam as práticas festivas dos terreiros nos desfiles de Carnaval —, não dos blocos. Isto prende-se com o carácter religioso dos atabaques e a necessidade de pedir autorização
aos orixás e cumprir obrigações para que os instrumentos saiam
dos terreiros, como se pode depreender da seguinte história: Em
tempos, um etnomusicólogo que esteve no Museu Nacional do Rio,
propôs que o Dilazenze gravasse uma fita. A ideia ficou suspensa
até que uma mulher de Brasília (de uma organização das Nações
Unidas) apareceu e contribuiu com 200 reais (a gravação custa
600). Esta seria com a voz da Mãe Hilsa, cânticos do candomblé,
atabaques. Mas para os atabaques saírem seriam precisas obrigações custosas e demoradas. Por isso, o projecto teve de ser radicalmente alterado: o estúdio terá de vir ao terreiro e não o
contrário.
46. O novo CEAC, uma vez empossada a directoria, reuniu pela primeira vez. A discussão começou logo em torno dos financiamentos,
das parcerias e competências quer da Fundaci, quer da Ilhéustur
(a agência municipal de turismo), CEAC e prefeitura. Há pouco
tempo foi proposto aos grupos que deixaria de haver verbas para
as entidades e que passaria a haver uma parceria do poder público. Passaram-se meses e não aconteceu nada, a não ser a desarticulação do CEAC. Quando se começou a reconstruir o CEAC e se chegou junto do poder público, a parceria não se verificou do modo
que havia sido prometido no Carnaval passado. Marinho é incisivo: “é preciso dizer que nenhuma entidade pode ir para a Avenida
sem essa parceria”. A obrigação de organizar o Carnaval ainda
continua a ser do poder público. O poder trata do som, da luz e
das atracções e tem de ver os blocos afro como parte do “brilho
do Carnaval” — “em vez de jogar a responsabilidade da organização do Carnaval em cima do CEAC”. Numa reportagem em A Região, o
presidente da Fundaci (Hélio Pólvora) dizia que a Prefeitura iria
preparar tudo (infra-estruturas) e esperar “de braços abertos”
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os blocos. “Então e o dinheiro?”, pergunta-se Marinho. A Ilhéustur, por sua vez, diz que os blocos não se mexem, não se organizam. Marinho acha que deve haver uma concertação tripartida:
CEAC, Ilhéustur, Fundaci. Mas é realista: acha impossível angariar recursos para “botar 15 entidades na Avenida”. Para todos os
efeitos, ele insiste que é fundamental que cada entidade apresente ao CEAC o seu projecto para o Carnaval. Um dos presentes, Paulo, foi o mais radical: para ele, o resgate do Carnaval foi publicitado como tendo sido obra dos blocos Afro. Por isso não há que
mendigar nada, mas sim exigir. Criticou também os critérios utilizados na distribuição de dinheiro: “Os critérios devem ser decididos aqui, nesta sede. O CEAC deve ser para as 15 entidades e
não para quatro ou cinco”. Era um claro ataque a Marinho, que havia dito que, no estado actual das coisas, só consegue imaginar
três ou quatro entidades saindo na Avenida — acentuando, explícita ou implicitamente, que as entidades que contam de facto são o
Dilazenze, o Miny Kongo e o Rastafary. Gurita concorda que há
blocos que não têm nem organização nem condições; mas adverte que
as empresas querem algo em troca quando se lhes pede ajuda e que
“é preciso acompanhar a globalização” e reconhecer que o poder
público está falido, pelo que não se pode “exigir” a quem não tem
— “precisamos amadurecer no campo das ideias. Precisamos evoluir”. Em conversa que terá tido com Vôvô do Ilê Ayê ficou sabendo
que são precisos anos para se conseguir influência e credibilidade. Com a privatização do Carnaval antecipado, a Prefeitura conseguiu não gastar dinheiro, e isto só é possível porque os blocos
de trio são empresas que transpõem o nível local. Em relação a o
Conselho ter que zelar pelas 15 entidades, já aconteceu antes o
CEAC ter perdido prestígio por no Carnaval as entidades terem
deixado a desejar (aparte três ou quatro), levando para a rua
prestações sem qualidade, e isto depois de terem brigado pelo dinheiro. Daí ser necessário avaliar os projectos, saber quem está
de facto em actividade, para então se poder ter autoridade para
apresentar algo a Jabes e “não ter a incompetência atirada à cara
como no ano passado”. Com o reconhecimento geral de que a cidade
está virando ponto turístico, um recurso poderia ser a hotelaria,
mas Ney explicou que os hoteleiros não têm visão e se ficam por
ocasionais contratos para shows. A pergunta que se colocam é: a
prefeitura apoia os trios eléctricos, pois estes precisam sempre
de investimentos de infra-estrutura. “E nós? O turista não vem
para ver o trio eléctrico. E mais: as empresas não pedem só retorno, nós também temos de mostrar as vantagens que elas podem obter
ao associarem-se a nós”. Aceitam, nestes argumentos, que os trios
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também são cultura, no sentido em que são uma “tradição baiana”.
Mas, como diz Moacir “Nós não somos um grupo de carnavalescos.
Temos um ideal: o Carnaval é uma vitrina para evidenciar essas
coisas. (Claro que) os trios não são uma manifestação de raiz, da
cultura regional, como é o nosso caso, mas é um agito (e o povo
gosta de agito e até nós saímos atrás dos trios depois de termos
desfilado). É preciso ter uma estratégia para abordar o prefeito.
Por exemplo, não questionar os trios (porque a população gosta).
O Carnaval dos blocos afro é mais para assistir, não é para arrastar a galera como nos trios”. O círculo é perfeitamente fechado:
ao falarem da reunião com o prefeito, sabem que este vai chamar
para a reunião a Ilhéustur e a Fundaci como consultores. O círculo é tanto mais fechado quanto as pessoas se sobrepõem em vários
cargos: Moacir, Gurita etc., com interesses contraditórios entre
si. Edson contribui para a discussão dizendo que “é certo que os
trios são bons para a folia. Mas isso é tão importante assim para
o proletariado?37”. Ele defende o direito a ocupar espaço e a “falar da gente”. Para Ney, é impossível contestar o trio. Pode-se,
sim, contestar a banda que está no trio. Mas é preciso não esquecer que também há bandas afro em cima dos trios. “Não deve haver
preconceito dos blocos afro em relação aos trios”. Para Marinho,
“o bloco afro é um bloco de ‘folião da periferia’, de classe baixa,
peão, desempregado, sem dinheiro para feira, quanto mais para o
abadá. Ninguém ganha dinheiro com o bloco afro. O Dilazenze, o
Rastafary e o Miny Kongo saíram e seguram a onda aí: fazem shows
para hotéis para poderem sair no Carnaval com qualidade”. Gurita
acrescenta que nenhuma entidade tem condições de virar empresa;
Paulo insiste na sua nota e, dirigindo-se a Gurita e Moacir, pergunta a “quem está no poder” se não sabem que há segmentos que são
beneficiados e recebem dinheiro, ao que Gurita responde, um pouco
fazendo-se escandalizado pelas sugestões de nepotismo, que “sinceramente não”. E Moacir diz que o prefeito é um político, por
isso mesmo é preciso mostrar uma boa correlação de forças, e não
brigar.
47. Moacir está todo contente porque arranjou uma enorme bandeira de Angola para o bloco Força Negra. Querem-na como símbolo.
Estava descrevendo o facão cruzado com a roda dentada como um
clara e bem-vinda variação da foice e martelo. Ficou surpreso

37

Esta linguagem não é estranha. Alguns membros ligados ao MNU são também militantes
da Força Socialista, uma das tendências do Partido dos Trabalhadores.
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quando contestei que ele iria usar a bandeira de um partido que se
impôs a um país de forma ditatorial. Ele responde: “O que é que
não é ditadura hoje?”.

48. A origem do terreiro Tombency, segundo texto elaborado por Ana Cláudia para ajudar na elaboração do tema carnavalesco do Dilazenze, recolhido
em parte durante entrevista conjunta:
O terreiro de Euá Tombency Neto é de Nação Angola, que é predominante em
Ilhéus, diferentemente de outras regiões da Bahia. Embora tenham sido os angolas os primeiros escravos a chegar a esse estado, os terreiros predominantes
são os de nações Nagô e Jêje. Diz-se que Angola é “milonga”, isto é, mistura.
A casa de Angola mais antiga da Bahia é a de Maria Jenoveva do Bonfim, conhecida como Maria Neném. Sabe-se que ela nasceu em 1865, mas não há registro
de quando abriu a sua casa. Ela foi a fundadora do Terreiro Tombency em Salvador. Ela foi Néngua de Inquice (mãe-de-santo) e sua dijina (nome de iniciada)
era Twenda Dyanzanbe. Inicialmente o terreiro Tombency esteve situado no
bairro do Beiru, depois mudou-se para Pau Java, Cabrito e, por fim, para o bairro de Engomadeira, onde [ela] faleceu em 1945. Seu pai-de-santo foi Roberto
Barros Reis, um africano que recebeu este sobrenome porque foi escravo de Barros Reis. Naquela época era comum que os escravos tivessem o mesmo sobrenome dos patrões. Roberto Barros Reis tinha a dijina de Mona Andeuza e era Tata
Kimbanda no Angola. Como ele foi o único angoleiro da Bahia e sua única filha-de-santo foi Maria Neném, conta-se que todas as casas de Angola são de filhos, netos e bisnetos de Maria Jenoveva do Bonfim. A palavra “Tombency” significa “fortaleza”. Tombency é “fortaleza, energia, força”, disse Mãe Hilsa. Ela
continuou dizendo que Tombency “é um tronco, é uma árvore forte. Você se encosta ali, você jamais vai cair”. (…) A história do terreiro Tombency Neto em
Ilhéus começou ainda no século passado, no ano de 1885, quando Tiodolina Félix Rodrigues, a Néngua de Inquice Yá Tidú, fundou o Terreiro Aldeia de Angorô, num lugar chamado Catongo. A dijina de Tiodolina era Condandá. Yá Tidú
representa a primeira geração da família Rodrigues à frente de uma casa de candomblé. Permaneceu até 1914, quando faleceu. A segunda geração está representada por Euzébio Félix Rodrigues, filho carnal de Yá Tidú. Seu primeiro terreiro foi fundado em Salvador e seu título era Tata de Inquice Gombé. Além de
sua casa de candomblé, Euzébio também possuía uma rede de hotéis em Salvador. Certa vez hospedou-se em um de seus estabelecimentos um africano chamado Hipólito Reis, pessoa de grande importância para a história do Tombency. Ele era um “babalaô na África” e foi pai-de-santo de Euzébio, já que este
começou a exercer a função no candomblé sem que houvesse sido iniciado por
ninguém. Euzébio e Hipólito tornaram-se muito amigos e passaram a ir com
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frequência a Ilhéus.39 Euzébio, então, fundou um terreiro também nesta cidade,
em 1915, continuando o trabalho de sua mãe Yá Tidú. Era o “Terreiro de Roxo Mucumbo”. Ele conduziu a casa até 1941, quando faleceu. Certa vez, estando em Salvador, Euzébio telegrafou para D. Roxa, sua irmã carnal, avisando que chegaria a
Ilhéus no Iate Itacaré. Quando já ia chegando na cidade, já na Baía do Pontal, houve
um acidente com o navio, onde muitas pessoas faleceram. A família desesperou-se
quando soube do acidente, achando que Euzébio poderia ter morrido. No meio de
todo o desespero chegou um outro telegrama. Nele, Euzébio avisava que não fora
naquele navio, pois recebera uma mensagem de Ogum, seu santo, avisando que
ele não deveria embarcar: se o fizesse não voltaria mais. Euzébio chegou a ver
Ogum com a espada na mão dando-lhe o aviso. Uma outra história da época em
que Euzébio estava à frente do terreiro narra que havia um cabo de polícia em
Ilhéus que costumava invadir os terreiros de candomblé e quebrar todos os instrumentos. Por isso, era comum nos terreiros da cidade que as pessoas tocassem na cabaça e com palmas para “esconder a zoada dos atabaques”, disse Mãe Hilsa. Certa
vez, estava presente o caboclo Ouro Preto [uma entidade] no terreiro Roxo Mucumbo e ele mandou que, ao contrário do que se costumava fazer, colocassem os
atabaques no barracão. Neste momento, o tal cabo de polícia chegou ao terreiro e,
ouvindo o som dos atabaques, ordenou a seus soldados que o invadissem. Mandou também que as pessoas parassem de tocar os atabaques. O caboclo rebateu a
ordem, mandando que continuassem a tocar. O cabo, muito irritado, mandou que
os soldados quebrassem tudo. O caboclo respondeu que poderiam fazer isso, mas
ele não se responsabilizaria pelo que viesse a acontecer. Os soldados começaram a
quebrar tudo, mas quando foram tocar nos atabaques, começaram a cair no chão.
Um a um foram caindo. Só restou, então, o cabo de polícia. Irritado, ele chamou
seus soldados de covardes e foi ele próprio rasgar os atabaques. Ele também caiu.
Foi quando o caboclo Ouro Preto mandou molhar o chão e deu uma simba (surra)
aos policiais. Eles ficaram rolando no chão, se enlameando bastante e levando surra. Quando os policiais já estavam totalmente cobertos de lama, o caboclo assobiou
chamando sua cobra. Ela veio, deu uma volta em torno deles e, com um outro assobio, foi embora. Um a um foi se levantando do chão. O caboclo disse ao cabo: “Isso
aí é para você nunca mais entrar em candomblé de ninguém para fazer o que vocês
fizeram”. Mandou-os embora dizendo que eles deveriam subir a ladeira sem olhar
para trás. Quando chegaram lá em cima, o caboclo assobiou novamente e mandou
dobrar os atabaques. Isso fez com que os policiais descessem a ladeira rolando. Fez
isso sete vezes. Segundo conta-se, nunca mais aquele cabo perseguiu terreiro

39

“Mãe Hilsa: Hipólito, ele veio de… África do Sul, mas não sei o local preciso. Ele veio para
cá porque era muito amigo do meu tio e se tornou pai-de-santo dele. MVA: mas se conheceram lá. MH: ele veio… meu tio viajava muito e numa das viagens a África conheceu
esse senhor e convidou ele para Salvador. Ele veio e fez as obrigações do meu tio, conheceu a minha mãe mocinha e foi iniciada por ele. MVA: não falava português? MH: Não.
Foi muito difícil, se falava era muito pouco, por esforço do meu tio”.
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algum, pois ele disse que já tinha feito aquilo várias vezes e nunca havia encontrado alguma prova de que “aquelas coisas realmente existiam”. Em suas frequentes
visitas a Ilhéus, Hipólito Reis iniciou as obrigações de Izabel Rodrigues Pereira,
D. Roxa, dando um “bori de saúde” em sua cabeça.40 Também foi responsável
pela iniciação de Hilsa Rodrigues, filha carnal de D. Roxa e que viria a ser sua
sucessora mais tarde. Hipólito Reis tinha por dijina “Dilazenze Malungo” que
significa “força para iaô.”41 Sua importância para o Tombency foi tão grande
que, várias décadas mais tarde, sua dijina foi escolhida para dar nome ao Grupo
Cultural Dilazenze. Hipólito Reis faleceu antes de completar as obrigações de
D. Roxa e de Mãe Hilsa. Marcelina Plácida, chamada de D. Maçú, assumiu esta
tarefa. D. Maçú era filha-de-santo de Maria Jenoveva do Bonfim, que fundou o
Tombency em Salvador. Neste momento as histórias dos terreiros se entrecruzaram e, por ser filha-de-santo de D. Maçú, D. Roxa deu a sua casa o nome de
“Terreiro de Senhora Santana Tombency Neto”. Ela representa a terceira geração da família Rodrigues, iniciando seu trabalho à frente do terreiro em 1942,
um ano após a morte de seu irmão Euzébio. D. Roxa era muito popular em
Ilhéus. Uma das festas mais esperadas no terreiro, como também em toda a cidade, era a festa do seu aniversário, no dia 2 de Setembro. Tornou-se tradicional
a comemoração de seu aniversário com um grande baile no salão do terreiro
Tombency. Exigia-se traje de gala, ou seja, todos os convidados deveriam comparecer muito bem vestidos, os homens sempre de terno e gravata. O Sr. Valentim Afonso Pereira, marido de D. Roxa, deixava algumas gravatas reservadas
para aqueles homens que não as estivessem usando. O baile era animado por
uma famosa orquestra de Ilhéus. A Rádio Cultura, ainda existente na cidade, fazia diariamente um concurso para saber quem era o aniversariante mais homenageado do dia. Nos “dois de Setembro”, D. Roxa sempre ganhava. No dia seguinte, Zé Tiro Seco, locutor da rádio, convidava D. Roxa para uma entrevista
em seu programa. Além de seus filhos, D. Roxa criou várias meninas. Elas eram
iniciadas no terreiro e “só saíam de lá casadas”, garante Mãe Hilsa. São muitas
as filhas de criação e de santo de D. Roxa. Quando o terreiro ainda era uma chácara, essas meninas tinham que passar pela maianga, o banho das muzenzas,
que era feito numa fonte que se encontrava no terreno pertencente a D. Roxa e
Sr. Valentim. Mãe Hilsa ainda lembra do frio que sentia ao, pela madrugada, ir
tomar banho junto com as demais muzenzas. D. Roxa faleceu em 25 Outubro de
1973, alguns meses após inaugurar a capela de Senhora Santana que ela mandou construir no terreno do terreiro. D. Maçú foi chamada para fazer as obrigações de entrega de D. Roxa (foram finalizadas em Outubro de 1974) e dar o
“decá” a Mãe Hilsa,42 que era mãe pequena do terreiro de D. Roxa. As duas

40
41
42

Bori significa “dar de comer à cabeça”. É um dos ritos de iniciação, com o objectivo de fortalecer a cabeça do iniciando para receber o seu orixá principal.
Yaô ou Iaô significa filha (de santo), iniciada.
Sete anos após a iniciação a pessoa está apta a, se quiser, abrir o seu próprio terreiro.
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eram irmãs-de-santo, pois ambas eram filhas-de-santo de D. Maçú. O decá de
Mãe Hilsa foi dado no dia 31 de Janeiro de 1975. Mãe Hilsa, que representa a
quarta geração da família Rodrigues, assumiu o terreiro logo depois de receber
o seu decá, passando a denominá-lo Terreiro de Euá Tombency Neto. Sua primeira consulta ocorreu no dia 11 de Agosto deste mesmo ano. São inúmeros os
casos que ocorreram ao longo da história do terreiro Tombency de pessoas que
foram curadas de suas doenças, que resolveram seus problemas graças ao trabalho de D. Roxa e de Mãe Hilsa. Há outros tantos casos de pessoas que não
acreditavam no poder do candomblé e passaram a crer pelas próprias experiências que tiveram. Nos últimos anos, ocorreram algumas mudanças nas práticas
do terreiro para que elas se adaptassem aos novos tempos. O tempo de recolhimento da iaô na camarinha é um bom exemplo. Antigamente, ela ficava recolhida por três meses. Hoje, leva-se 21 dias, pois as pessoas não podem ficar ausentes dos seus trabalhos por tanto tempo. O uso do quelê, da saia, tudo foi preciso
arranjar de acordo com o modo de vida actual. O Terreiro Tombency Neto já gerou cerca de 60 outras casas, são os Tombency Bisnetos. Hoje, já estão em São
Paulo, no Rio de Janeiro… Como também, é claro, na cidade de Ilhéus e redondezas, onde há cerca de 30 filhas-de-santo que já abriram suas próprias casas.
Apesar de muitas dificuldades, o terreiro Tombency vem resistindo há 112
anos, a contar do ano de 1885, quando Yá Tidú começou a trabalhar no terreiro
Aldeia de Angorô. Uma das maiores provas dessa resistência são as “permissões de toque” que era preciso pedir na delegacia. Sr. Valentim, pai de D. Hilsa,
guardou com cuidado documentos de licença para os toques no terreiro, que
vão de 1944 (data do primeiro documento) até 1972 (data do último documento). Um momento importante para o terreiro Tombency Neto foi o nascimento
do Grupo Cultural Dilazenze, em 22 Fevereiro 1986. A proximidade do terreiro
com o Dilazenze ultrapassa a relação de parentesco. É certo que boa parte dos
integrantes do grupo cultural são integrantes do terreiro de Mãe Hilsa, além de
serem mesmo seus filhos carnais. No entanto, a relação é ainda mais forte do
que isso. Os fundamentos do Dilazenze estão junto dos fundamentos do terreiro, no centro do caramanchão. Todos os principais membros do Dilazenze passaram por obrigações (“fundamentos de axé, de trabalhos feitos”, disse Mãe
Hilsa) que não podem ser desfeitas por qualquer motivo. Além disso, todas as
vezes que o Dilazenze está prestes a sair para o desfile de Carnaval, Mãe Hilsa
cuida para que tudo corra bem, fazendo uma série de obrigações que são oferecidas aos orixás. O patrono do Dilazenze é Xangô, que era o orixá de Hipólito
Reis. O nome do grupo é uma homenagem a ele, personagem tão importante na
história do terreiro Tombency Neto.43

49.

Mãe Hilsa:
Nos fundamentos tem uma parte do fundamento do Dilazenze. Nessa parte ali
foi assumida essa responsabilidade de ele (Marinho) passar a assegurar esse
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leme — foi dito assim pela cabocla — sete anos, depois dos sete uns 14, depois os
21 anos. Não poderia passar para outra pessoa antes dos 21 anos. Foram feitas
as obrigações com ele, com Neyinho, com todas as que participavam (eram todas meninas: Gleide, Nei, etc.), tudo na faixa dos 12, 13, 14, o mais velho com 17.
Essas obrigações não se podem desfazer. Continuidade, firmeza, segurança. Às
vezes as pessoas discutem, aqui também. “Porque eu vou entregar, passar para
outra pessoa”. Olha, não é assim, atrás de vocês tem uma coisa muito forte que
se chama fundamento de axé! E tem fundamento de Carnaval, que tem que fazer todas as vezes que vai sair, do pombo, a obrigação de sacrificar animais, no
templo, nos mensageiros, para proteger os locais por onde vamos passar, soltar
o pombo, jogar milho branco. Há um ebó para Oxalá (milho branco cozido com
bastante mel, aquela água se faz um amassi com as folhas necessárias, sete) para
eles tomarem esse banho: erva da costa, alecrim, manjericão, alfazema, aroeira,
folha de Guiné, arruda, pra botar no banho as rosas brancas.44 Para dar energia
positiva. Só a direcção do bloco toma. A obrigação é para proteger a todas as
pessoas: aí joga pipoca e solta os pombos. Quando já está tudo preparado para
sair. As obrigações internas fazem-se antes, 14 dias antes do Carnaval. Aos orixás de cada um deles. O patrono do bloco é Xangô (era o de Hipólito). Quando o
Dilazenze completar 14 anos vai ter sacrifício com carneiro, o bicho de Xangô.
Arreando pra Xangô não pode deixar de arrear pra Iansã. Ele (Marinho) sendo
de Ogum tem que arrear pra Ogum, Ney de Oxalá com Oxum etc., é o processo
geral antes do Carnaval. Quando a gente sai já está tudo fortalecido.

50.

História exemplar.

Sobre os seus medos iniciais de ser ou não uma mãe-de-santo competente (dada a força e popularidade da sua mãe, que teve direito
a funeral na catedral, discurso do bispo, grande cortejo, notícia
na Globo, dado ter filhos de santo lá etc.), Mãe Hilsa conta:
“Concentrei-me, a santa desceu e disse-me para fazer a consulta
nos búzios”. A história refere-se a uma menina “desenganada pelos
médicos”. MH não jantou, não dormiu, estava aflita com o teste.
A mãe da menina chegou. “Cheguei no quarto de santo, bati a cabeça
no chão, pedi ajuda”. Rezou, lançou e “foi vindo, parecia que não
estava em mim. Sr. André veio, mais a cabocla. A menina estava com
encosto de uma pessoa desencarnada que estava com tuberculose e

43

44

Grande parte das informações deste texto foram coligidas a partir do livro Encontro de Nações de Candomblé, 1984, Centro de Estudos Afro-Orientais, UFBA, em co-edição com Ianamá, Série “Estudos/Documentos”, 10, Salvador BA e através de documentos do Terreiro Tombency, de anotações do Sr. Valentim e de entrevista realizada com Mãe Hilsa e
alguns de seus filhos (por Ana Cláudia e eu próprio).
Ebó: oferta ou sacrifício feito aos orixás.

92

UM MAR DA COR DA TERRA

anemia. Estava de corpo aberto e tinha passado junto ao cemitério
ao ir para a escola. A entidade materializou-se nela. A solução
foram banhos de descarrego”. Sete dias depois a menina veio visitar MH, já melhor. Nesse momento a cabocla disse a MH: “Eu não
disse que ela vinha?”. O pai da menina um dia insistiu em público
que a cura fora de candomblé e não dos remédios de médico, uma
afirmação que implica coragem e reconhecimento.

51. A tradição subjacente ao candomblé define a existência de dois níveis, o
material e o sobrenatural. Aquele é habitado pelos humanos e este pelos orixás e
pelos eguns (antepassados naturais dos humanos). O culto consiste no encontro
entre os habitantes dos dois mundos, sendo que o relacionamento entre os dois
se caracteriza por uma troca e uma necessidade de repor constantemente a unidade perdida entre os dois níveis. Os orixás podem vir até este mundo porque
lhes é facilitado um corpo — por isso, na incorporação, os corpos dos iniciados
são “cavalos” dos orixás (os humanos “manifestam” ou “incorporam” os orixás). Acima dos dois níveis está Olorum, um ser supremo, que não é cultuado
nem age — tendo delegado nos orixás essa responsabilidade. No universo existem três forças: o ser (iwá), a força dinâmica (axé, intermediada pelos orixás) e a
força que dá direcção ao axé (abá). Manter o equilíbrio entre os dois níveis — e
restaurá-lo, quando necessário — através do reforço do axé, é o objectivo da prática religiosa. Isto faz-se através de uma troca entre os dois níveis, substanciada
na possessão do humano por um orixá. A possessão é parte, sobretudo, dos rituais públicos ou “festas”. Mas a vida de um terreiro gira, a maior parte do tempo, em torno de um quotidiano de consultas, pela mãe ou pai-de-santo, cobrindo
as actividades de adivinhação, aconselhamento e prescrições para a superação
de problemas, quer através de ritos purificadores, quer de intervenção mágica
sobre a realidade e os eventos. O “terreiro” reconstitui simbolicamente a África
no Brasil. A África é a terra dos eguns e dos orixás. No espaço urbano do terreiro
incluem-se o ilê (a casa para o culto público, incluindo a cozinha ritual, o local
para guardar as vestes e o espaço para o recolhimento da iniciação), e os assentamentos dos orixás — cada um tem o seu pegi (altar), onde são colocadas oferendas. Um outro espaço é o “mato” — florestas, rios, mar, a natureza, enfim, onde
não só certas plantas são procuradas (para fins medicinais/rituais), como certos
orixás são cultuados. O culto divide-se em público e “privado”, sendo o primeiro
mais raro e o segundo mais importante, pois nele se cultiva a relação de cada um
com o seu orixá, através das “obrigações”, sobretudo oferendas. O culto público
inicia-se com uma matança ritual. Partes dos animais são reservadas aos orixás, e
o restante é servido aos participantes. A actividade começa sempre com uma
saudação a Exu, o mensageiro, que possibilita que as oferendas seguintes cheguem a outros orixás. Só depois das oferendas a Exu se pode começar a chamar
os orixás, através de músicas, danças e cantos apropriados para cada um. O transe marca a chegada de um orixá. A pessoa em transe é levada para um quarto
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anexo onde é vestida com roupas e insígnias do orixá e regressa ao local da
dança onde, então, é o orixá que está em contacto com os presentes. De entre
as obrigações “privadas”, as mais importantes são os sacrifícios: os que se fazem regularmente ou em situações de crise. Quanto ao terreiro como comunidade, ele funciona como uma família com dois parentescos, o carnal e o espiritual (“de sangue” e “de santo”). A hierarquia relaciona-se com os graus de
iniciação e o tempo. A iniciação, ou “fazer o santo”, consiste num longo processo de aprendizagem do culto, música, danças, cantos e histórias, durante
um processo de reclusão, após a identificação do principal orixá da pessoa
(a sua “cabeça”). Culmina com a raspagem da cabeça e uma incisão que abre
simbolicamente a inteligência à recepção do orixá. Na primeira saída pública
numa festa no terreiro, é revelado o nome do seu orixá pessoal. Sete anos após
a iniciação (grau de iaô, ou filho(a) de santo) a pessoa recebe o decá (objectos
usados na iniciação) ficando apta a abrir a sua casa de candomblé, embora se
sigam ainda as obrigações dos 14 e 21 anos, até que seja dado por encerrado o
processo iniciático. O ser humano é visto como composto por vários elementos, tendo cada pessoa em si algo do mundo sobrenatural, mas de forma variada: cada um tem vários orixás (normalmente sete, em graus de importância diferente); um erê, ou propriedade infantil do orixá (que proporciona um
transe mais alegre e comunicativo depois do transe “principal”), um egun ou
falecido (pelo que cada um carrega algo dos antepassados), e um exu pessoal,
que liga o humano ao seu orixá.45 Goldman (1985) afirma que uma pessoa não
é, ela se torna: fragmentada, o sistema de longa iniciação do candomblé propõe-se fundi-la numa unidade. A experiência religiosa propõe-se integrar todos os elementos. O transe, por exemplo, ao início é selvagem (“santo bruto”)
e com a iniciação vai-se harmonizando, integrando pessoa com orixá. Por outro lado, se o transe é individual, ele é feito na condição de membro de uma
comunidade — o processo de integração só é atingido em comunidade. Sem
teologia escrita ou organização eclesial, cada terreiro é independente, mas os
pais e mães de santo pertencem a linhagens de transmissão tradicional do conhecimento. Diferentes tradições vindas de África estabeleceram-se no Brasil

45

É esta multiplicidade de orixás (não há só, por exemplo, um Ogum, há um arquétipo de
Ogum e manifestações pessoais deste) que torna difícil a equiparação destes a “deuses”.
Igualmente, a tradução da mãe-de-santo como “sacerdotisa” é abusiva, uma vez que as
próprias se denominam “zeladoras” do equilíbrio e renovação do axé. Pelas mesmas razões, o terreiro não é uma “igreja” nem o candomblé está organizado como “Igreja”. A estas peculiaridades poderia acrescentar-se: uma teologia sem moralidade dualista, sem as
noções estritas de “bem” e “mal”; uma teoria da incorporação que vai permitir, no plano
“profano” a dignificação das performances corporais como performances de identidade;
e uma preocupação com o equilíbrio, a integração e a intervenção sobre as condições de
existência (o que, nas velhas categorias ocidentais se teria chamado “magia”). Todas estas características dão extrema dinâmica ao candomblé como recurso integrador, identitário e de acção.
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e criaram um código mínimo comum entre si e uma “plataforma” com o catolicismo, através de soluções mais ou menos sincréticas, incluindo a adopção
de entidades vistas como indígenas e brasileiras. Mas a maior aproximação
terá sido ao Espiritismo Kardecista. Num caso extremo — e ligado a processos de urbanização, nacionalização e “branqueamento” — isto resultou na
Umbanda. No pólo oposto — ligado a processos recentes de reafricanização
identitária — um anti-sincretismo assumido levou ao reforço de uma ortodoxia da tradição Ioruba (“Nação Nagô”) por oposição às tradições de base banto (“Nação Angola”) mais abertas às entidades criadas no Brasil.46 Para os
propósitos deste texto não interessa nem a teologia nem o funcionamento interno do terreiro, mas sim a natureza familiar, vicinal e autónoma deste como
espaço-tempo-rede de integração dos actores sociais em vários planos indissociáveis: como pessoa, como membro de uma comunidade marcada pela exclusão social e racial e como potencial activista de um movimento etnopolítico assente em traços identitários culturais marcados pelos tropos da “raiz”,
da “resistência” e da “conscientização”.
52. A propósito do Dia Nacional da Consciência Negra (o dia em que se comemora o herói Zumbi, do Quilombo dos Palmares, a 20 de Novembro), a Câmara de Vereadores resolvera organizar uma sessão sobre a situação dos negros em Ilhéus.
Na sala da Câmara de Vereadores, a sessão começa num tom de
desconforto: os nomes africanos, referentes, por exemplo, a cargos no candomblé, são pronunciados mal e com dificuldade. O vereador que esteve presente no lançamento do CEAC inicia a sessão
retroprojectando para a figura de Zumbi questões como “cidadania” e “reforma agrária”. Anuncia a existência na Câmara duma
proposta para a criação de uma comissão de Justiça e Paz, propõe
que o dia 20 seja feriado municipal e quer a inclusão do “programa
negro” na propaganda oficial do município. Refere o artigo 7716
da Constituição como precisando de ser especificado, segundo
projecto de Luís Alberto (líder do MNU e deputado do PT pela Bahia). A estrela da sessão é sem dúvida o referido deputado, que eu
já havia visto proferir o discurso inaugural (e radical) do Congresso Afro-Brasileiro em Salvador. No seu discurso aborda os seguintes pontos: denuncia a ideia de que só existe racismo verdadeiro nos EUA e África do Sul; durante a ditadura, o movimento

46

O candomblé não é tema de análise específica neste trabalho, mas tão-só pano de fundo
incontornável para compreender a política da representação cultural local. Algumas referências são relevantes para quem quiser aprofundar a temática: Landes 1947, Carneiro
1948, Bastide 1958, 1989 (1960), Costa Lima 1977, Maggie 1975, Ortiz 1978, Dantas 1982,
1988, Prandi 1991, Braga 1995, Birman 1995.
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negro no Brasil foi influenciado pelo americano e pelas produções
culturais de lá. Recebeu também influência da descolonização em
África, sobretudo a ex-portuguesa; refere o sonho — não cumprido
— do MNU: juntar todos os grupos, culturais, religiosos ou políticos aquando da sua fundação em 1978. Mas eventos anteriores,
bem mais antigos, necessitam, segundo ele, de resgate, entre os
quais o Quilombo de Palmares e várias revoltas negras a serem incluídas na História oficial do Brasil. A resistência teria ficado
nas mãos de mães e pais de santo, e dos praticantes de capoeira.
Perante isto, as elites brancas teriam querido branquear, inclusive com projectos de devolução dos negros a África ou criando um
território para eles no país. Segundo o deputado, há quem defenda
que o país é de mestiços. Mas, na hora de aceder ao poder, quem é
branco, negro ou índio, “não tem dúvida da sua origem racial”.
Sobretudo porque a riqueza é branca e a pobreza é negra. Quanto à
recuperação dos seus heróis — e face à vontade das elites de aproveitarem-se deles e fazê-los seus heróis também, como com Zumbi
— “O povo tem que dizer que esses heróis são só nossos. É preciso
mudar a natureza do poder no Brasil: país dirigido só pela elite
branca, não é diferente da África do Sul do apartheid. Não há nenhuma lei proibindo os negros de alguma coisa, mas são cidadãos
de segunda categoria (…) Segundo o IBGE nós somos 47%.47 Na universidade só 5%, e a escola pública, quase só negra, foi sucateada. Mesmo no apartheid havia mais quadros negros do que no Brasil. E nos EUA, onde os negros são só 12%, eles têm representantes
no governo e congresso em percentagem superior ao Brasil”. Ele
acusa o recrudescimento da violência policial e uma “situação de
guerra civil: os negros são 3/4 da população prisional e 70% dos
mortos pela Polícia — e todos jovens”. Uma das maiores questões
que o país ainda não enfrentou é, pois, a questão racial: “O IBGE
pergunta a cor e não a raça ou origem racial. Pela cor teremos uma
infinidade de raças — não, de cores — um arco íris. Mas o IBGE no
ano 2000 vai mudar a metodologia — e concerteza vai demonstrar-se
que somos ‘só’ 47%”. Termina o seu discurso com a saudação: “Por
um Brasil socialista, como Zumbi dos Palmares”.48 No debate que se
seguiu, Gurita falou como representante do CEAC, dos factos ocultados pela imprensa, do insulto do prefeito de Itabuna a Moacir,
da nossa presença como sinal da abertura do CEAC a pesquisadores.
47
48

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
A justaposição entre a ideia de Quilombo como universo de liberdade “racial” e universo
de “igualdade social” é recorrente. Permeava mesmo o discurso sobre o quilombo na
peça de teatro sobre Zumbi, cujos ensaios acompanhei na Universidade local.
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Moacir, por sua vez, falou de como conheceu Luís Alberto em Salvador no apoio a uma greve de estivadores. Concentrou a sua intervenção no período da Civilização do Cacau, no negro como mão
de obra. E frisou a presente sessão como histórica, pois “começa
a respirar-se novos ares, com novos agentes que surgem: blocos,
cultura, ialorixás”.49 Falou da desarticulação das redes de revoltas que o 13 de Maio de 1898 provocou,50 da reconstituição
através da Frente Negra e sua repressão pela ditadura e da importância do MNU em 1978, com associações de moradores, grupos de
capoeira, blocos afro, terreiros e grupos de estudo. Queixou-se
dos morros e favelas e ligou directamente a necessidade de elevação económica ao reforço dos símbolos culturais negros na civilização brasileira. Marinho falou de como em 1970 surgiu o primeiro
bloco em Salvador, o Ilê Ayê, reagindo aos “Internacionais”, só
da elite branca, por moradores que foram à rua em forma de protesto, usando o Carnaval como expressão da cultura negra: “Hoje em
Ilhéus é semelhante. Temos os blocos de trio cujos foliões são da
elite. Nós não podemos participar porque os abadás [as indumentárias] são caros. Os blocos afro estão a ser esquecidos e esvaziados em virtude do surgimento desses blocos [Marinho explicou que
falava do Carnaval pois é aí que se expressa a cultura afro].
Assim como acabaram os afoxés (que tentam recomeçar) querem acabar connosco”. Reforçando que Ilhéus é o segundo maior pólo afro
da Bahia, todo o seu discurso foi contra a falta de apoio municipal. Mãe Gessy, usando a mesma expressão que na tomada de posse do
CEAC, diz que “temos que defender a nossa cor”. Insistiu no valor
e no respeito pelo candomblé, denunciou que o Carnaval de Ilhéus
“acabou” porque mataram os afoxés, mas que eles renascem, porque
“O candomblé é africano, veio de Angola, é angoleiro”. Seguiu-se
Mãezinha que disse estar ali “representando a minha religião, o
candomblé, lutando pela sua liberdade. É uma religião nossa, do
negro. Nossa religião saiu das raízes negras do passado”. Depois
de um discurso pouco significativo de um representante do PT,
Mestre Ramiro, da Associação de Capoeira Camarada Camaradinha,
explicou como lecciona capoeira há 14 anos, e como, em 20 anos de
prática, assistiu a muito preconceito, como os casos de alunos
proibidos de praticarem pelos pais por ser “coisa de negro e marginal”. Por fim, houve uma intervenção do Kawé, 51 listando os
49
50
51

Ialorixá significa “mãe-de-santo” (assim como babalorixá é “pai-de-santo”).
Data da abolição da escravatura no Brasil.
Kawè: Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais da UESC (Universidade Estadual de
Santa Cruz), dirigido pelo professor universitário e pai-de-santo Ruy Póvoas.
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projectos de pesquisa em curso. Após a secretária municipal de
educação, Dino foi o último a falar referindo como nas eleições
de 1992, o vice-prefeito foi eleito com o apoio dos negros, na
base da promessa de construção da sede do CEAC. Depois de eleito
descobriu-se que o terreno era em zona protegida. Dino quer agora
cobrar isso. Moacir enviou um papel para a mesa dizendo que a prefeitura já está a tratar do assunto. Os restantes membros do CEAC
ficaram perplexos com a desautorização e por não terem sabido do
facto.52

53.

Folha de São Paulo (2/11/97)
O IBGE incluirá nos questionários do primeiro teste para o censo do ano 2000
modificações para quantificar a real população de origem negra no país. O teste
está previsto para o fim de Novembro em municípios do Rio e Mato Grosso.
Estão em estudo na pergunta sobre raça/cor alterações propostas por representantes do movimento negro. (…) Primeira alteração proposta é a inclusão da
pergunta sobre raça/cor… No Censo de 1991, a pergunta estava apenas em 25%
dos questionários [foi a primeira alteração]. A segunda mudança é a substituição, pelo menos em parte dos questionários, de “preta” por “negra”, para identificação da raça ou cor. A terceira — e a mais polémica — é a inclusão, na categoria “parda” (que abrange os mestiços em geral), da subcategoria “afro-descendente”, para que o entrevistado tenha a opção de dizer se é ou não de origem
negra. Ao lado de afro-descendente aparece também a opção “outras” para
mestiços sem origem negra. (…) Em alguns estados americanos é considerado
afro-americano quem é descendente de negro até à 16.ª geração. (…) A dificuldade para classificar cor vem de 1872 [primeiro Censo]: a população foi dividida em “escravos” e “livres”. Os termos para classificar a cor eram branco, preto,
pardo e caboclo. Em 1890 foram usados os termos branco, preto, caboclo e mestiço. Em 1900 e 1920 não houve colecta de cor. O censo de 1940 foi o primeiro feito pelo IBGE. Havia três categorias: branca, preta e amarela. Na dúvida, o recenseador anotava a cor citada pelo entrevistado ou escrevia a sua própria conclusão. Esses casos foram agrupados depois sob a categoria “pardo”, incluída em
1950 e 1960. Em 1970 não foi colectada a cor. Em 1980 a cor foi incluída, com as
mesmas opções de 1950. Em 1991 foi acrescentada a classe “indígena”. (…)
Os movimentos negros preparam uma campanha: “A nossa ideia é que, mesmo sem um critério técnico, haja uma tomada de consciência” (…), afirma a
historiadora Wania Sant’Anna. Ela sugere que o movimento negro aproveite
a realização do teste e faça as primeiras mobilizações no dia 20 de Novembro.

52

Ver, adiante, como a questão do Centro Afro-Cultural é um importante ponto de tensão
das relações entre movimento afro-cultural e política local.
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O coordenador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, Ivanir
dos Santos, pensa numa campanha com comerciais de TV e participação de artistas negros e grupos de música afro. A ideia é retomar a campanha para o censo de 1991, chamada “Não deixe sua cor passar em branco: responda com bom
c/senso”. “O que importa é que haja uma campanha de valorização da cultura
negra, mostrando que o negro é belo e fundamental para a população brasileira”. Lola de Oliveira, coordenadora do Geledés (Instituto da Mulher Negra de
São Paulo), diz que se “os morenos assumirem a afro-descendência, isso será
melhor para o movimento negro; ninguém se autoclassifica como pardo. Por
isso acho melhor perguntar se a pessoa é afro-descendente do que pardo”. Aroldo Macedo, editor da Raça Brasil, acha um avanço a inclusão do termo afro-descendente. Mas considera uma importação dos EUA. A revista, no início, pensou
em se definir como afro-brasileira mas acabou optando pelo termo negro, mais
conhecido. Ele acha que o termo vai ter que ser explicado, e o censo só vai ser
mais fiel se os negros eliminarem o autopreconceito e não disserem que são
brancos. O coordenador nacional do MNU, Luís Alberto Silva dos Santos
(PT-BA) defende o abandono total da classificação cromática no censo. “Cor
não define raça. O que define é a origem étnica”.
54. O bloco Força Negra começou a organizar-se, pedindo a nossa
ajuda para a formação associativa. Numa reunião, estão presentes
Moacir, Franklin, Punk, Delmo, e outros três. Três deles envergam
toucas rasta. Quando chego Moacir e Delmo estão a discutir como
obter instrumentos e quantos, o que os coloca perante dois problemas deprimentes: dinheiro e mesmo onde encontrar os objectos.
Moacir quer fazer pequeno texto, com marca do Força Negra, listando os instrumentos e pedindo padrinhos e madrinhas para cada
um deles. Planeiam eventos que possam vir a garantir a bateria.
Mas Delmo diz que o grande problema é justamente arranjar músicos. No corredor, passa Lindaura Kruschewsky, que Moacir refere
como “uma das nossas madrinhas”. É anunciado que Mãe Gessy também
vai ser madrinha, mas Moacir diz que vai falar ainda — outra vez…
— com Mãezinha (pois Delmo, filho dela, era do Força Negra e Moacir frequentava o terreiro). Nesse momento um pedaço de tecto
cai. Faz calor e humidade. Franklin, ao longo da reunião, vai recebendo fichas de inscrição do MNU: vejo a de Sílvio do Miny Kongo, a de Delmo, a de Punk e esposa, a de Marinho. A determinado
ponto começaram a discutir o tema para o Carnaval. O propósito é
celebrar o Angola em geral. “Como o caboclo está presente no
Angola, faríamos homenagem a Nonato e Marcelino”. Franklin diz
que é bom lembrar que, para a comunidade, o FN já existe há dez
anos. Há um que levanta a questão da legalidade deste take over do
FN. Moacir explica: quando a banda FN virou evangélica, o grupo
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incumbiu Franklin e Punk de tratarem da continuação. Levaram-no
ao MNU e este achou bom resgatar o FN. Moacir afirma que, na sua
visão, os terreiros são núcleos de emanação de cultura negra (alguém corrige: “de resistência”). A parceria entre FN e o afoxé
Filhos de Ogum, de Mãe Gessy deverá continuar, portanto. Numa
conversa posterior com Moacir ele diz que a ligação com os terreiros tem que ir devagar, precisa de uma ligação afectiva. Ele
anda obviamente a explorar as possibilidades Mãezinha e Mãe
Gessy. A partir da teoria de que os terreiros são os centros emanadores, Moacir está a querer um para a FN, adaptando assim a realidade à teoria? Ele anda à procura da base Angola destes dois
terreiros, mas já diz que têm “milonga” (mistura), o que Mãezinha
lhe confirmou. Moacir diz que a ideia do FN é ter um grupo de pesquisa e de acção social para a conscientização negra. Há pois
dois projectos: um projecto global, e o projecto do Carnaval. A
viabilização dos outros projectos depende em grande medida do sucesso do Carnaval. De nós dizem querer assessoria técnica sobre
como elaborar projectos. Moacir tortura-se com a busca de financiamentos, chegando a pensar no banco estadual. Eu insisto na
ideia de tornar o CEAC numa cooperativa, mas ele não gosta: o CEAC
deve preocupar-se sim com a articulação política com o poder.
Prefere avançar com um FN subsidiado com o argumento do interesse
turístico. Refere a necessidade de ultrapassar (no turismo) o binómio “Jorge Amado e Natureza”: “É preciso não emular Salvador, e
conseguir dar alternativas a Porto Seguro. A grande referência de
Jabes é o turismo cultural e o turismo ecológico e quando se fala
de turismo cultural é a nós que se estão a referir. Mas têm uma expectativa exagerada quando a gente vai ver como somos”.

55. No cerne do calendário de eventos do movimento afro-cultural e do
CEAC de Ilhéus está o Carnaval. Nele se actualizam, enquanto performances,
as tendências centrífugas e centrípetas da segmentação social e racial. Gerson
Marques dirigiu por alguns anos os destinos da entidade turística municipal.
À época da entrevista tinha-se demitido do seu cargo devido a conflitos com o
actual presidente da entidade em relação ao modelo de desenvolvimento turístico local. Gerson personifica, na minha narrativa, o técnico ligado à gestão
da coisa municipal e conhecedor da economia nacional e global do turismo.
Segundo ele, até à década de 1980 ainda havia escolas de samba em Ilhéus.
Eram quatro e correspondiam aos bairros mais populares e de maior concentração de população negra: Malhado, Conquista, Avenida Itabuna e Outeiro
de São Sebastião. Existiam também os blocos de arrasto (grupos de foliões de
Carnaval veneziano seguindo uma banda improvisada) e os blocos afro.
O precursor dos blocos afro foi o Axé Odara, cujas vitórias sucessivas no
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Carnaval o levaram a transformar-se em conjunto musical de actuações em
hotéis e à sua emigração para a estância de turismo de massas de Porto Seguro.53 As escolas terão começado a desaparecer com o choque do trio eléctrico,54 um formato difícil de conciliar com os grupos tradicionais: pela intensidade do som, espaço ocupado e clientela. Em 1984/85, quando a prefeitura
ainda estava em boas condições financeiras, a tarefa dos organizadores era
distribuir os recursos pelas escolas de samba, blocos afro e de arrasto. Gerson foi
ocupar esse cargo no primeiro governo de Jabes Ribeiro, com um mandato de
seis anos. No quarto ou quinto ano, Jabes procurou moralizar a distribuição
de recursos, instituindo prémios e concursos. Com a crise financeira, Jabes seria substituído por João Lírio, seu continuador, mas menos interessado na
parte cultural do Carnaval, pelo que nos finais dos anos 80 já as escolas de
samba e os blocos de arrasto não desfilaram. O trio eléctrico fazia sucesso e
grandes nomes vieram a Ilhéus, contratados pela prefeitura. Os conflitos entre grupos culturais e apoiantes de trios eram enormes nas reuniões de preparação. Mas a grande mudança dar-se-ia com o governo de António Olímpio,
adversário político de Jabes Ribeiro. Aproveitando as obras de reconstrução
da grande avenida marginal, deslocou o Carnaval para o bairro do Malhado,
antecipando o evento em 22 dias. Este Carnaval passou a chamar-se Ilhéusfolia e a incluir os blocos de trio. A situação manteve-se por três anos e os blocos
de trio de Ilhéus, já então três, “massacraram os blocos afro”. A ideia original
do Carnaval antecipado foi de Fernando Gomes, prefeito do município contíguo de Itabuna, emulando a experiência das Micaretas.55 Adiantando o Carnaval duas semanas, Gomes conseguiu combater a concorrência do Carnaval
de Salvador. Com a recandidatura de Jabes Ribeiro, Gerson ficou encarregado da área do turismo. Surgiu então a ideia de fazer dois Carnavais: manter o
antecipado, capitalizando no crescente sucesso da música baiana no Brasil e
promovendo assim turisticamente a cidade; e restaurar o doravante designado Carnaval “oficial” ou “cultural”, com a premissa de que deveria realizar-se sem trios eléctricos. Mas a situação política — dificuldades nas relações com o estado, falência deste, da região e da própria prefeitura — criou
fortes pressões de compromisso político, na sequência de todo um debate público sobre se o Carnaval antecipado era “Carnaval de rico ou de pobre”.
53
54

55

Que o local do “descobrimento” do Brasil seja hoje um local de turismo de massas é uma
ironia da História que não resisto a sublinhar…
O trio eléctrico era, originalmente, um pequeno carro de caixa aberta onde uma banda tocava. Hoje são camiões TIR transformados em gigantescas colunas de som. No tejadilho
actuam as bandas dos chamados blocos de trio. Nos últimos anos estes trios têm sido os
divulgadores da chamada axé-music, uma popularização comercial de ritmos baianos,
cujo sucesso tem sido estrondoso. É deste universo que advêm artistas que penetram, à
data deste texto, em Portugal, como Daniela Mercury, Banda Eva, Netinho etc.
De mi-carême, meio da Quaresma. Estas festas realizam-se nos fins de semana depois do
Carnaval.
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Havia três anos que as entidades afro não saíam. No primeiro Carnaval oficial
da “retomada”, em 1997, tanto Gerson Marques como Moacir Pinho pressionaram o prefeito para subsidiar os blocos afro, mas havia conflitos na distribuição e acusações de que não valia a pena dadas as suas fracas (isto é, amadoras e pouco espectaculares) prestações anteriores. Aparte o facto de os blocos de trio se concentrarem no Carnaval antecipado e os afro no oficial/cultural, criou-se em Ilhéus uma representação cada vez mais notória dos blocos
de trio como “blocos de branco” — a desigualdade económica pode ser, e é,
facilmente racializada. Entretanto, o Carnaval antecipado de Ilhéus foi privatizado no ano em que decorreu o meu trabalho de campo. Com as ruas delimitadas por tapumes e acessos controlados mediante pagamento de bilhete, aumentou a segurança, e as cordas que envolvem os adeptos que desfilam atrás
do trio eléctrico já não servem para proteger quem vai no seu interior mas sim
para impedir de entrar quem não pagou acesso. Para um observador português — mas também para um brasileiro que use o sistema local de classificação fenotípica — nada podia ser mais evidente do que a maioria branca e de
classe média no interior das cordas, e o facto de os seguranças que pegam a
corda serem maioritariamente negros. Gerson gostaria que se criasse um espaço ainda mais privado dentro do evento, com parte do desfile acontecendo
dentro de uma espécie de sambódromo, dando azo à cobrança de um imposto
que reverteria para os blocos afro. Ele identifica o principal problema destes
como sendo a falta de organização. No entanto, o Dilazenze surge como
exemplo de que a organização não tem que ser necessariamente empresarial
para resultar. Um exemplo das qualidades do Dilazenze (extensível aos blocos Rastafary e Miny Kongo) é o facto de o bloco, a seu convite, ter participado
numa acção de promoção turística de Ilhéus no principal centro comercial de
Salvador. Mas nos blocos afro impera “o imediatismo, a necessidade de preparar o Carnaval e a ausência de organização política e ideológica: eles nem
sabem a importância que têm aqui na cidade”. Gerson referia-se ao facto de os
blocos terem o enorme potencial de se substituírem à ausência de instituições
integradoras nos bairros mais pobres e à fraqueza do estado e da sociedade civil, bem como à capacidade de mobilização eleitoral que os blocos têm. A sua
queixa liga-se à da ausência de sociedade civil mesmo entre os brancos, por
causa das especificidades da “civilização do cacau”. Desde o boom do cacau
na viragem do século, as elites locais, dependentes da monocultura e das estratégias quer dos exportadores (estrangeiros), quer das flutuações do mercado internacional, não investiram os seus lucros, antes os esbanjaram em formas de consumo sumptuário, sem preocupação com a criação de uma dinâmica económica (e cultural) local. Uma nova elite só começou a emergir recentemente, e Gerson inclui nela o prefeito Jabes Ribeiro e seus apoiantes,
como sendo a primeira classe dirigente local “que não vem do cacau”. E na
qual o próprio Gerson poderia ser facilmente incluído. A sua defesa dum turismo “de qualidade”, contra uma possível imitação de Porto Seguro, tem
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interessantes ressonâncias do depoimento de Moacir, embora as ênfases patrimoniais sejam algo diferentes:
Você tem o que mostrar, tem História. Não basta um lugar bonito. Você tem que
ter cultura? Tem. Tem que ter História? Tem. A floresta com maior biodiversidade do planeta? Tem. Turismo cultural? Perfil perfeito: um local ligado ao processo de colonização e civilização do Brasil, capitania hereditária, a realidade do
cacau toda romanceada no Jorge Amado, uma história conhecida do mundo inteiro, e manifestações culturais riquíssimas como as que você está pesquisando.
É Bahia e ao mesmo tempo tem uma identidade própria…

56. Em 1991, um grupo de pessoas que se definiam como apolíticas, descontentes com os políticos profissionais, lançaram o Movimento Ilhéus Corações,
visando revelar novos candidatos potenciais para a Câmara de Vereadores e
Prefeitura. Um funcionário administrativo do Porto de Ilhéus, sociólogo, foi
proposto como candidato a prefeito, bem como dez outros nomes para a Câmara Municipal. Um deles era um estivador que ocupava então a presidência
do CEAC. Ambos negros, os dois candidatos aliaram-se e conseguiram atrair
o apoio do movimento afro-cultural da cidade, embora o MNU, aliado tradicional do PT, não o tivesse feito. Determinante para a adesão do movimento
afro-cultural foi o compromisso assumido pelo candidato a prefeito de que,
uma vez eleito, construiria imediatamente um Centro Afro-Cultural, para expor e vender a cultura afro local. Todavia, o candidato ligado ao movimento
foi convidado pelo candidato a prefeito de um partido maior para ser seu candidato a vice-prefeito. Ele aceitou e comunicou ao movimento que o novo
candidato incorporaria o compromisso do Centro Afro-Cultural. Vitoriosa a
candidatura, todavia só em 1995 o então prefeito doaria um terreno para a
construção do centro. Uma semana depois, porém, a Câmara de Vereadores
anularia a doação argumentando que o terreno se localizava em área de preservação ambiental. Já em clima eleitoral de novo, o movimento afro-cultural
anunciou que não participaria na campanha de 1996, exceptuando o combate
contra o vice prefeito e o já então ex-presidente do CEAC — vistos como traidores. Mas o Conselho dividiu-se: parte dos grupos decidiu apoiar o candidato da oposição, que já contava com o MNU, pois o seu candidato a vice era do
PT, e os demais grupos fizeram a opção oposta. A coligação de centro-esquerda elegeu o prefeito Jabes Ribeiro e ofereceu ao MNU alguns cargos, nomeadamente o que Moacir viria a ocupar. No entanto, não mais se falou no Centro
Afro-Cultural. Em 1998, já depois de terminado o trabalho de campo, o prefeito anunciou o seu apoio à reeleição de Fernando Henrique Cardoso, bem
como a adesão, no plano estadual, às posições de António Carlos Magalhães,
de direita, presidente do senado federal e apoiante do governo de Fernando
Henrique. O PT rompeu a aliança com Jabes e os membros do MNU deixaram
os seus cargos. O CEAC comprometeu-se a apoiar a reeleição do Presidente

ILHÉUS: ETNOGRAFIA DO MOVIMENTO AFRO-CULTURAL NUMA CIDADE BAIANA

103

da República e no mesmo dia reivindicou o direito de indicar um nome para
ocupar o cargo até então ocupado por Moacir — até hoje não preenchido.
A partir de 1999 o Dilazenze foi procurado por pelo menos cinco potenciais
candidatos a vereador nas municipais de 2000. Um deles, Gurita, já se comprometeu a tirar da gaveta o Centro Afro-Cultural (adaptado de Goldman
1999 e Silva 1998).
57. Relembrando os obstáculos criados pelo antigo presidente do CEAC,
antes de este conselho ter praticamente desaparecido, Moacir era muitas vezes acusado de estar a repetir atitudes idênticas. Por alturas do primeiro Carnaval após a eleição de Jabes Ribeiro como prefeito, este decidiu que Moacir
seria responsável pela distribuição de verbas pelos blocos. Tornando o CEAC
num intermediário que evitaria a negociação bloco a bloco, e Moacir num intermediário entre o CEAC e o prefeito, na realidade afastava-se a possibilidade de comunicação e a primeira-dama Adriana, gestora de facto das actividades culturais locais, ficava na situação de intermediária privilegiada.
Moacir queixa-se de que, ao entrar para a Fundaci, não conseguiu manter a hierarquia. Quem manda é Adriana, mesmo não tendo,
oficialmente, um cargo político. A Fundaci só tem dinheiro para
os funcionários, não para projectos. Os blocos também sofrem com
as más condições socioeconómicas: César, do Rastafary, é desempregado da marinha mercante, Marinho está desempregado. Os que
são da Polícia Militar foram licenciados na sequência das recentes contestações. A maioria dos dirigentes dos blocos está desempregada, à excepção dos que estão empregados por vereadores.
Ilhéus foi das cidades que mais aproveitaram a linha de crédito
do banco do Nordeste para a criação de empregos. Moacir faz parte
do comité do Banco para essa linha. Mas não conseguiu colocar nenhum projecto do movimento sindical rural nem do movimento negro.
No meio desta situação, ouve-se Gurita prometer que, se for eleito para a Câmara em 2000, tirará da gaveta o projecto do Centro
Afro-Cultural, onde muita gente poderá trabalhar exibindo a
cultura.
58. Tentei explicar a Moacir como era melindrosa a situação de
poder estar a trabalhar para um bloco. Combinámos que o Força Negra nos daria por escrito, mesmo que toscamente, as suas ideias e
que nós transformaríamos isso num projecto, a apresentar em sessão pública, com a participação de outros blocos, usando o caso
FN como exemplo. Isto liga-se a acontecimentos estranhos na relação com o Dilazenze. Começámos por sentir alguma frieza da parte
de Marinho. Depois cometemos uma gaffe: não termos podido ir a
casa de Dino, que nos havia convidado e de a Ana, que também não
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foi, não ter podido avisar da nossa ausência. Por conversas cruzadas, percebemos que eles receavam que Moacir estivesse a cooptar-nos, isto depois de ele ter convidado Ana para fazer o mesmo
para que Moacir nos convidou — a ajuda na elaboração de textos e
projectos. Ontem tive de dizer explicitamente à Ana que passasse
palavra de que nós tínhamos proposto que a nossa ajuda fosse
alargada a outros blocos, via CEAC. De facto, chegámos a um terreno onde já Márcio Goldman havia estado (e continua a estar, em
visitas regulares), com a Ana Cláudia trabalhando o mesmo universo. E este é, por natureza, político e, para mais, marcado pela
disputa por recursos escassos, por vezes até inexistentes, o que
torna a influência pessoal num recurso ainda mais precioso. Em
certo momento, no Dilazenze pensou-se mesmo que Carla Mendes havia repassado os conhecimentos do “Faz Cultura” para o Força Negra e que não o teria feito deliberadamente para o Dilazenze. Mas
no Força Negra poderiam queixar-se do mesmo.
59. Os preparativos para o Carnaval começam a ganhar carácter de
urgência. Marinho diz que a reunião do CEAC é para discutir documento a entregar ao prefeito e para decidir quem sai ou não à avenida. A carta, lida por Moacir, tem um conjunto de considerandos.
1)O movimento afro-cultural tem um papel sociocultural. 2) É preciso considerar as condições da comunidade que o gera. 3) Enfatizar como se organizam e como são diferentes dos blocos de trio.
4) Relembrar os compromissos do governo em relação a uma parceria. 5) Explanar a situação dos blocos para o Carnaval, nomeadamente dos que saem. 6) Solicitar verba. A carta propriamente dita
contém oito pontos fortes: a)o movimento afro-cultural está em
fase de reorganização; b) o governo da Aliança Popular deve o seu
apoio; c) o afro coincide com os segmentos excluídos: “Não somos
meros produtores de arte étnica”; d) o CEAC tem um papel social;
e) as suas ferramentas são a arte e a cultura. Face à política de
desenvolvimento do turismo como aposta de Ilhéus, a cultura insere-se nela como mola mestra, sendo a temática de Jorge Amado manifestamente insuficiente; f) mas a cultura afro reproduz-se em
meios que precisam de ajuda financeira. Os trios têm empresários
e capital, tendo-se mesmo chegado à privatização do Ilhéus Folia.
Mas não são dinamizadores da civilização sul-baiana; g) passou-se longo período de desarticulação, que terminou com o seminário Carnaval 98 e criação do CEAC e eventos subsequentes; h) os
grupos estavam desorganizados, os seus dirigentes desempregados. Sem patrocínio os eventos falham. Sem dinheiro municipal não
se pode fazer um Carnaval conivente com os objectivos da

ILHÉUS: ETNOGRAFIA DO MOVIMENTO AFRO-CULTURAL NUMA CIDADE BAIANA

105

Prefeitura e do Movimento Afro-Cultural. Quanto ao segundo ponto
agendado — quem sai no Carnaval? — Marinho diz que nem todos os
blocos são afro e que nem todos os afro têm condições para sair.
Moacir, dizendo que há um afoxé, uma Levada da Capoeira e 12 blocos, afirma ser preciso distinguir quem é bloco e quem é banda.
Deu-se início a uma ronda para ver as condições de cada um. Quanto
ao Força Negra, Moacir pergunta-se se têm ou não condições e confessa que “tínhamos muitos sonhos, que já reduzimos em 80%. Mas
queremos os 20% na rua. Na rua não vai ser possível pôr a ‘cultura
angolana’ a não ser nos toques”. Marinho acha que a união de alguns blocos, como no ano passado (em Afro Norte, Centro e Sul) seria boa ideia e sugere-a para os grupos mais pequenos. Esta ideia
gera reacções dos “pequenos” presentes. Os seus representantes
põem dificuldades à amálgama proposta por Marinho: por rivalidades de bairro e por todos pensarem em procurar políticos e empresas para fonte de apoio. Marinho fala do vereador que patrocinou
o Dilazenze num Carnaval e depois quis apoio político na eleição
— o que o Dilazenze recusou. E Moacir adverte: um político não é
uma empresa, representa interesses que podem ser contrários aos
do Movimento Negro. Finalmente discute-se o montante a pedir: baseado em cálculos de 9 mil reais para os “grandes” e 3 mil para os
“pequenos”, ele propõe que se peça 53 mil reais, contra os 20 mil
que se conseguiu no ano passado. Entretanto, fumando um cigarro
com Gessy lá fora, ela diz que todos os blocos andam a bater às
mesmas portas, de empresários e políticos, e que a questão do dinheiro lança sempre o conflito. Diz ela, irónica: “por isso é que
eu fico calada ali dentro”.

60. Na esquina da praça principal do bairro da Conquista, numa esplanada,
esperava-me um rapaz do bloco Rastafary. Levou-me até à sede do bloco. Da
rua desce-se por degraus improvisados e sujos, num terreno baldio marcado
pela ruína duma casa. Paredes perdendo a tinta; um cata-vento ingénuo exposto aos alísios quentes. A sede é um quarto escuro e comprido. No exterior,
o emblema do leão rastafari pintado na parede. Lá dentro, empilhados os
tambores com as listras amarelas, verdes e encarnadas. Em cima é a casa de
César, ao lado a do irmão, à frente a da mãe. Os ensaios são no mirante ao virar
da esquina, com vista esplêndida sobre a baía.
O Rastafary foi fundado em 1982 por quatro colegas que admiravam o Muzenza, o Araketu, e o Ilê. Eu estava em Salvador, vim morar de novo em Ilhéus e ‘tava na praia ali do Pontal. Eu morava sempre perto do Araketu em Salvador, só
que o Araketu não era aquela vida que é hoje, nem saía no Carnaval, estava se
organizando. Então eu que era admirador do Araketu, Filhos de Gandi e do Ilê,
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então nós se juntamos aqui e tentou fazer esse bloco que era o Rastafary. Era admirador do Bob Marley e botamos o nome da seita de que eles era adepto. Hoje
está aí o Rastafary, tem 16 anos, nós fomos desfilar no Carnaval depois de cinco
anos, esse ano agora faz 11 anos de desfile e o tema é “100 Anos de Canudos”, falar dessa história que foi essa exploração. Que outros temas já tiveram? Dentro
desses 11 anos … primeiro foi “Liberdade”, nós falámos sobre Lei Áurea, o que
foi a libertação. O segundo tema foi “Rastafary”, … o terceiro tema foi “A chegada do reggae na Bahia”… no quarto ano foi Rastafamuga, e o Trabalho é Coisa de
Negro foi no quinto. Rastafamuga foi um dos temas que repercutiu, que foi criado esse nome por nós mesmo aqui. É um nome entre Rastafary, Muzenza e Filhos de Gandi. As três maiores forças em que nos inspiramos pra fundar o bloco. Já no sexto ano nós descemos com o tema “Capitanias hereditárias”, que foi
falando sobre o Pedro Álvares Cabral. E já no sétimo ano nós descemos com o
tema “De Santana a Jamaica”. Falámos do Engenho de Santana dentro de Ilhéus
e falámos da Jamaica. E… já, o Engenho de Santana foi onde o negro se revolucionou pela primeira vez, com proposta, acordo colectivo e tudo em cima do senhor de engenho. No oitavo ano, nós descemos… fizemos uma levada, a levada
do Rastafary, para não dizer que o bloco não desfilou. No nono saímos com a segunda levada. E saímos com um trio, que nós temos uma banda… temos a bateria e temos a banda de apresentação, a banda afro, do estilo do Olodum. O décimo ano, que foi o ano passado, nós descemos com o tema… como foi?… “Senzala”. Nós falámos sobre como o negro vivia dentro da senzala na escravidão. E a
senzala nem acabou, praticamente são os trabalhos nossos, assalariado. E esse
ano a gente desce com “100 anos de Canudos”. Como é que vocês tratam essa
influência que vem do exterior: Reggae, Rastafary, Jamaica? Essa influência foi
mais por causa do Bob Marley. O reggae pegou, eu mesmo sou dos caras que
trouxe o reggae aqui para Ilhéus e um vizinho aqui que trouxe algumas fitas gravadas, que ele estava em Salvador e trouxe. E tem pessoal que é rasta mesmo?
Aqui tem um rapaz que é rasta e sai aqui no bloco e até hoje fundou uma banda,
“Quilombo”, ele é Rastafary mesmo. Nós aqui do Rastafary somos apenas admiradores da seita. Sabe dizer-me alguma coisa sobre a seita? A seita eu pesquisei um pouco … não fuma cigarro, come verdura, legumes, não come carne… cigarros só a ganja… e nem nada enlatado, não come nada enlatado. Vocês
por se chamarem Rastafary nunca se preocuparam em ter que seguir a seita… O
negócio é o seguinte. Eu mesmo tentei usar o cabelo rasta, (mas) se eu for usar o
cabelo rasta eu não vou ter emprego, eu não vou conseguir emprego em lugar
nenhum, porque existe a discriminação ainda, a escravidão diz que acabou, a
exploração em cima do negro, mas ainda existe a discriminação racial e social.
Aqui, como fora também. O pessoal aceita mais um pouco… mas acabar eu
acho que não acaba não. Nem o racismo social, nem o racismo racial. O que vocês acham disso de democracia racial, que se fala tanto no Brasil? Eu acho que
esse lance de democracia racial está muito longe ainda. Democracia racial eu
acho que ela só existe na lei. Porque tudo o que vai acontecendo dentro desse
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país nosso no dia a dia é sempre a discriminação racial e social. A exploração, no
trabalho. Hoje, se existir um concurso, até um concurso dentro do estado e chegue ao negro se inscrever e tirar primeiro lugar eu acho que até é tirado fora.
Mas não é porque ele é negro, até o branco também pode ser tirado fora, depende das condições financeiras dele, isso é discriminação social: se o cara não é
rico o cara é discriminado. É essa exploração quando a gente faz um concurso e
não é contratado, e sempre correndo atrás de um, batendo numa porta, noutra
porta. No vosso trabalho, o que quer dizer “Africa” pra vocês? É o seguinte…
A Jamaica é mais por causa do reggae, mas o trabalho mais é em cima da África,
porque nós somos, como é que chama?, da família… nós somos descendentes,
não é? A maioria somos descendentes de africanos. Eu nem sei de que país a geração da minha família veio, mas realmente a maioria do pessoal aqui são dessa
descendência africana, então a cultura africana não é amostrada e foi explorada
no começo, do tempo que foi descoberto o Brasil, a exploração foi em cima do
negro e hoje a cultura que ele tinha não é mostrada, e nós que somos as pessoas
que somos dessa raça, então estamos procurando levar a seita ou a cultura ao
povo que não conheceu. Quais são os aspectos mais fortes da cultura afro?
Dança, a música… É mais as músicas, por causa da mensagem, que nós cria as
música e leva a mensagem do que era a realidade dentro da África, né? Para o
povo ver o que aconteceu, o que tá acontecendo. Os blocos afro de Salvador, os
Olodum, Ilê, sempre trabalham em cima da cultura afro, que é pra levar a mensagem à pessoa que não sabe, o que foi a cultura afro. Assim leva a mensagem
dentro da cultura, mostrando no Carnaval, num show, dentro duma banda, porque as músicas são trabalhadas em cima do que aconteceu, do que foi verídico.
Já que estamos falando de bairro e descendentes, vocês no bloco são parentes?
Não, não, não. Aqui não tem parentesco quase nenhum. Todo o mundo é do
bairro, os directores, quem sai, tem alguns que vem doutros bairros porque gosta do Rastafary porque é um dos maiores blocos de Ilhéus, e tem gente que já se
mudou daqui pra lá e continua saindo com nós, mas o Rastafary caiu mais por
causa de divisão de entidades. Tem dois blocos que foram formados por causa
do Rastafary. Saíram daqui. Porque saem? Saem mais pra tentar divulgar mais a
cultura. Deve ser mais por causa disso. Mas se se unisse mais, mesmo se se dividisse mas se unisse mais, eu acharia que as entidades culturais estariam mais
respeitadas em Ilhéus, porque para nós conseguirmos um patrocínio pra fazer
um evento dentro de Ilhéus é muito difícil. Hoje existe os blocos de trio, aí que
consegue tudo fácil. Hoje a gente pra conseguir um patrocínio pra pagar um
som não consegue, se conseguir dentro do comércio de Ilhéus é um brinde e
quer que nós divulgue o nome deles. Vocês têm também um grupo de dança… É.
Nós estamos parados com o grupo de dança por motivo de apresentações. Os
hotéis dentro de Ilhéus gosta muito de aproveitar o movimento negro. Eles trazem os turistas de fora e quando botam um show pra gente fazer, é show de dança, de apresentações de banda e com o bloco mesmo fazendo caminhadas dentro dos hotéis. Nós faz isso no Transamérica, Canabrava, Farol Village, Pousada
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da Barra e outros hotéis aí, como já tocámos em Porto Seguro, Eunápolis, então
os hotéis usam, porque pagam uma mixaria — porque eu fazia um show dentro
dum hotel desses por 150 reais — às vezes 15 pessoas, dez pessoas, e eu tinha
que pagar a esse pessoal porque às vezes tirava o pessoal do trabalho para ir fazer apresentações. Como é que eu ia pagar para receber tão pouco? Vocês têm
alguma ligação a um terreiro aqui? Não. E você, César, tem ligação a um terreiro? Não, não tenho não. Eu frequento, quer dizer, vou assistir e ver mas não tenho ligação nenhuma dentro do terreiro. Nem é iniciado? Filho de santo? Não,
não sou não. Provavelmente Domingo nós estamos tocando num pai-de-santo
aqui que sai com a gente no Carnaval, então nós vamos dar uma tocada lá, que é
a festa do Mano (Mano Marinheiro). Você está ligado a alguma religião? Sempre eu fui Católico, né?, só que deixei de frequentar a Igreja, há muito tempo
que não vou na igreja. Às vezes vou aí na igreja da Conquista só prá… todo o
ano o Rastafary é convidado a participar na missa e nós participa até tocando
com a bateria, a acompanhar os corais… Todo o ano. As pessoas se queixam que
os blocos são aproveitados politicamente… Os blocos são aproveitados na política só em tempo de exploração. Eles só considera a gente no tempo de política,
que corre atrás prá gente apoiar eles na campanha. Às vezes a gente acredita
num candidato, prá dar o que a gente precisa e, vai ver, não tem retribuição do
candidato. Já aconteceu com vocês? Já! Muitos candidatos. A gente dá muita
confiança aos outros e não tem o retorno do que a gente pediu. E a gente não
pede nem dinheiro, o que a gente pede aqui é pra melhoramento da estrutura
do bloco, como pedir um som pra gente sair sem depender de pagar som para
fazer nossa própria festa, ou as peles pra botar nos instrumentos quando fura,
ou senão para comprar mais uns instrumentos que necessita. A gente pra conseguir uma ajuda é muito difícil, então da parte da política só vem atrás da gente
no tempo da política, os candidatos… Mas nunca tiveram apoio mesmo? Apoio
fixo nunca tivemos nenhum candidato aqui. Que dissesse “eu vou apoiar vocês”, isso é só em conversa. Mas eu já estou desacreditado até de política. Estava
até querendo deixar a política de lado, apesar que a gente vive de política, que a
gente é uma entidade cultural, depende da política, em todo lugar que a política
tá. Que acham do pessoal que dirige a cultura em Ilhéus? Eles acreditam mesmo na
cultura afro? Rapaz!, eu acho que a fundação aí… eu não acredito! Porque se eu estivesse acreditando neles ia dizer mentira. O negócio é o seguinte: eles prometeram
uma coisa depois que terminou o Carnaval, que foi o primeiro Carnaval deles, que
era a parceria entre as entidades afro e a fundação cultural. Eles deram apoio de
som aí, porque som tem que dar mesmo, porque isso é da prefeitura. Então a parceria não veio, que era para nós ser independentes de a prefeitura dar dinheiro. Se tivesse tido essa parceria, hoje não estávamos precisando do dinheiro da prefeitura
pra sair no Carnaval. O bloco hoje não tem nada pra descer. Estou correndo atrás
duns empresários aí pra ver se consigo descer se a prefeitura não der verba. Se não
der o Rastafary não desce. Você está ligado ao MNU? Não, não. Eu peguei intimidade mais com o Moacir a partir do ano passado pra cá, e ele é encarregado do

ILHÉUS: ETNOGRAFIA DO MOVIMENTO AFRO-CULTURAL NUMA CIDADE BAIANA

109

MNU aqui por Ilhéus. Então o MNU até agora não favoreceu nada o movimento negro, aos blocos afro, ao Conselho. Até agora nós estamos lutando com o
CEAC, formamos agora uma nova directoria, pra ajudar todas as entidades em
Ilhéus. Vocês trabalham em quê? No momento eu sou marítimo da marinha
mercante, embarcado. Mas estou desembarcado vai fazer sete anos agora pra
vir defender essa cultura dentro de Ilhéus. Mas pelo que está acontecendo, se
não acontecer até ao ano que vem, eu tou indo embora pra embarcar de novo. Já
conheço o mundo quase todo. O que é que gostou mais? Do canal de Keil, na
Alemanha. De Hamburgo, sai lá em cima. O lugar mais bonito que já estive. Foi
feito pelo Hitler, foi os Judeu, mandados por ele. É o canal mais bonito que já vi.
E África ou Jamaica? Já fui à Jamaica, duas vezes. País muito pobre. Pobre e
sujo. África mesmo não foi? Não, África não. Vocês têm um sonho para o Rastafary… A gente sabe que é difícil chegar ao nível do Olodum, de outros blocos de
Salvador, mas a gente quer ter uma estrutura boa, fazer um Carnaval na nossa
comunidade, com trio eléctrico, sabe, com essa estrutura toda, agora dentro de
uma comunidade humilde, pobre, fica difícil a gente sair, todo o mundo tem
vontade de sair num bloco de trio, mas as condições financeiras são muito difíceis. A gente quer também gravar um CD pra divulgar o nosso trabalho, do jeito
que a gente vai trabalhando, se os empresários se sensibilizarem, acredito que
se possa fazer, e as pessoas da comunidade ajudam muito e merecem. O que é
que a cultura afro tem de diferente em Ilhéus, em relação a Salvador? Nenhuma. Eu acho que falta a nós é apoio. O pessoal de Salvador sabe que a cultura é
pró turismo, é pró desenvolvimento da cidade. E em Ilhéus o pessoal sabe disso, mas não quer dar apoio. Hoje chega dentro de Ilhéus um navio de turismo.
Nós tocámos durante uns anos porque contratou a gente pra tocar na chegada
dos navios. Hoje a Ilhéustur não bota nada, só pessoal vendendo coisas. Aí pega
o ónibus pra dentro de Ilhéus e não tem nada pra mostrar. Tem que mostrar cultura. O povo vem ver a cultura, algum evento.

61. Sílvio foi ter comigo em frente ao teatro. Vinha de moto. Entregou-me
um álbum de fotos in memoriam de um membro do grupo que foi morto aos 16
anos, há dois anos atrás. Incluía um recorte de jornal narrando a prisão de
uma galera do Nelson Costa a que pertencia o assassino. Aparentemente o crime não tinha motivação, mas o artigo fala do perigo das galeras e das suas ligações à toxicodependência. O assassino foi condenado a 18 anos. As fotos do
álbum incluíam o baptismo do falecido, cenas de praia, de namoro, mas sobretudo a participação no Miny Kongo, nas suas apresentações no hotel Transamérica. Subimos de moto, escorregando nos paralelepípedos molhados
pela chuva fina. A moto falhou na subida. Chegámos ao largo, com um mirante voltado para o antigo porto. No largo, um marco com o escudo português,
recente, um canhão enferrujado e meia esfera armilar. A entrevista acabou
por ser breve. No fim, mostrou-me onde era a sua casa. Logo ao lado, a de Atanagildo, que nos recebeu para ouvirmos o CD promocional que o Miny
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Kongo gravou recentemente. Mostrou-me um troféu — terceiro lugar no Carnaval de 1988, último ano em que houve concurso. Entretanto, Atanagildo,
professor de matemática, não teceu elogios entusiasmados a Mário Gusmão
quando lancei o assunto. Disse: “Ele esteve aí de passeio e me deixou com a
peteca”. De facto, em 81, a ideia era africanizar o Carnaval, sob a influência de
Salvador. O samba que se tocava e dançava era pouco afro. O grande investimento estético e simbólico foi na roupa, nas peles, nos atabaques. Às tantas,
mostra-me números da Revista Geográfica Universal (a edição brasileira da
National Geographic), dizendo que se inspirou muito nela. Para este ano aponta fotos de saias de palha. Reparo, porém, que é um artigo sobre os Bororó.
Um artigo sobre os Achanti também serviu de inspiração para o tema de um
dos Carnavais. Atanagildo ainda me perguntou como era o movimento afro
em Portugal e expliquei-lhe o que é a comunidade africana em Portugal e de
como em termos de “movimento” se pode falar sobretudo do rap suburbano.
Torceram o nariz, reconhecendo as semelhanças com o fenómeno de São Paulo e Rio de Janeiro.
Me conte um pouco a história do Miny Kongo. A gente chama o Miny Kongo aqui
de o pioneiro. Foi em 20 de Novembro de 1980, foi fundado pelos professores
Atanagildo Ribeiro e Mário Gusmão e o finado Veludo… Mário Gusmão também já faleceu? Já. E o finado Veludo. Eram três pessoas que tinham um certo envolvimento no candomblé, não de ser aquele envolvimento de ser pai-de-santo,
mas tinham simpatias com o candomblé, e resolveram fundar o Miny Kongo já
que a maioria deles já tinha… como hei-de dizer?… já tinha um certo convívio
com o movimento afro, já que tem algumas pessoas que são directores de entidades afro de Salvador que têm uma certa amizade com a gente aqui, aí foram
passando alguns conhecimentos e assim se fundou o Miny Kongo. Foi o primeiro aqui em Ilhéus. Aqui já existiam os Afoxés, só que é uma coisa diferente de
uma entidade afro, que os afoxés são mais directamente ligados aos candomblés do que os blocos afro. Aí após o Miny Kongo foram surgindo outras entidades, tipo o Le Gue Depá, que hoje em dia já é extinta, o Axé Odara, que foi fundado por pessoas saídas do Miny Kongo e hoje em dia se radicalizou (sic) em Porto
Seguro. Depois surgiu o Rastafary, que foi fundado pelo nosso companheiro
César, inclusive saía aqui no Miny Kongo também. Depois surgiu o Dilazenze,
também fundado por pessoas que também saíam aqui — Gilmar, Gilvan, o próprio Marinho. Mas eles já tinham um envolvimento com o candomblé, com o
terreiro de Dona Hilsa, aí foi mais fácil eles fundarem o Dilazenze. E outros
como o Força Negra, que foi fundado pelo nosso companheiro Marzinho, que
fez parte do Miny Kongo, inclusive de grupo de dança, de banda, hoje em dia
saiu do Força Negra, porque entrou em… mudou de religião, hoje em dia ele é
protestante… a maioria de todos que hoje são directores, que fundaram blocos
afro, as entidades afro aqui de Ilhéus, a maioria saíram daqui. Essa também a
importância do Miny Kongo… É, digamos, o Miny Kongo é o pai e a mãe da
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maioria das entidades aqui. Muita gente fala do Prof. Gusmão como muito importante para o movimento em Ilhéus… O papel dele aqui foi o de ter trazido o
conhecimento, de ter trazido a cultura pró movimento afro aqui em Ilhéus. Ele
“trouxe” donde? Ele veio de Salvador, depois saiu daqui da região, foi pra São
Paulo, depois foi pró Rio de Janeiro, fez alguns trabalhos até na Globo, tipo “Pagador de Promessas” e outros seriados da Globo que envolviam a cultura afro.
Mas ele era actor nessas séries? Era actor. Mas a maioria desses seriados que ele
participou na Globo foram seriados baseados em livros de Jorge Amado. Como
Jorge Amado sempre busca trazer à tona essa coisa da mística do candomblé, da
cultura afro, aí já que ele era uma pessoa que tinha esses conhecimentos, tinha
essa cultura nesse movimento, aí a Globo aproveitou ele nalguns seriados. Foi
uma inovação grande o que ele fez cá? Foi, porque o Carnaval aqui era muito à
moda antiga, aquele Carnaval de frevo, de baile de clubes. Aí quando apareceu… aliás, antes dos blocos afro já existiam as escolas de samba. E os blocos de
arrastão, que eram aqueles blocos de bateria, de percussão, mas era aquela percussão de samba, não era aquela percussão afro. Depois, com a inovação dos
blocos afro na cidade foi mais um atractivo até, digamos, pra própria comunidade, começou a se identificar com a cultura afro na cidade, a partir dos blocos
afro. Quando surgiu o Miny Kongo saiu logo à rua com um tema? Saiu com o
tema… “Preto Velho”, que é uma figura mística do candomblé. Saiu com uma
ajuda da prefeitura de Ilhéus, em 81. Quem era o prefeito na época? Era o António Olímpio. O Miny Kongo nasceu também como entidade aqui do bairro de S.
Sebastião. Aqui do bairro. Aqui foi o primeiro bairro em Ilhéus. Quando os
portugueses chegaram aqui, aportaram aqui nessa praia, esse era o ponto mais
estratégico da região, fundaram a primeira vila que foi chamada Vila de São Jorge dos Ilhéus, aqui nesse alto aqui, e montaram um pequeno forte ali no pé… no
final da ladeira onde está ali o canhão e aquele meio globo ali, porque era um
ponto bom de visualização, já que todos os que chegavam, chegavam pelo mar
e se fosse inimigo recebia… as “boas vindas”. Depois foi conhecido por ser bairro dos estivadores… A maioria dos estivadores todos moravam aqui. Se você
for pesquisar, todas as famílias têm um estivador aqui em cima. Se não for pai, é
o filho, é o sobrinho, é o tio, inclusive na minha tem, que era meu avô que já faleceu… Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo com o movimento
afro-cultural, o CEAC, a prefeitura? É o seguinte, é que é isso todo o ano, todo o
ano é esse mesmo problema, mas quando chega na recta final sempre a gente
consegue converter e dar um jeito e espero que este ano seja a mesma coisa. Ou
que seja melhor. Mas todo o ano é esse mesmo problema, a prefeitura que dá
verba, que não dá verba, sai por conta própria, não sai, acaba saindo mesmo por
conta própria, num ano a prefeitura dá, no outro não dá. Espero que com essa
nova organização do CEAC possa melhorar as coisas. Você acha que a cultura
afro ainda é especial ou que todo o mundo já tem ela e o movimento afro-cultural vai desaparecer, vai passar pró resto da sociedade? Não, eu não acredito
que desapareça, porque… digamos assim, na cidade, ele é um movimento que é
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sempre procurado, digamos que se é pra fazer trabalhos, apresentações, porque é uma coisa que é própria da Bahia, é uma coisa que não se acaba, apesar das
dificuldades, de todo o sofrimento. Mas todo o mundo dança música afro, todo
o mundo sabe dançar, ou não? Exacto, todo o mundo, bota uma bateria na praça
que todo o mundo cai no reggae. A principal característica é a coisa da gente
manter a nossa tradição, não se deixar influenciar por digamos, pelo lado comercial da coisa, pelo lado mercenário, sermos sempre os mesmos negros que
fazem arte e não criar aquela ideia de que a gente só vive pro dinheiro, só vive
pra ter lucro. Não, se a gente quer fazer arte, a gente tem que fazer arte, não importa as dificuldades.
62. Tratava-se de uma obrigação a Obaluaê ou Omolu, orixá associado à doença e à cura, no terreiro de Mãezinha. Segundo Moacir
— que frequenta Mãezinha desde que veio para Ilhéus — os terreiros
Angola fazem, segunda sim, segunda não, uma obrigação a um dos
santos. No centro do axé, a mãe coloca uma vela acesa e três pratos de cereais e um pote. Despacha-se Exu. A mãe vai pedindo toques aos ogãs.56 Entre eles encontra-se Delmo, seu filho carnal,
actor e um dos fundadores do Força Negra. A mãe distribui um talco, que borrifa pelos quatro cantos e também nas saídas exteriores. Com esse talco esfregamos o pescoço, o peito, algumas pessoas a testa. Um pote com incenso procede a uma fumigação também nos
mesmos sentidos e também a cada pessoa presente, que dá a volta
sobre si própria para ser envolvida no fumo. As filhas colocam
uma esteira no centro, com uma toalha branca por cima. Entram com
tabuleiro e tachos. O tabuleiro é colocado sobre um banco, no
centro do axé. Lá dentro estão pipocas com coco, que vão ser distribuídas por todos os presentes, que se podem aproximar para as
receber das mãos da mãe. As pipocas também são atiradas, antes,
para os cantos e o exterior. Quando são atiradas para as filhas e
filhos, alguns agitam-se e estremecem. Além das pipocas, viriam a
ser distribuídos mingaus: de coco, de arroz, de tapioca, de milho. Depois distribuir-se-ia um pudim de milho branco envolto em
folha, que Moacir diz ser comida de Oxalá. Toda a obrigação consistia nesta oferta de comidas ao santo e aos presentes, e na sua
ingestão. As filhas estavam sempre perguntando aos presentes se
não queriam mais. A comensalidade assume a sua característica
plena de comunhão. Moacir entrou em transe. A mãe conduziu-o a
56

Ogãs são, normalmente, pessoas não iniciadas, mas com prestígio na comunidade, convidadas a exercer cargos de representação dos terreiros. São intermediários importantes
para comunidades desprovidas de capital cultural. Mas o termo também se aplica aos
percussionistas rituais. Os ogãs não entram em transe.
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uma cadeira perto da roda das filhas. Tanto no caso dele como no
de outros, os transes pareceram-me terem sido interrompidos: ou
mãe mandava os atabaques parar, ou falava directamente com a pessoa, chamando-a pelo nome, ou estimulava técnicas para não entrarem completamente em transe. Muitas vezes sorria perante eles.
Presente estava um homem sem pernas num carrinho de rodas. Quando
a Mãe entrou em transe, muita gente foi pedir-lhe bênção. Ela falou e dirigiu-se directamente a certas pessoas, pessoas que sabia
concerteza estarem ali por problemas concretos. A esteira e as
comidas foram retiradas. Com vassouras de folhas, duas filhas
varreram todas as pipocas que estavam no chão. Recomeçou a festa.
Val manifestou, Mãezinha também, tendo terminado, como da outra
vez, com o marinheiro Martim. Antes de se ir embora, o Marinheiro
pediu-me para chamar a Susana, que tinha ido lá fora, pois queria
falar-lhe: disse-lhe que ela era uma mulher de sorte, que fazia
trabalho para a comunidade, mas que ia devagar e devia ir mais depressa, que tivesse cuidado com o olhado e lhe trouxesse uma cerveja na Segunda feira (festa de Iemanjá). Os dos atabaques iam-se
revezando. Delmo admoesta o filhote pequeno por estar a andar de
triciclo no meio do terreiro. Mais tarde um homem pega no miúdo e
no triciclo com alarido. Val tinha chegado de moto, que estacionou no interior do recinto. Com Martim, as filhas riem-se. A conversa é picaresca. Uma delas quer dançar. A coisas começam, param, recomeçam, param, há intervalos. Tudo se pauta pelo gesto da
mãe de parar a música, ou pelo acto de lançar cantigas. A noção de
liturgia rígida é substituída pela de evento. No momento em que
mãe leva as suas filhas em transe às arrecuas para a camarinha, a
mãe pequena cobre-a com a cortina como se a quisesse deixar lá
dentro. É uma brincadeira, e ela ri-se. A mãe pequena nem se veste
de baiana. Está com as suas havaianas, uma saia coçada e t-shirt.
A criança de triciclo, as brincadeiras, o entrar e sair de transe
sem espectáculo, as conversas banais, a ausência de atenção plena
quando a mãe está em transe (pode haver alguém num canto a conversar sobre tudo e nada), parecem, ao leigo, contrastar com a solenidade (também aparente), dos filhos se prostrarem no chão, aos
pés da mãe. O que é certo é que o que temos ali é simultaneamente:
rememoração de raízes; continuidade temporal de uma tradição
longa; crença em espíritos e sua capacidade de nos ajudarem através de um contrato de obrigações; comunidade de interajuda; espírito de fraternidade (as filhas e filhos), família alargada, família de santo; alegria e festa. Se alguém disser que o candomblé
não é uma religião está errado; a não ser que o diga como um
elogio.
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63. Val mora sozinho, numa casa bastante modesta. Susana pergunta o que
deve fazer em relação ao pedido de Martim, o Marinheiro. Ele diz que coloque a garrafa na geladeira para abrir na altura, na festa, na hora que ele
chegar.
Como é o seu envolvimento no movimento negro? Eu sempre fui envolvido
muito, saí muito em bloco, dancei, no Axé Odara. O Axé Odara nasceu do Miny
Kongo. Era só o Miny Kongo, um grande bloco. O Axé Odara, o Dilazenze, nasceram por briga, saíram, fundaram outro. Eu dancei muito no Axé Odara. Aí os
bloco começou a crescer, a divulgar, e eles se pegou demais, aí eles começou a
pensar só… porque tinha um bloco e tinha um grupo de dança, só fazia dançar,
pra turistas e aquela coisa toda… aí o pessoal começou a capitular, a dançar pra
viajar, pra sair fora, aí esqueceu da questão da consciência, o nosso objectivo
principal. Aí eu me afastei, eles hoje estão em Porto Seguro — o pessoal do Axé
Odara — e daí eu saí e com mais pessoal a gente fundou os Gangas, os Ganga
Zumba, era no Basílio. Aí eu fiquei mais fora, ajudando o pessoal, mas não tomando a direcção de tudo. Daí pra cá me envolvi mais com sindicato e partido
político, movimento sindical, associação de bairro, de moradores. Eu deixei o
movimento negro, “deixei” entre aspas, deixei de participar, aí comecei na articulação do movimento de bairro, aqui em Ilhéus nós temos poucas associações
de moradores. O que é que aconteceu? Andei envolvido com um grupo de jovens da Igreja Católica, daí nós começámos mais nas Comunidades Eclesiais de
Base a organizar as associações de moradores. Observe: na época o prefeito era
esse que está aí hoje, Jabes, que a gente fazia oposição a ele, que nessa época foi a
primeira vez que foi prefeito, vaidoso, a gente começou a associação de bairro e
a reivindicar, a buscar, questionar, começámos a ter muito bom embate com a
igreja, o pessoal achava que a gente tinha um método ligado ao comunismo.
Isso foi em 79, 80. Eu comecei desde garoto… Nessa época com um padre que
era muito amigo nosso nós comprámos um sítio comunitário, aqui pertinho…
para pegar crianças de rua pra dar uma formação política, pra que eles se pudessem depois envolver com o trabalho político. Aí não deu certo, por questões
também financeiras, o sítio foi vendido, e a gente voltou a actuar no sindicato
rural, na organização do sindicato — até o pólo sindical, que o Moacir assessorava — com o objectivo de despertar a consciência. Isso porque a gente tinha
uma visão…, observe: porque quando você faz o movimento — a gente pensava
isso no momento — você mexe com quê?, com pessoas que andam num mercado economicista, que se alguém mexer no emprego deles ele vai correr atrás.
Quando se fala em cultura, muitas pessoas dançavam simplesmente só pela vaidade, não tinha consciência da expressão negra. A maioria não tem essa consciência do porquê da expressão negra. Porque estão dançando? Não sabem porquê é negro, porquê participa do movimento. Então, isso é uma das coisas que a
gente questionava muito, e chocava, porque a verdade é que infelizmente muitas das pessoas que estão no movimento têm uma visão de pensar em si, de se
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aproveitar do movimento, de ganhar dinheiro, até sobreviver, coitados, porque
há pessoas que por estar no movimento começa a ser discriminado, não trabalha… quem se acostuma com aquilo, não tem alternativa de vida e se aproveita
do movimento pra poder viver. Aí a gente voltou com o objectivo de investir no
sindicato pra que os trabalhadores começassem realmente a ter consciência, a
se organizar, ir pra rua, prás lutas. E essa época foi até uma época que surgiu no
sindicato de professores uma greve a nível municipal que levou 60 dias. Pra
sensibilizar o prefeito na época nós tivemos até que fazer greve de fome. Aí começou a chamar a atenção, a nível de região e do estado, e a gente conseguiu resolver uma série de coisas. Mas que não é tudo ainda. Até os próprios sindicatos
esvaziaram, hoje estão vazios, você vê todo o dia um pacote em cima do outro…
e aqui na região — pode ser que em Portugal não seja assim — se você sindicaliza e se você perder aquele emprego, nenhuma mais outra empresa te absorve,
“ah, não, aquele ali é sindicalista, participa do movimento”. Então o pessoal
deu aquele recuo depois do governo Fernando Henrique pra cá, o desemprego
tem aumentado muito, aí o pessoal tem medo de participar, até dá opinião mas
não quer aparecer, não quer reuniões. Nesse trabalho político e sindical, a
questão da cultura afro fazia parte da agenda? A gente sempre teve a visão de
uma coisa englobada à outra. Não se faz uma coisa separada à outra. Por exemplo, a criança que mora na favela, que está lá passando fome, o pai dela trabalha
em algum lugar e está desempregado. A criança depende dele, está sem educação, então a gente tem a visão de que uma coisa está enraizada na outra, não dá
pra você separar… só que você tem que ter uma consciência, tem que ter uma
organização de tal forma que você possa botar um movimento desenvolvendo
o outro. Por exemplo, nós temos uma organização de posseiros agora em Camamú, lá nós estamos fazendo o quê? O pessoal está sendo assentado na terra, estamos desenvolvendo uma educação, estamos desenvolvendo inclusive um
método cultural. Porque quem estava na terra lá? A maioria é de cor negra, está
desempregado, são os marginalizados da sociedade. Então não dá pra dizer “eu
estou no movimento sindical, não participo no movimento negro”, não, o movimento sindical tem que apoiar o movimento cultural, o movimento negro…
Mas essa ligação não tem acontecido… porque nós temos a seguinte questão: a
questão da cultura, que o pessoal implica muito de se afastar da política. Por
exemplo, o cara é do movimento negro, presidente de um bloco, ele acha que
não deve estar na política, “até sou um defensor do PT, mas não devo me assumir, porque senão eu vou deixar de ganhar o apoio de tal político”. Quando
chega a eleição o pessoal se afasta, e porquê, porque se você é do PFL e vem andando com Val que é do PT, “não vou apoiar você não, porque você anda com
Val, vai votar no PT”. O pessoal daqui é muito atrasado, não vê a cultura como
um todo, eles pensa simplesmente que é questão pessoal, individual de cada
um. O pessoal tem medo. Eles preferem dizer que é apolítico, apartidário e continuar ali militando mesmo sem uma consciência ideológica, mas estão sobrevivendo. Chega a eleição, um apoia, outro apoia, outro apoia! E a consciência
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política, que é bom, não existe. Porquê não existe? Na Bahia, não sei se vocês sabem, o ACM (António Carlos Magalhães) foi o cara que mais perseguiu os negros, mais bateu, mais mandou matar, até hoje reprime, em Salvador tinha um
tempo que um rastafari não podia andar, que de noite a polícia pegava e baixava o pau. Quando ele vem aqui em Ilhéus, o movimento negro vão lá, recebe,
bota baiana, tudo dançando. Onde é que tá a consistência ideológica? Não existe. Isso é que afasta. Eu não tenho interesse de participar de bloco afro… que
não tenha ideologia política afirmada, que venha só pela questão cultural. A
cultura não vem vazia. Por isso o Força Negra é um projecto novo? Porque temos essa visão, criar um bloco com ideologia própria, com pessoal que queira
mesmo radicalizar, que um bloco não é só prá cultura, é pra lutar, pra defender
os direitos dos negros, que vê os negros apanhando da polícia e vai a correr pra
assessoria jurídica. É um bloco pra dar formação, consciência, respaldo, aos negros. A gente não vai querer um bloco só pra dançarinos. Senão a gente ia pra
uma academia, aprendia a dançar. Por isso no movimento eu acho que o FN é
alternativa, tem Moacir, tem pessoas com a mesma visão. Como acha que um
bloco pode fazer essa luta? Os blocos trabalha sobretudo pra sair no Carnaval…
O que pode o bloco fazer mais? Por exemplo, a gente observa uma grande questão que eu falei, que o nosso negro hoje aqui de Ilhéus se preocupa muito com
amostrar para o turista. Ele não se preocupa de conscientizar o negro que tá lá
na favela. Na nossa visão, que podemos fazer? Nós temos o objectivo de criar
uma oficina de arte, e desenvolver cultura na favela, ensinar dança prós negros,
colocar formação, reivindicar. Nós temos hoje vários grupos que apoiam, que
financiam realmente a cultura. Se conseguir um projecto com instituições estrangeiras, ou até brasileiras que estão financiando educação, através do movimento negro, você ia formar o quê? Um elo, um grupo de influência. Não simplesmente dançar pra sair no Carnaval. Dançar no Carnaval é importante, é
uma forma de mostrar aquilo que os negros fazem, mas não é tudo prá gente.
Não é importante mostrar prós brancos, prós turistas, só a parte boa da cultura,
só o que acontece de bom com o negro, “que bonito, a dançar”, e o negro que
morre de fome?, o que apanha da polícia?, a nossa proposta é divulgar isso aí,
pra que a sociedade tenha conhecimento. E o racismo que acontece? Você vai
numa loja procurar emprego e diz “precisa de rapaz que tenha boa aparência”,
só o facto de ter o cabelo duro, ou essa cor aqui (mostra o braço), você não tem
boa aparência, não será empregado. Isso é racismo. O movimento pode combater isso, ir lá na loja e colocar um aviso na porta, porque a própria Constituição
brasileira é contra isso, mas ninguém reage. Os blocos nunca pegam o tema da
denúncia? Nunca pegam tema de denúncia. Eles querem mostrar coisa bonita.
Aquela moçada estava lá na avenida, na 2 de Julho, com os estivadores, estava eu, o
Moacir e um amigo dele, Gilmar, aí um policial chegou num rapaz, começou a botar sangue, a gente foi lá, “como é que você bate assim no rapaz?”, “Ah porque tava
bebendo, é um vagabundo, vocês são advogado?”, “Não somos advogado, mas
vamos na delegacia com ele”, aí começámos a falar com ele, conversando,
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colocando pra ele a miséria que ele recebe, trabalhar pra um salário de fome.
Porque o próprio negro tem vergonha de se assumir como negro. Isso é uma
grande razão. Isso é só em Ilhéus, ou geral na Bahia? Eu acho que é geral. O negro tem vergonha de se assumir como negro. Você vê uma pessoa que é mais
clara que eu, um pouquinho, tem um cabelo duro, diz que não é negro. “Não
sou negro não, sou cor de jambo, sou cor de cravo”. Mil e uma artimanha pra dizer que não é negro. Vai ver que o pai é negro, o irmão é negro, o avô, mas ele
saiu claro um pouquinho e não é mais negro. Isso é uma coisa que os blocos têm
que conscientizar, o que é ser negro. E qual é o papel do negro na sociedade: o
que é que nós estamos fazendo? Ou a gente cria essa consciência ou o movimento vai continuar como está aí, nadar, nadar e morrer na praia, se apresentando
pra turista. Quem ganha com os turistas não é o bloco afro, é o município que arrecada, aos blocos não chega nada. Aí o prefeito convida os blocos pra ir lá pra
avenida dançar porque lá é mostrar bonito pró turista. Agora, como você conseguir manter os blocos todo o ano, é só dificuldade. Então a Fundação Cultural
hoje aqui, eles não tem nenhum respaldo do governo pra contribuir pró próprio
grupo afro. O governo ganhou com o Moacir que é do movimento negro, agora
você observe: aí coloca Moacir como Gerente de Cultura, mas não dá nenhuma
condição financeira pra desenvolver trabalho. Isso é o quê? É racismo, é uma
forma de queimar, porque aí os negão vai procurar Moacir e ele tem que dizer
que não tem dinheiro pra fazer nada. O governo é tão racista que faz com que
um cara se queime, um cara que poderia ser uma referência de massa da consciência negra, vão acabar dizendo que ele esteve lá no poder e não resolveu a
questão do negro. O nego vai lá pedir o quê? Uma pele pró seu instrumento, e
eles não tem condição de contribuir. É uma forma de queimação. As coisas é
bem planejada, a gente pode até não sentir, mas que é planejada é. Moacir está lá
hoje mas não tem um real à disposição dele pra contribuir pró movimento. O
prefeito criou uma assessoria de cultura e botou a esposa dele que é primeira
dama, no Teatro Municipal, tudo é ela que resolve. Qualquer dinheiro só ela é
que pode dar ou não dar. A gente não ganhamo nada com isso. Você fica sem
força, sem respaldo de luta, porque está no governo. E aí o negão vai à sua procura e você fica sem resposta porque não tem condição financeira pra contribuir. O sistema é bem planejado, muito forte. E a ligação com o candomblé é essencial? É essencial. Uma coisa é ligada à outra. Na questão da origem negra, eu
acho que o negro tem que tar dentro do terreiro de candomblé. Os blocos afro
têm que nascer dentro dos terreiros de candomblé. O pessoal tem que ter conhecimento de porque é que é negro, qual a origem. Isso pra mim é o ponto fundamental de tudo. Se não tiver esse fundamento, o movimento não tem consistência. Você
vai até um certo tempo, depois desestimula. Mas a sua participação política e sindical foi mais apoiada pela igreja católica, nas CEB do que pelos terreiros? É, você
tá certo, até porque eu comecei a militar na igreja. Porque… a maioria do pessoal
do candomblé não tem uma participação na política, mais afastados, retraídos, cuidando da sua religião. Eu sou contrário. A minha militância nasceu na Igreja

118

UM MAR DA COR DA TERRA

Católica. E continua lá? Não, mas tenho muitas amizades na igreja. Não continuo
na igreja porque hoje sou do candomblé. Agora mesmo a gente tem… o movimento vai lá, pede apoio ao padre, ele dá, a gente faz um trabalho ligados, não se distanciou, até pela amizade. O movimento é universal, tem que estar ligado a qualquer
organização, católica, candomblé, de crentes, se for em defesa da humanidade.
Você já estava no candomblé quando estava na Igreja? Não, foi a seguir. Entrei
no candomblé com 22 anos. Minha mãe sempre foi do candomblé, de Umbanda. Daqui de Ilhéus, Malhado. Mas eu não era. Comecei a militar na igreja católica. Aí depois, até por questões de doença, eu entrei no candomblé. E aí sentiu
que… Que melhorou? Não. Que fazia sentido… Sim, estava ligado às minhas raízes. Foi uma descoberta. Até porque eu no início não aceitava. Corri muito pra
não aceitar. Mas é uma coisa que tá no sangue, e o que tá no sangue é difícil você
tirar. Pode ir aqui, acolá, mas você volta prás suas origens. Não teve como safar.
Foi logo no terreiro de Mãezinha? Não, eu avaliei muito, graças a Deus já tinha
uma formação e sempre procurei o que era bom pra mim. Observei comportamento, desenvolvimento e cheguei em casa de Mãezinha e não conhecia e gostei. Depois que eu já estava lá, — minha mãe de sangue era cunhada de Mãezinha. Faz quanto tempo que foi iniciado? Seis anos. Tem sete anos que eu estou
lá, agora raspado mesmo tem seis anos. Você está trabalhando na prefeitura em
quê? Assistência social. Habitação. Não é um cargo político? É. Não sou funcionário. É cargo de confiança do prefeito. Entrou nas últimas eleições? Sim. Porque eu fui candidato a vereador. Essa coligação surgiu por uma questão de…
Tinha o Jabes que já foi prefeito antes e outro cara ligado a ACM, então pra nós
era melhor que Jabes ganhasse, então houve a reunião dos partidos pra não deixar o outro ganhar. Tinha durado quatro anos e Ilhéus estava um desastre. Isso
aí tava sujo, tinha urubu em tudo o que era lugar. Era António Olímpio, do lado
do governo, apoiado por ACM e por FHC. Ilhéus ficou um buraco que precisava ver, fazia vergonha.

64. A experiência de Val, militante de esquerda, do movimento negro e chegado já aos 20 anos ao candomblé, pode ser comparada com a de Ruy Póvoas,
professor universitário e pai-de-santo.
Uma questão provocatória: a sua dupla identidade como pai-de-santo e académico universitário que estuda as questões com que vive. Como resolve isso?
Como é que isto ocorre em mim?… Antes de tudo é um processo histórico, e
essa é a história da minha vida, eu sou filho de pai branco e mãe negra, de pai
burguês e mãe proletária, de pai rico e mãe pobre, pai católico e mãe ligada ao
terreiro… Evidentemente, em alguns momentos da vida, o trânsito foi complicado, porque tinha preconceito de ambos os lados. A minha trajectória de vida
foi harmonizar em mim essas questões. Inclusive eu tive que enfrentar na academia um preconceito fortíssimo — como é que uma pessoa como eu, com formação académica, tinha uma crença negra, uma fé nas coisas do candomblé. Na
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verdade isso se liga muito à questão de paradigma. Na minha cabeça se foi
construindo uma personalidade voltada para as questões holísticas, para uma
visão da falência do cartesianismo, da crença nos valores da dualidade, da
pós-modernidade, porque desde criança eu privei com pessoas que tinham esse
tipo de cabeça, apesar de não serem académicas — a maioria até analfabetas. Do
ponto de vista da construção do conhecimento, eu nunca vi motivo de choque
entre o conhecimento construído no terreiro e nas comunidades negras, e o conhecimento feito na academia. Era uma questão de pessoas, não era uma questão do conhecimento nem do processo de construir esse conhecimento. Só cresço na medida em que faço interacções com o meu desigual, o meu oposto. Neste
momento estamos aqui no núcleo temático de estudos afro-baianos regionais
(Kawé), essa pessoa que aqui fala, que é mestre de língua portuguesa, tem livro
publicado, que tem conhecimento de referenciais teóricos da linguística, é também babalorixá, cabeça de Oxalá, feito no santo, com terreiro assentado, com a
cadeira onde me sento. Em mim eu não vejo essas coisas separadas, ao contrário, eu vejo as duas margens compondo um caminho, cara e coroa. Isso o candomblé fez com que eu aprendesse. Uma outra questão é enquanto pesquisador. Desde cedo ficou bem claro pra mim através das histórias contadas pelos
meus familiares, os meus mais velhos, que havia um choque tremendo entre essas duas culturas. Na verdade ficou claro sempre que o branco se extremou socialmente. Ele se considera o único que foi gerado por Deus. E o que estivesse
fora disto seria coisa de ignorante, do analfabeto, do negro, de Satanás, do demónio. Evidentemente isso não passam de preconceitos. Acho que nós teríamos alguma claridade examinando os mitos dessas duas culturas. No mito da
cultura branca, o grande mito são os bíblicos. No princípio criou Deus o céu e a
terra (etc.). O mito vai narrando a criação até que Deus sente a ausência do seu
semelhante e prepara o barro (etc.). Aí as coisas são postas a partir de um movimento da inteligência divina que de repente não quer mais ficar sozinha, “eu
quero me ver no espelho” e faz o semelhante. Num mito da cultura negra: um
dia Olorum sentiu necessidade de criar o cosmos, chama Obatalá, entrega a ele
o saco da existência e diz “Vai e cria”. Mas ele tinha uma proibição de beber vinho de palma, e seguindo a viagem bebeu vinho e se embriagou e ficou lá dormindo e Olorum esperando notícias da criação do cosmos e nada… ele chamou
Oduduá pra ir ver o que aconteceu e encontra Obatalá lá caído, e ela muito curiosa
abre o saco pra ver o que tem dentro e o sopro da existência de Olorum sai, cria
o mundo. Quando Obatalá acorda, a missão dele tinha sido cumprida por
Oduduá, “que vamos fazer agora? Vamos fazer um semelhante a nós”, aí eles
pegam um barro e moldam o semelhante. Mutatis mutandis, os mitos são iguais,
a mesma narrativa, tudo leva a crer que esses dois mitos saíram de um outro
mito já perdido na memória da humanidade. Evidentemente que em determinados momentos as noções passam por experiências específicas. Por exemplo,
o Brasil ter sido descoberto por povos de origem latina e por terem sentido esses
povos a necessidade de ir buscar outro povo pra desenvolver a sua agricultura,
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é uma experiência específica deste país. (…). Então acredito que o Brasil nesse
instante vive um momento de privilégio, oriundo da sua própria história, que
faz com que essa experiência toda que nós temos vivenciado, de sermos colonizados por ibéricos, por temos trazido negros e por aqui termos encontrado já os
povos indígenas e esses povos passaram a ter contactos muito íntimos de cama
e mesa, isso faz com que o Brasil viva agora um momento muito específico que
as outras nações não têm. Isso não diz que este é o melhor país, ou que tem todas
as vantagens, mas essa história faz com que este seja um momento especial desta cultura. É muito fácil agora o vislumbre da falência do cartesianismo, da necessidade de superação desses limites, o que pode não estar acontecendo com
outras culturas. Então estas coisas que acontecem no Brasil, de estar dando um
salto de qualidade, não são dos brasileiros, são da humanidade. (…) Não acredito que o povo brasileiro é privilegiado. Você fala de cultura africana, afro-baiana e também Nagô. Primeiro há uma questão semântica. Quando nós falamos
de cultura africana, afro-baiana, Nagô, não há dúvida que há filigranas de diferenças, mas o uso comum é indiscriminado (…), estou me referindo a um contexto único que é dado pela história do Brasil. Esta vinda do africano não se deu
num único tempo, o povo que foi trazido não foi único, e esses dois fenómenos,
fez com que no Brasil se criasse um fenómeno inusitado. O olhar do branco sobre África era, e às vezes ainda é, de que na África é tudo igual, mesmo tipo de
pele, mesma língua. Não existe uma raça brasileira, mas existe um povo, por causa dessa mistura desses três povos, brancos, negros e índios, então nós somos
de uma diversidade de fisionomia, de estatura, de cor de pele, de cabelo. As culturas africanas nunca foram iguais. Isso fez com que no Brasil se desenvolvessem células, núcleos de cultura de origem africana com diversidade mesmo nos
valores africanos. Os povos que vieram de uma linhagem banto, os seus remanescentes construíram aqui no Brasil uma cultura de origem africana, portanto
afro-brasileira, mas que tem valores fundamentais completamente diferentes
daqueles outros núcleos surgidos no Brasil mas oriundos de povos que vieram
de onde hoje é a Nigéria. Quando eu me refiro hoje a “valores Nagô”, esses valores se inscrevem num quadro que se inscreve noutro quadro que se inscreve
noutro quadro. Mas que: é Nagô, então é africano. Mas é afro-brasileiro na Bahia, então é afro-baiano. Essas especificidades só são percebidas quando se
mergulha mais meticulosamente… a vivência num terreiro de candomblé num
terreiro de origem angolana é igual à vivência num terreiro de origem Ijexá.
Porque são africanos. O grande quadro é uma moldura de cultura africana. Mas
quando você mergulha em particularidades, vai perceber que a vivência no terreiro angolano é completamente diferente. Caboclo como Angola, e não Nagô?
Querer que os terreiros do Brasil conservem os valores tais quais eles foram
transportados de África é besteira. Fazer crítica a isso revela ignorância. (…)
O homem não é um ser estagnado (…) Esses povos africanos trazidos para o Brasil e que se misturaram aos brancos e índios, construíram uma sociedade muito
peculiar, com valores muito peculiares, entre eles o candomblé. Agora, o que é o
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candomblé? Antes de tudo, é uma manifestação de uma religião que tem como
base da sua interpretação do universo, da vida, do homem, valores oriundos
das culturas, DAS culturas africanas. Isso fez com que esses valores fossem
amalgamados a valores da cultura branca e indígena e fizessem um novo processo cultural, que permitiu esse espírito de brasilidade nosso. O que é a lavagem do Bonfim, um ritual católico, Carnaval, ritual africano? O que é aquilo?
Não é nada disso, é tudo isso. Amalgamar valores diferentes para construir um
novo valor. Então, o terreiro do Brasil, mesmo o mais tradicional, não é cópia da
África nem pode ser, a não ser que retroaja 500 anos no tempo e no espaço e volte a construir cabanas de palha, mande fazer um rio artificial chamado rio
Oxum, rio Ogum, rio Níger… mudou o tempo (…) Peguemos por exemplo num
candomblé como o meu, que eu considero de tradição, sou suspeito pra falar
disso, mas eu considero que o meu terreiro tem tradição africana, ele conserva
esses valores oriundos da África, os tipos de rituais, trabalhos, obrigações, oferendas, ebós (oferendas ou sacrifícios), cópias do que se fazia em África há 500
anos atrás. Mas você vai chegar em minha casa e vê pessoas vestidas de seda, de
tecidos caros até, mulheres de lábios pintados, com ouro e prata, figuras decoradas da actualidade, da pós-modernidade, plantas especificamente brasileiras, que na África não existiam. Ora: essas crenças preservadas no Brasil e transmutadas, incorporaram outros elementos, do tipo espíritos de vaqueiros, espíritos de indígenas, do processo de construção desse povo, que agora não é mais
o povo africano, nem é mais europeu, é o povo brasileiro. Agora os mais tradicionais, não permitem determinadas transmutações; casas mais eclécticas não se
sentem mal por incorporar determinados valores gestados nessa cultura que
aqui se fez. Isso passa muito também por preconceito do dirigente do terreiro.
Por exemplo, o índio foi vencido. No Brasil você não encontra uma festa de entidade espiritual indígena que o brasileiro tivesse incorporado. Porque os índios
permitiram a lavagem cerebral. E os remanescentes de africanos no Brasil não
permitiram essa lavagem. Com o segredo, como a coisa não era mostrada, o
branco não teve como proceder à lavagem cerebral. Essa é a diferença marcante
entre cultura negra e indígena. Essa cultura negra resistiu e cria o terreiro. Mas
quando cria o terreiro, ele cria cultura afro-brasileira, não africana. A africana
está lá na África. No Brasil esta gestação foi de cultura afro-brasileira, e por isso
incorpora valores africanos e brasileiros, por isso não há como negar esse valor
indígena. Todos os povos da face da terra têm a visão voltada para a sua ancestralidade. Qual é a ancestralidade do brasileiro? É aquele povo que já estava na
terra quando Cabral chegou. Quem é este povo? O indígena. Não há como escapar dessa memória, ela faz parte do nosso inconsciente. (…) Qual é o grande
conflito agora? Sair da era de Peixes e entrar na era de Aquário, que não vai durar para sempre (…) o negro diz: “olhe, eu existo”. O primeiro conflito do Brasil.
Eu existo e sou gente. Quando ele consegue mostrar que é gente e existe, aí vem
outro conflito: eu sou gente, existo e respeite o que eu creio. Quando ele consegue isso — sou gente, existo e sou respeitado — eu também quero a fatia do
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bolo, quero ser presidente, governador, prefeito, reitor, pesquisador. É nesse
último que estamos agora? É. Também quero participar do bolo. A minha ancestral foi escrava desse engenho (Rio do Engenho), era a velha Inês, que veio de
África, de Ijexá, foi ela que desenvolveu nesta região o núcleo da família dos
Carmo, de que eu sou remanescente e que trouxe a cultura Ijexá para aqui, então
o meu terreiro existe por causa dessa mulher. Mas a agricultura desenvolvida
aqui foi uma agricultura muito específica que não precisava de muita gente.
A cultura do cacau não precisava: uma meia dúzia de trabalhadores numa fazenda dava conta do recado. Então não houve um movimento de escravos
avantajado na região… E a região foi construída em torno do patriarcado, então
o dono da fazenda era dono de vida e morte dos seus comandados. Mas daí começou, no final da década de 1930, início de 1940, um movimento de perseguição ao candomblé em Salvador, perseguição estruturada por parte do estado.
O secretário de segurança pública tinha autoridade de perseguir todos os terreiros. Na época do Vargas? É. Então, muitos pais e mães de santo e outros que
queriam fundar novos terreiros, correram pra esta região, que era mais calma
desse ponto de vista, a perseguição não era tão acentuada, a região era muito
primária, tinha terra à vontade, mata muito grande, os núcleos surgiram nos lugares mais escondidos. O terreiro é uma coisa zoazenta, com o som de atabaques. Eu conheci um terreiro num lugar chamado Água Vermelha, que você levava o dia todo de Ilhéus pra lá dentro da mata. Foi lá onde a velha Joana de
Oxumarê fez o terreiro dela. Eu fui levado muitas vezes por minha mãe, criancinha. E lá jamais sonharia que existiria um terreiro, num socovão, o caminho só
conhecia o povo do terreiro. Tinha onça! No final da década de 1930. Ela chegou
aqui, só que já no final do período da repressão. Por isso muita coisa sobreviveu. Houve uma mulher chamada Pedrina que veio de Salvador, uma
mãe-de-santo da Angola, e aqui ela abriu um terreiro que proliferou, ela fez muitos filhos de santo, a região de Itabuna está quase toda ligada a Pedrina. A primeira mãe que chegou nesta região foi uma negra chamada Raquel Martiniana
de Jesus, e abriu um terreiro onde hoje é aquele hotel Opaba. O Pontal tinha
uma ruazinha cá na frente que era a rua dos pescadores, e o resto do Pontal era
um deserto, tinha onça no Morro de Pernambuco! Então Raquel abriu o terreiro
ali (antes do meu nascimento, nasci em 43, à volta de início de 40. Foi o primeiro). Depois veio Percília, depois veio Roxa, Pai Pedro, esse povo foi desbravador, que teve a coragem de enfrentar a terra inóspita e o preconceito dos habitantes da terra e o radicalismo do Estado, a perseguição policial e a excomunhão
da igreja (…) Quer dizer que antes de 30, 40, não havia nada? Nada. Esse período de repressão acabou subitamente? Não. Sempre houve repressão, porque a
igreja católica sempre considerou a crença negra como algo diabólico. (…) A
cultura branca por sua vez sempre olhou a cultura negra como algo exótico, primitivo, coisa da gentalha. Sempre foi assim. E o estado da Bahia entendeu tirar a
Mancha Negra da Bahia, que o Ruy Barbosa tinha feito a nível nacional quando
mandou queimar os arquivos da escravidão. E a Bahia disse, não, “eu vou fazer
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uma limpeza genética, vou destruir com tudo”. A ordem era prender, destruir,
queimar…
65. À saída de um ensaio da peça sobre Zumbi na UESC, conheci um
acólito do terreiro do professor Ruy Póvoas. Distribuía propaganda para um curso de língua Ioruba à distância. Perorou sobre
os seguintes pontos, todos enformados de ortodoxia: o que se perdeu em África vêm agora os africanos procurar na Bahia; a nação e
o rito Ketu-Nagô são superiores aos outros, graças à superior civilização dos reinos Ioruba; o rito Angola é uma degenerescência;
a atitude de “respeito, preceito e segredo” por parte dos iniciados é o que garante que tudo pareça aberto aos forasteiros, ainda
que só se mostre a superfície; o facto de corpo e mente não estarem separados e de nada ser intrinsecamente bom ou mau, ao contrário do catolicismo; a aversão à expressão “sincretismo”, preferindo “cada coisa no seu lugar”. Num certo momento Roberto diz
que leu um artigo sobre como o berimbau é o instrumento mais antigo do mundo, uma evolução de um simples arco sonoro de “uns primitivos” (pela descrição, bosquímanos). Tentando encontrar uma
plataforma com o discurso do acólito, Roberto manifestou-se contra a noção de “folclore” aplicada à capoeira com tanta veemência
quanta a que havia manifestado contra a noção de “desporto”.
66. Aconteceu o Ilhéus Folia, ou Carnaval Antecipado. O conceito
é pobre, se comparado com a noção rabelaisiana de Carnaval.
A avenida fechada, os camarotes, os trios desfilando, a pouca
qualidade da música. Basicamente um desfile de concertos ao vivo.
Os blocos, isolados pelos seus cordões, são compostos por uma
burguesia tendencialmente branca e jovem. Os homens da segurança, que seguram as cordas, invariavelmente negros. Parecia um
desfile de apartheid. Ao princípio o ambiente estava agradável,
com pouca gente. De repente, quando voltamos do fundo da avenida,
fomos envolvidos por um magote de gente pulando e correndo e dançando, acompanhando um trio. Esmagados entre as cordas e os prédios, foi aí que por cinco vezes me meteram a mão ao bolso, tentando roubar o que fosse possível. Apercebi-me da racialidade
classista do facto: eu não estava nem em camarote nem em bloco.
Alto e “branco”, mesmo com roupa simples, há uma corporalidade de
gestos e atitudes que indica o alvo. E eu próprio comecei a prestar atenção às imagens opostas à minha — e isto é pensar racialmente, isto é o fermento (ou o afloramento) do racismo. O resultado desta incapacidade de mergulhar no evento e os pensamentos
que provocou aborreceram-me profundamente.

124

UM MAR DA COR DA TERRA

67. Fui visitar Gessy e ela mostrou-me a cassete da festa para
Mano Marinheiro de Outubro de 97. O dia dele é 4 de Outubro (S.
Francisco). O Mano dela apresenta-se como MQG ou MKJ, Martim
Quimbanda. Gessy tem o terreiro pintado de azul para ele, quando
não o pinta de rosa para Iansã. A festa do Marinheiro tem samba
com pandeiro e viola e como só “rola bebida”, os orixás nunca descem, fazem-no bem antes. E os atabaques não tocam. Na imagem aparece a “crente” que Gessy refere na entrevista. Foi no dia daquela festa que o orixá a trouxe de volta ao terreiro. Manifestava
Marinheiro. Vê-se “ela” sambando e bebendo. E vêem-se, de passagem, Atanagildo, do Miny Kongo, e Franklin, militante do MNU.
Gessy refere excessos de comida pantagruélicos durante três dias
seguidos. As camisas azuis e brancas encomendadas para a festa
tinham escrito: “Errar é humano, perdoar é viver, ass.: MQG”. Repentinamente, Gessy sugere que na pesquisa se trate da “Língua
Angola”. Levanta-se, dirige-se a outro quarto e regressa com um
caderno velho e usado, de onde debita cerca de vinte vocábulos em
“Angola”, de soldado (maralo) a sol (tatamuilo).

68. Uma longa escadaria improvisada trepa pela encosta barrenta do morro. Num socalco, marcado pelo vermelhão da cor da terra e o saturado verde
das bananeiras, uma rua de casas de madeira e tijolo. Uma delas ostenta uma
bandeira branca, sinal de que ali há um terreiro. Mais tarde viria a saber que
as escadas foram colocadas por iniciativa de Mãe Gessy. Ela não tem marido,
e teve duas filhas, uma delas falecida aos 16 anos. Mas Gessy criou muitas
crianças, algumas ainda ao seu cuidado. Os irmãos vivem no bairro, nas suas
próprias casas. Um deles apareceu, para tratar do ensaio infantil para o afoxé.
Gessy foi empregada doméstica, vendeu verduras, fez jogo do bicho e vendeu acarajés, até se dedicar ao terreiro. Parece ser muito respeitada no bairro.
Quando saí, quis que o neto Rodrigo me acompanhasse escadaria abaixo.
Assim toda a gente ficaria a saber que eu estava ligado a ela e não haveria perigo. Nas festas de candomblé, ela retira revólveres e fecha-os à chave num
quarto. Muito digna na atitude, Gessy fez questão de tapar os rolos que tinha
na cabeça com a sua touca de mãe-de-santo e envergar as suas contas. Deu a
entrevista sentada na poltrona do barracão. Imponente no seu cadeirão, com
o azul bebé das paredes por trás, não deixou de revelar o seu lado matreiro:
achou que eu devia levar filmagens para Portugal e mostrar como é o Candomblé, para ver se alguém quer que ela abra um terreiro lá. Lá fora, como
que guardando o nosso encontro, um pequeno altar dedicado ao Marinheiro:
uma figura de barro representando um marujo europeu, num tanquezinho de
cimento pintado de azul e repleto de conchas marinhas.
Quando começou o seu terreiro? Eu comecei no santo com a idade de dez anos.
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Estou com 52 anos de idade. O meu começo foi motivo de doença. Já vem de raízes, minha tia, meu avô, era tudo de candomblé. Então eu comecei doente e eles
diziam que era por causa dos orixás, mas eu não queria isso. Mas não tive jeito,
eu tive que dar a mão à palmatória. Eu comecei doente, então aí minha mãe me
levou pro médico, gastou aquilo que ela não tinha e não resolveu nada. Então aí
me levaram pra casa de macumba e na macumba eu fiquei boa, comecei a receber os orixás, fiz cabeça, tou com 39 anos de cabeça raspada. Aí… eu vivia numa
casa de aluguel com duas filhas, quando chovia eu saía com água pela cintura
com as duas filhas e depois que eu fiz o santo eu consegui aqui esse barracão.
Daqui eu fui começando a minha vida, dando minhas obrigações. De repentemente eu fiz um serviço pra um rapaz que se deu muito bem, renasceu. E ele me
pagou… sete cruzeiros. Eu comprei um sítio. No sítio eu não me dei bem, tornei
a voltar pr’aqui, prá mesma cidade. Aí construí aqui só pra Orixá, comprei mais
adiante um terreno, construí uma casinha, onde eu moro, e tudo o que eu quero
abaixo de Deus e os orixás eu consigo. Eu sou uma mulher de luta, luto muito,
tanto por mim como por alguém que chega aqui no meu ilê (terreiro). O pessoal
fala muito que a maioria dos terreiros em Ilhéus são Angola. É verdade? É.
Todo o mundo só toca Angola. Agora só que é uma Angola misturada, junto
com o Kêto, porque o Angola é ele que tem folha, pra todas as entidades. É,
Angola é que tem as folhas. De Angola nasceu os caboclo, que são os índio, né? E
caboclo quer dizer o quê? Caboclo ele é um espírito de índio que se incorpora
nas pessoas, trazendo suas raízes, ensinando seus remédios, tudo a poder de folha, de raiz. No meu ilê, o puxa-folha daqui é o Caboclo Guarani, por sinal dentro de Ilhéus a única pessoa que tem esse caboclo só é eu. Gostaria de saber um
pouco a história do seu afoxé. O afoxé, o ano passado, eu dando uma representação no hotel Canabrava, levei algumas filhas de santo e uma delas falou assim, “Minha mãe, porque a senhora não põe um afoxé?”. Aí eu falei “é mesmo,
tá bom, vamo correr atrás”. Aí eu fui na cidade, conheci Moacir e falei pra ele e
ele me perguntou como ia ser o nome do afoxé e eu falei pra ele que ia se chamar
Filhos de Ogum. Então daí nasceu. Vai fazer dois anos agora que vai pra rua.
Esse é o segundo ano que vai sair. Se Deus quiser. Que o Ogum na seita do Candomblé é Santo António. Estava dizendo que essa ideia surgiu durante uma representação, portanto já fez representações nos hotéis… que representação é?
É o Ijexá. É uma das filhas de santo vestida de baiana e dois atabaques e eu cantando e a gente dança, canta, distribui pipocas, flores, depois nós descemos, vamos até à praia e jogamos aquelas flores nas águas em homenagem a Iemanjá. E
dia primeiro do ano sempre eu estou no hotel Canabrava dando presente pra Iemanjá, acompanhado de muito turista, muita gente, uma coisa muito bonita.
Mas a Sr.ª sentiu necessidade de fazer essas apresentações?: Não, eu não senti
necessidade. Foi o Mestre Ramiro o primeiro que veio me convidar, porque fazia no navio, então quando ele começou a trabalhar no Canabrava ele me fez
um convite: “Minha Mãe, a senhora pode fazer uma representação no Canabrava?” e eu falei pra ele “Posso” e aí surgiu. O que caracteriza o afoxé? Em que é
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diferente de um bloco? O afoxé representa o candomblé. Na rua é um afoxé, aqui
dentro é o candomblé. Porque na rua é folclore e aqui dentro é um preceito. O
pessoal que sai vestido de saia, que vai prá rua, cantando, dançando, com toque
dos atabaque, são gente do santo, gente do orixá, então na rua eles não se manifestam. Porque lá é folclore. Já aqui dentro do ilê eles se manifestam como deve
de ser. Que tema vão levar? Eu vou levar os Caboclo, as Baiana, e vamos levar
os Pescadores que é representando o Marinheiro e no momento representando
o bairro que eu moro, que é o bairro dos pescadores. E porque desapareceram os
outros afoxés? Desapareceram devido às mudanças do prefeito. A cidade ela é
pequena e é uma cidade rica, mas só que ela é rica pra quem tinha antigamente
as fazendas do cacau. Pra mim e pra outro irmão que não tinha ela não é rica e a
gente não tem possibilidade de tirar do nosso bolso, do nosso pão que a gente
ganha, pra botar uma brincadeira na rua pra satisfazer o prefeito e a comunidade. Porque nós os instrumentos pra gente não falta porque — nós não tiramos
os instrumentos do Ilê, que é do terreiro, não podem sair, porque esses três atabaques que estão aí levam uma obrigação como qualquer uma pessoa — mas a
gente tendo os atabaques pra levar pra rua, aí fica dependendo de pano pra fazer saias pras baianas, de pena para fazer os capacetes prós Caboclos, roupa né?
Então já teve uma época que a prefeitura ajudava? Ajudava bastante. Olha, até
75 mais ou menos nós tinha Carnaval em Ilhéus, Carnaval mesmo. Muito afoxé,
muito bloco de arrasto, bloco mascarado, escola de samba — hoje em dia não
tem mais escola de samba em Ilhéus. ‘75, por aí, nós tivemos muito, e o prefeito
que mais gostava de fazer Carnaval em Ilhéus é falecido, era Erval Soledade. Ele
tinha gosto e satisfação e dar dinheiro pró pessoal. Tinha trio, e saía isso tudo,
Carnaval em Ilhéus não parava. Não era cinco dia naquela época, era três dias,
ele começava Sábado de madrugada com os Zé Pereira, muita gente atrás, os
homens tocando. Quando amanhecia o dia, já entrava o trio eléctrico, bloco de
arrasto, bloco de cachaça, mascarado… Quando dava a tarde, cinco horas, começava o desfile, dos blocos de fantasia. Lá prás 11 da noite, começava o desfile
das escolas de samba e hoje em dia não tem. Foi quando nasceu o bloco afro do
professor Atanagildo, o primeiro bloco afro que teve dentro de Ilhéus (Miny
Kongo) e depois dele pra cá é só o que fala em Ilhéus é bloco! A partir de 75 o que
é que aconteceu? O Carnaval antecipado está na base duns quatro anos, foi começado por Itabuna, o prefeito de lá que inventou esse negócio de Carnaval antecipado. Então lá faz só antecipado, não faz oficial. Aí Ilhéus faz antecipado,
porque é o pessoal que tem dinheiro, o Galera, o Chupa Rindo, o Eva e esses blocos de trio, então nós sempre ficamos por último. O nosso Carnaval oficial é o
Carnaval do povo, todo o mundo brinca, todo o mundo se diverte. No antecipado não, se você não tiver 250 reais, ou 300 ou 150 pra você entrar num bloco desses, você não se diverte, você tem que ficar sentado olhar eles passar se divertindo. Porque é tudo na corda. O ano passado o Jabes fez o Carnaval do resgate. Ele
prometeu que ia fazer o Carnaval, que o Carnaval ia voltar pra avenida Soares
Lopes, como voltou, e ele fez Carnaval de resgate. Só que nem todas as
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brincadeiras que existiam em Ilhéus participaram, porque o que ele deu prás
brincadeiras de Ilhéus foi 20.000 reais, eu mesmo recebi 2 mil, os outros 4. Então
ele garantiu que esse ano que ele ajudava, mas só que eu estou vendo a conversa
que ele que não vai dar nada… Agora se vai dar ou não a gente não sabe. Como a
senhora avalia o que está acontecendo este ano, com o CEAC, a Fundação, o
movimento afro-cultural…? O movimento está sendo muito bom, o Moacir por
sinal é uma pessoa que… ele se interessa bastante, ele adverte muito a gente o
que é que vai fazer, o que é que não vai fazer, mas são coisas que ele adverte e
nem todo o mundo segue… o que ele quer, nem todo o mundo faz aquilo que ele
ordena, que ele ali é um conselheiro, ele tem instrução pra dar às pessoas o que é
que devem fazer, o que é que não devem, pra poderem chegar numa boa. O pessoal não… não vai por ele, acha que deve fazer o que a pessoa quer. Mas não é
assim. Se ele está ali como mestre pra mandar, então eu e outros temos que
acompanhar aquilo que ele decidir. A senhora acha que os blocos vieram estragar o Carnaval da forma que a senhora gostava? Ah, estragou. Esse Carnaval
mesmo antecipado estragou, porque nós mesmo antigamente tinha os blocos
pela tarde com marcha, com frevo, e hoje em dia é negócio de reggae, de lambada, até isso… e é uma coisa desusada. Mas mesmo os blocos afro? Os blocos afro
fazem as músicas deles próprios, né?, eles cria o canto deles próprio. Pró bloco
afro, eles mesmo têm que sugerir a música deles. Agora pró povão sempre tem
que ser é o frevo, é a marcha, não é?, samba, essas coisas é que deve sair no Carnaval. Mas a senhora acha que os blocos afro são importantes para o movimento negro? É muito importante, só que tem também que ter os afoxé que é pra poder dar mais axé, porque só os bloco afro só não interessa. E se o bloco estiver ligado a um terreiro, ganha mais força? Ganha! Que papel a senhora acha que os
terreiro tiveram na afirmação da cultura negra no Brasil? A gente somos muito
recriminados. Porque nem todo o mundo dá aquela fé, não acredita, desfaz
muito, a gente passa muitas decepções, mas a gente não leva aquilo a sério, a
gente deixa atravessar porque cada qual com seu cada qual, cada qual usa daquilo que gosta e que acha que é bom e se sente feliz. Então o candomblé é muito
sofrido por algumas pessoas, pelos Cristão que desfaz e chama as pessoas dos
ilês pra ir prá igreja deles. As pessoas vai se dar mal, volta pró terreiro novamente, lá vai o babalorixá ou a ialorixá procurar resolver tudo de novo, arrumar
tudo novamente. A primeira navalha daqui da casa,57 que é uma de Xangô, a dijina dela é Airá, o nome de baptismo é Altamira. Ela saiu daqui, foi prós crentes,
pensando ela que ia se levantar na vida. Ela se torna hoje em dia pior do que
quando vivia aqui dentro da seita. Porque tem muitos filhos, foi casada, marido
separou, ela já na religião dos crentes, tem um filho com 18 anos que agora deu
pra fazer certas coisas que ele não fazia antes, fumar maconha e outras coisas
mais, e ela não quer dar a mão à palmatória, com todo o sofrimento que ela vem
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Isto é, a primeira a ter “raspado a cabeça”, ou seja, a ter sido iniciada.
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vivendo. Tem outra também, a Lamboiá, que o nome dela é Noélia, ela é raspada com Oxumaré. Essa saiu, passou dois anos na igreja, mas essa já voltou, o
Orixá trouxe ela de volta. Sofreu, sofreu, quando não aguentou, eles apanharam ela dentro da igreja e veio trazer praqui. Quem é que apanhou ela dentro da
igreja? O orixá. Pegou ela dentro da igreja e veio trazer ela aqui. Vai fazer um
ano no dia 11 de Outubro, a casa estava em festa, que foi a festa do Marinheiro,
quando o pessoal veio me falar que ela estava na porta da rua. Aí eu falei,
“quem chega até à esquina chega até aqui”. Aí ela entrou, foi bem recebida, foi
tomar uma maianga, que é um banho, roupa ela não tinha mais porque ela desfez de tudo, mas no momento que ela chegou a casa tinha tudo e ela saiu arrumada como os outros que estavam. Como é que essas pessoas se chegam perto
dessas igrejas? Eles vão levado por terceiros. Alguma pessoa chega, dá conselho, fala pra eles “sai do candomblé, você está no meio de Satanás, lá só tem o
Cão, você venha pra religião, porque aqui só tem Deus, no candomblé não tem
Deus, vocês vivem com o diabo”. Mas é engano de quem pensa isso, porque
aqui nós não vivemos com o Satanás. Jamais. Quando a gente vamos começar
qualquer uma obrigação, a gente bota ele prá rua, pra poder a gente começar
com os orixás.58 E o candomblé ajuda muito as pessoas. Não enriquece, mas que
levanta as pessoas, levanta. Eu mesma sou uma que falo com muito orgulho de
estar dentro da seita do candomblé porque quando entrei nada eu tinha e hoje
em dia tenho o que dar. Espiritualmente? Espiritualmente. A senhora faz consultas também? Faço consulta, trabalhos, qualquer tipo de serviço eu faço, dentro da seita, casa, descasa, tira dívida, tira perturbado, faz cabeça das pessoas,
qualquer um orixá, e tenho outras filhas de santo que veio pr’aqui nada tinha e
hoje em dia, graças a Deus e o candomblé, elas tem. (…) Eu faço um baptizado,
eu mando celebrar uma missa, eu assisto a uma missa, eu vou num casamento
numa igreja, então eu sou católica, eu creio em Deus porque se a gente não pode
ir ao céu pra adorar o que está lá, tem que adorar o que está aqui na terra. Mas…
essa igreja como a Universal, aquilo ali é um comércio. Porque você vai na igreja
e eles coloca envelopes, de 2 mil até 50 reais. Você passa por uma igreja, você dá
a casa em que você mora, você vai morar aonde? Você vai ficar na rua. Então essas igrejas de crentes é um comércio. Porque se vai uma pessoa na igreja de
crente pedir uma cesta básica, o pastor faz o quê? Ele vai prá televisão, vai prá
rádio pedir à comunidade. Então não é ele que está dando. E aqui no terreiro de
candomblé não, é diferente, porque nós estamos aqui agora e se chegar uma filha e me pedir minha mãe eu estou com fome, meu filho em casa não tem nada,
…daí a pouco vou na minha casa, ou pego um dinheiro ou pego mesmo as compras e dou pra ela, não vou falar pra ninguém nem vou prá rádio pedir ajuda. E
o dinheiro que aquele pessoal bota? Todo o mês, não é 10%, 20% que dá prá
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igreja? No candomblé não tem nada disso. Eles são racistas, porque repare bem,
dentro da igreja de crente, só tem mais gente clara do que negro. E onde você vê
mais negro é dentro da seita do candomblé. Você vê muito negro. Agora nos
crente você não vê muito negro. Deve ser racismo, porque na certa eles não gosta de negro. Mas o negro deve ser respeitado, porque o negro é filho de Deus. Jamais eles devem desfazer da gente, porque eu mesma eu não desfaço. Mas se
eles me desfazer da minha seita eu estou pronta também pra desfazer da deles.
Porque o candomblezeiro ele não chama pessoa nenhuma na casa dele, pra vir
fazer um trabalho, a cabeça, pra nada. Chama sim: “Eu vou dar uma festa, se
quiser ir apreciar você vai”. Mas não invoca nada em cima daquela pessoa pra
aquela pessoa vir. Porque o pai-de-santo ou a mãe-de-santo, ela não tem poder
de ser mãe-de-santo, ela é uma zeladora. Então, ela não tem também o poder de
invocar nada em cima de filho ou assistente nenhum. Ela se senta como eu estou
aqui, dia das suas obrigações, começa a tirar seus canto, atabaque tocando, de
repentemente entra uma pessoa ali, se senta, vai cantando, canta pra Ogum,
canta pra Oxossi, canta pra Iansã, vai cantando prós orixás, e de repente aquela
pessoa se manifesta. Não foi o zelador que colocou. Ela já tinha. Só que não tinha ainda chegado a hora. E deu a oportunidade daquela entidade encostar
junto dela. É muito diferente do que é um padre ou um pastor… É, porque o pastor fala pra você “Jesus te ama, vamos lá na minha igreja”, quer dizer que ele já
lhe chamou pra você ir na igreja dele. E o candomblezeiro não. O candomblezeiro não convida ninguém pra ser filho de santo dele, nem pra seguir a seita dele.
O candomblé é uma escola e uma igreja. É portas abertas, vem quem quer.
Quem não quer não vem, então também não pedir a quem vem. Mas o candomblé já passou períodos difíceis… Muito criticado, muito. Quando eu comecei a
tocar a macumba aqui eu tinha que pagar licença na delegacia. Tenho tudo
guardado até hoje. Era na 2 de Julho, era lá a delegacia regional. Então quando a
gente ia dar algum toque a gente tinha que ir participar ao delegado, pagar uma
taxa que era pra poder a polícia não vir invadir. Que razão eles davam? Que não
queriam ver zoada na cidade. Eles vinha pra fechar os terreiros, muitos foram
fechados, eles entravam, furavam os atabaques…Acha que era essa a razão?
Não, de jeito nenhum. Eles faziam isso pra criticar a gente, desfazer, ver realmente se os candomblezeiros tinha algum poder de ser contra eles, de fazer com
que eles desistir. Mas eles tiveram que desistir e a gente fomos continuando. E
hoje em dia a gente não para não. A senhora acha que no Brasil tem o que chamam de democracia racial? Eu acredito que existe. O que é, é que desfazem muito. No momento até estamos tendo um pouco de liberdade. Já teve essa lei que os
negros não podem ser ofendidos, têm que ser respeitados. De agora em diante
eu acredito que eles vão levar isso a sério. Porque tem deputado, né?, pelos negros, e ele tá brigando por isso e eu acredito que eles vão avançar. A senhora
consegue imaginar um Brasil todo misturado? Ele vai continuar misturado:
branco, negro, pardo, amarelo. Ele continua e vai continuar misturado. Porque
se o sangue é misturado, qual é o branco que não tem o sangue negro? Eu
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acredito que todos tem. Quais são as principais características da cultura
afro-brasileira? Eu acredito assim: a gente foi muito sofrida, viemos trazido
pró Brasil vendido em troca de ouro, de dinheiro, e sofremos muito. Então agora chegou o momento de parar com o sofrimento, os negros tem que trabalhar,
progredir, subir, tem que ser doutor, negro professor, negro engenheiro, o negro que trabalha com computador, o negro enfermeiro, enfermeira, o negro tem
que ter valor, negro prefeito, deputado, vereador, tanto faz negro como negra.
O que se mostra nas representações na rua é a cultura negra? É que estamos livres, alegres, sorrindo, cantando, amostrando ao público que nós estamos ficando libertos. Porque antigamente os negros fazia as festa dele no engenho, ali
sofrido, pilando café prós brancos, prá sinhá, com calos na mão, os negro cortando cana para os coronel. Eu sei de uma pequena história contada pela minha
avó que tinha uma negra que chamava Tomásia. O patrão dela pediu a ela que
ela fizesse uma moqueca de peixe dentro de barro. Ela fez. Mas como depois da
moqueca feita na frigideira de barro, na hora de servi-la, o peixe pega na frigideira. Então ela foi pró açoite, amarrada e chicoteada. Por causa da pele de peixe
que ficou presa na frigideira de barro. Então chegando ao meu bisavô, que era
outro negro mas já era uma pessoa mais avançada, muito respeitado, aí pediu
que tirasse ela do açoite. Ela foi tirada, ele levou ela pra casa dela, tratou ela e lá
ela veio a falecer pelas pancadas que tomou por causa da pele de peixe. Isso é
muita injustiça. Fica na memória.

69. A seguir ao Carnaval antecipado, as conversas giravam em torno de
perguntas sobre se fulano “pulou” ou “não pulou” no Carnaval,59 sobre se os
homens haviam ou não ido sozinhos, sobre as horas de regresso a casa. O Carnaval mobiliza a vida social local, talvez não tanto como mais uma oportunidade de divertimento, mas sim como um fenómeno de identidade, que mede
a capacidade de cada um de aderir a um conjunto de valores: sair à rua, ocupar a rua, derrubar as barreiras de etiqueta, classe, raça, quotidiano. Permitindo o excesso, o qual se mede na dimensão da aglomeração humana, nas horas
tardias até às quais se ficou, na quantidade de dias que se pulou, os dois grandes veículos desta vivência são a música e o corpo. Se aquela se estereotipou
em torno da axé-music tocada pelos trios, este também se estandardizou em
formas de coreografia próprias a cada hit. Mas até pessoas que fazem uma crítica social e política, como Moacir (que sempre denunciou os trios de branco
como elitistas e racistas), confessa adorar “pular atrás de trio”. Mas já Franklin diz que não consegue ultrapassar o preconceito, não gosta e portanto não
vai. Com a diferenciação entre um Carnaval antecipado e um oficial, com o
peso dos trios no primeiro e o da cultura popular e afro no segundo, com a privatização — este ano — do primeiro, e as constantes guerras pelos subsídios

59

Na Trinidad usa-se a expressão to jump Carnival para dizer o mesmo.

ILHÉUS: ETNOGRAFIA DO MOVIMENTO AFRO-CULTURAL NUMA CIDADE BAIANA

131

para conseguir levar avante o segundo, com este delapidado pela prevista
fuga de pessoas para o de Salvador, o Carnaval é um campo de disputa sobre
um conjunto de valores e caminhos para a sociedade local. Para mais, isto
acontece, por imposição da localização geográfica (que aqui serviu de base
real para alterar o calendário social), durante o Verão, isto é, férias, lazer, quebra do quotidiano, quando noutras paragens se poderia esperar uma suspensão dos debates sociais.
70. Chegámos ao terreiro de Mãezinha, deparando logo com um ónibus da “Gabriela” estacionado à porta, e pessoas cá fora. Lá dentro, cumprimentá-mo-la — era a única dentro do recinto, já sentada na sua cadeira e vestida a preceito. Val viu-nos e cumprimentou-nos efusivamente, tendo-nos apresentado a outras pessoas.
Fomos cumprimentar Mãezinha e pedimos-lhe autorização para tirar
fotos. Ela mostrou-se esquiva, quis saber o que queríamos fotografar. Depois deu a entender que a saída do terreiro seria bonita de fotografar. Insistimos que se ela não se sentisse à-vontade, não fotografaríamos. Perguntamos se na praia estaria bem, e
ela disse que sim — é público. Depois, acabou por aceitar que tirássemos fotos, dizendo “Vou dar pra vocês essa colher de chá”.
Sentámo-nos nas bancadas. Começou um toque. Um dos filhos de santo começou a manifestar — na realidade, a ter um “encosto”, um
transe suave — logo às primeiras batidas. Cantou-se, sobretudo
para Iemanjá. O ambiente, talvez mais do que sempre, era de uma
festa simpática, carinhosa, positiva. O toque durou pouco, pois
logo da camarinha saiu o cortejo das filhas e filhos, transportando flores em jarras, e um cesto principal cheio delas. A saída
do terreiro em procissão foi alegre, começando as pessoas a entrar para o ónibus. Lançaram-se foguetes no momento da saída do
cortejo. O percurso para a praia foi alegre. Dentro do ónibus
apinhado, alguns dos ogãs tocavam os atabaques, disputando mesmo
entre si. Algumas mulheres — uma delas com uma excelente voz de
tonalidades bem africanas — lançavam cantos a Iemanjá. Uma miúda
em início de puberdade, loira, muito bonita, olhava muito para
essa mulher, nitidamente para aprender as letras das canções, as
batidas de palmas, as súbitas transformações de ritmo. O ónibus
parou logo numa das primeiras praias do Sul. O ritual não terá demorado nem uma hora até ao regresso ao terreiro. No fundo, a oferenda é análoga às outras que se fazem no próprio terreiro, só
que, como o local apropriado para a sua apresentação a Iemanjá é o
mar, a deslocação foi uma necessidade ritual, parte de uma sessão
completa que começou com o primeiro toque e a saída do cortejo e
continuou pela noite fora, depois do regresso ao terreiro, com os
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cantos para os orixás e a chegada de Martim que, como entidade da
água, está associado a Iemanjá. Na praia, o grupo deslocou-se
imediatamente para a areia, pessoas descalçando-se, sentindo-se
o clima alegre e extra-ordinário, de quem vai à praia à noite.
Lançaram-se foguetes, uma vez mais pelas mãos de um ogã. O grupo
de filhos e filhas reuniu-se em círculo, cantando ao som da percussão. Logo três homens avançaram bastante pelo mar dentro,
transportando o grande cesto com flores. As pessoas aproximavam-se da beira da água, pegavam num pouco desta e benziam-se na
cara. Feito isto, o clima de festa ganhou tons de brincadeira.
As filhas corriam umas atrás das outras, como crianças. Uma delas
quis tomar banho e a mãe pequena foi-lhe dizer que não, ela insistia, e logo uma outra filha dizia-lhe “a mãe não quer, olhe que a
mãe não deixa”, tudo isto em tom de risota misturada com repreensão. Isto reforça a ideia de uma irmandade, sobretudo de mulheres, com uma relação “filial” forte com a Mãe. Val brincava em
torno do grupo, pegando pessoas e crianças com um lenço, pregando
partidas. Tirou o boné de um e foi-o colocando nas cabeças de outras pessoas. Um dos presentes, Bené, foi-se chegando para o pé
de mim, timidamente. Quando estava mesmo ao lado, perguntou de
repente e a meia voz, “como vai a pesquisa?”. E aí começou uma
conversa a dois. Ele é assessor de um vereador, um cargo político
na plataforma de Jabes. Dirigente do MNU, formado em Filosofia,
dá aulas de Matemática no secundário, e está a terminar a tese de
mestrado sobre a questão negra, numa vertente sociológica. Falou-se do desbarato de África, das culpas do colonialismo, e ao
contemplar aquele candomblé de praia, forçou a nota na questão da
necessidade de a cultura negra se expor mais, se afirmar mais.
Ele é um dos entusiastas que estão a organizar uma marcha nacional de negros (e índios) sobre Porto Seguro durante as comemorações dos 500 anos. Franklin também estava mais ou menos de fora.
Cada vez mais sinto que muitos dos jovens intelectuais do MNU, os
“conscientes”, por assim dizer (não é o caso de Moacir, que já vem
do candomblé), se aproximam da religião como consequência de uma
reflexão cultural política, um pouco como se “tivesse que ser”.
Em conversa com Susana, Franklin disse-lhe que se iniciou com
Gessy agora em Dezembro. E de como se tinha assustado quando no
teatro, ao ouvir um toque de Ogum, começou a manifestar, coisa
que ele pensava que só lhe podia acontecer no terreiro. Regressados a este ficámos, Bené, Franklin e outros, na bancada. Começaram os toques e cantos, e logo as manifestações dos mais propensos. Mãezinha começou a manifestar. Ela foi para a camarinha e o
terreiro parou durante um bom pedaço, vindo a sair como Martim, o
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Marinheiro. Val pega na moto ali mesmo para ir comprar cervejas
para a entidade. Esta incorporou em Mãezinha imenso tempo. As
pessoas já se riam, as filhas queixavam-se jocosamente, quando
ele anunciava que se ia embora e depois não ia, pedindo mais um
samba, por vezes provocado este pelos ogãs na percussão, que lançavam versos jocosos que davam início a mais sambas. Martim ia
bebendo e fumando, conversando com as pessoas. Num certo momento
saiu mesmo para o pátio oposto à camarinha com um dos homens da
assistência e esteve lá bastante tempo. “Meteu-se” com pessoas
muito específicas: com Moacir, que “pôs de castigo” por estar a
cochilar na sua cadeira no interior do recinto; com Béné, que impediu de sair quando este quis, oferecendo-lhe cerveja e à mulher
que o acompanhava; com Franklin; e connosco. Não percebi o que
ele disse de Bené e da sua companheira, mas Bené não estava nem
satisfeito nem comunicante quando falava com Martim. Num momento
em que este se afastou chegou a perguntar-me, a mim, se eu achava
que ele já podia ir embora ou se Martim o ia chamar de novo. Franklin falou — o que pôde — da sua iniciação, do facto de ser contra o
sincretismo, comparando por exemplo os terreiros onde Santa Bárbara aparecia figurada e aqueles em que só Iansã (de que Santa
Bárbara é o equivalente católico) tinha lugar. Acontece que quando Martim veio falar-lhe (e connosco) falou disso mesmo. Que esse
negócio de Santa Bárbara é “saudade da corrente”. Falou do Angola
como o verdadeiro candomblé, como algo “do princípio do mundo”, e
da necessidade dos negros se afirmarem. Apresentou-se como sendo
alguém que anda no vaivém das águas, um “branco negro” que andou à
procura de uma terra para si e descobriu no candomblé a sua terra.
Connosco insistiu numa coisa: que eu deveria entrar na “macumba”
mas não quero e que ele não percebe porque eu não quero. Por um
lado dizia que para se conhecer a fundo tem que se entrar e mesmo
assim morre-se sem saber tudo, e que no entanto eu ficava a “escrevinhar” (nunca me viu — quer dizer, nunca Mãezinha me viu — fazer isso). A conversa era semelhante às alusões que Mãezinha já
tinha feito para eu entrar. Acho que por um lado é um aviso de que
compreender a cultura negra é compreender o candomblé e que este
não se compreende de fora (ele tem que ser “incorporado”?). Por
outro pode ser a percepção, de quem tem obrigação de ser bom nisso, de uma verdade sobre mim: a minha propensão, reprimida, para
o religioso.
71. Em contraposição à festa de Iemanjá organizada pelo terreiro
de mãezinha, a prefeitura organizou uma festa de Iemanjá na praia
do Pontal. A condução do candomblé foi de mãe Carmosina, muito

134

UM MAR DA COR DA TERRA

folclórico, com o rito todo em português e uma performance mais
sincrética, de cariz umbandista. Por detrás do terreiro improvisado, um enorme trio eléctrico, com saudações de Jabes e da prefeitura. Calor infernal tornando ainda mais insuportável esta
folclorização turística, por comparação com a festa de Iemanjá no
terreiro de Mãezinha. O Sol pesa como uma pedra. Não será muito
diferente à noite, com a Lua.

72.

Franklin, actor de teatro, activista do MNU:
Como se ganha uma “consciência negra”? Eu acho que essa coisa da consciência
negra… o grande factor é a cultura, e a gente de repente se olha, a gente é negro,
a gente olha pra nossos familiares, toda a família de ascendência negra também,
e o próprio caldeirão cultural ele desperta o interesse. A gente vai para a escola,
começa a ver a história contada pela escola e começa a identificar também, isso é
inegável, e aí de repente vem os questionamentos, a identificação, a própria empatia, a gente começa a se ver dentro disso aí, eu olho minha família, por exemplo, por parte de meus pais completamente negra, e minha mãe — os pais de
minha mãe, meu avô era índio, caboclo, e a mãe de minha mãe era branca — e a
gente começa a ver essa diversidade que tem no Brasil. Que na realidade não é
tão diversa. Quando a gente vai ver no campo político a diversidade não é tanta.
Eu particularmente tinha grande tendência prá coisa da cultura, para a coisa da
arte, e comecei a me envolver com isso, a ver as manifestações culturais que, no
princípio, por volta da minha infância, não tinha uma “política cultural”, era só
cultura. Era exibicionismo, arte de entretenimento. E os candomblés ainda
eram muito reprimidos. Eu lembro que em frente a minha casa, em criança, tinha um candomblé e não sei por que cargas de água minha mãe um dia me levou lá. Minha mãe não era nem é muito simpática ao candomblé — hoje ela até é
protestante, da Congregação Cristã do Brasil — e eu fui e fiquei maravilhado.
Maravilhado. Depois eu não consegui mais nunca, minha mãe reprimiu completamente, mas envolvi com os movimentos sociais, no estudantil foi onde
tudo começou, no segundo grau a gente teve discussões acirradas entre nós
mesmos e aí recebemos uma proposta do PT, foram simpáticos, era o PT chegando aqui em Ilhéus, por volta de 83, 82. Tinha uma proposta interessante de
trabalhar nas comunidades, nos morros. Discutimos e resolvemos nos filiar.
Pintou o questionamento, embora no nosso grupo o negro não era maioria, mas
no nosso colégio era, e nós éramos grémio, liderávamos o alunado e então tínhamos que ver esse aspecto. Aí que começou essa coisa de trazer a cultura negra pra dentro do colégio e a consciência. O nosso trabalho era política, a cultura
era um elemento, era um veículo… Hoje trabalho no teatro, faço música, com
essa intenção. Pra mim não era teatro, era política. Por esse período entrei no
Axé Odara, estive dois anos, tinha uma cúpula, coisa que até hoje tem no movimento negro, de pequenos grupos determinando as acções, e não tinham uma
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política. E vem acontecendo: eles percebem que tem a cúpula, o grupo dominando, mas não têm a ousadia de interferir. E isso ocorre até hoje no movimento
negro, o cara que está criticando esse grupo mas a gente percebe que ele queria
estar lá… e eu me afastei, passei um bom período afastado e decepcionado. Eu
não tenho o jeitinho brasileiro. Não consigo entrar nessa, de tirar partido de alguma coisa. Passei um tempo fora, afastado e de repente o próprio PT estava começando a se engajar, ou alguns negros se engajando dentro do PT. O PT tinha
força aqui? Ou vocês eram um grupo restrito? Restrito. Éramos activos, um núcleo do PT, o núcleo Nelson Mandela, no bairro do Malhado. Hiper activo. E tinha um núcleo que era dos sindicalistas mas comungava connosco — e que
mais tarde Moacir veio a integrar. E no Malhado porquê? O Malhado era um
ponto de referência, muito morro, carência e trabalho intenso da direita. Até
hoje. Os grandes discursos do ACM são no Malhado. Paternalismo com essa
miséria. Ponto estratégico, de repente a gente trabalhou lá com essa intenção,
combatendo a ideologia de que a gente é contra. Naquela época tinha umas três
tendências no PT: a Articulação, a Força Socialista e…, não, a FS tinha dois grupos divididos. Que era justamente o pessoal dos sindicatos e o das lideranças
populares, pessoal das associações e tal… que tinham suas divergências, com
trabalho separado e de vez em quando se uniam. A Articulação é que tinha tendência para a formalidade, a gente era mais popular, de ir pra rua, contra aumento de passagem, até de radicalizar, parar trânsito. O Nelson Mandela fez
esse trabalho mas o PT veio se fortalecendo em Ilhéus, adquiriu representatividade e o núcleo acabou. Na verdade a tendência Articulação foi se fortalecendo
e nós começámos a estudar outros partidos políticos… Não nos satisfez e nesse
processo o núcleo se desfez… Não me desfiliei mas também não participo, nem
tenho votado em convenções, mas sou simpatizante. De há uns anos pra cá
adoptei como partido o MNU. Surgiu em Ilhéus quando? Por volta de 1993. Depois dessa diversificação no PT? Sim. Que a gente tinha conhecimento desses
movimentos, trouxe algumas lideranças de Salvador… Ele se estabeleceu, na
verdade, com a vinda de Moacir. Foi para Camamu que ele veio mas o pólo sindical funcionava aqui e ele se instalou, já vindo com orientação política e surgiu
a ideia de fundar um núcleo MNU em Ilhéus. Uma cidade essencialmente negra. O movimento negro sempre carregou esse estigma de se achar desunido.
O MNU veio estabelecer uma espécie de união. Como é que o MNU pensa a
questão racial no Brasil? É uma questão polémica. Porquê no Brasil a questão
não explode é a pergunta que os estrangeiros se fazem…Pra mim o racismo no
Brasil é polémico, é um prisma multifacetado. Porquê não explode? É a coisa do
jeitinho brasileiro. Isso é uma opinião comum no MNU: o racismo brasileiro é
cínico, é levado na sacanagem, na piada… esse é o ponto fundamental, é levado
no bom humor. O negro brasileiro vai levando também na sacanagem enquanto não sofre uma acção racista mais rude, mais severa, como ocorre por exemplo
nos EUA, é muito mais severo, mais extremista. Aqui não acontece. Aqui o negro não consegue uma posição mais privilegiada, mas ele vai vivendo, vai
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dando um jeito de pôr pão na mesa e para ele tá bom! Ou pensa que tá bom. Visto que somos maioria temos muitos espaços a ser conquistados, porque somos
cidadãos, membros duma sociedade com povos distintos. É aquela coisa… o
negro só se consegue destacar no entretenimento, Gilberto Gil, Milton, e o primeiro exemplo é o Pelé. Mas, e quem não tem essas habilidades? O pessoal dos
blocos, não sei se pela ausência dessa informação, eles se envolvem em questões
de interesses pessoais, mas nós temos é um interesse colectivo, tem todo esse
povo negro pra ser trabalhado, não só os blocos. De repente, alguns lideres de
blocos já começam a tentar falar a nossa língua, da maneira que a gente fala, mas
a gente percebe que não é espontâneo. Tem esse jogo dentro do movimento que
eu detesto, não sei se porque eu não sei jogar, se por questão de ética, ou as duas.
Me assusta muito esse jogo… Esta experiência com o Força Negra parece tentar
ligar as duas coisas: bloco e política? Eu diria que essa foi a principal ideia.
Quando pintou a proposta do FN a gente deu pulos e saltos. E na verdade ela
veio prá minha mão e de Punk do Reggae. A ideia partiu de quem? O pessoal do
FN, os fundadores, se converteram a protestantes — baptistas. O FN já é uma
entidade com tradição, dez anos já, muita luta pra se fazer, e eles acharam que
não devia se perder toda essa luta. Quando eu cheguei, com Punk do Reggae,
pra falar com Marzinho do FN, Marzinho achou óptima a ideia… aí, passou,
deu as dicas sobre documentação, tudo muito capenga, livro de acta… A gente
tem uma comunidade pra trabalhar, a gente não tem o FN, a gente tem uma comunidade que envolve o FN. Marzinho me ensinou que o protestantismo foi
trazido pró Brasil por negros americanos, eu desconhecia, daí vem a questão do
gospel e tal… e ele trabalha com música dentro da igreja dele, com ritmos africanos e se não me engano com atabaques também. Tem ganho prémios de música
evangélica. Som muito legal mesmo. Só não gosto das letras, me incomodam
muito. Mas na origem o FN era ligado a um bairro? Sim, Avenida Itabuna. E a
uma família, ligada ao candomblé também. Essa conversão se deu, foi sendo injectada na família essa questão do protestantismo, aos poucos, foi a mãe, a irmã
se convertendo e tal. Marzinho se converteu a dois ou três dias de fazer a raspagem [a iniciação ao candomblé]. A família toda é protestante e toda desfilava no
FN — negras lindas por sinal — a família produzia tudo. E essa conversão se
deu assim. Nesta refundação do FN há uma ligação forte ao terreiro de Mãezinha ou é acaso? De certa maneira a gente entende que é importante para nós
uma orientação espiritual para conduzir este tipo de trabalho. O terreiro de
Mãezinha foi muito consequente porque para o que a gente queria estava muito
ligado. Muito importante para a orientação musical foi o Delmo e o factor de
Delmo ser filho de Mãezinha e estar próximo do terreiro. Até porque todos esses blocos da Bahia têm origem em terreiro. Todos os que têm tradição de raiz.
Não os que vão pela onda, o entertainment. Tem gente que acha que pode ter movimento negro independente dos terreiros? Eu acho que o movimento negro…
vou lá na História. Ele surgiu com o rebelar-se contra a chibata, as correntes e desde
essa época eles não abriram mão de sua religiosidade, dessa manifestação
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religiosa, cultural, e não mero folclore, não era folclore como essas pessoas hoje
consideram. Tinha essa necessidade de orientação espiritual, Palmares tinha essa
orientação, Zumbi embora tenha sido catequizado não abriu mão, fugiu e foi buscar a origem dele que era no candomblé, percebe? Já é histórico. A justificativa é
que todo ser humano tem que ter orientação espiritual, e a nossa, das nossas raízes, que nosso povo trouxe pra cá, não abriu mão, sofreu, é o candomblé. O estimulo que eu tenho é muito maior que eu tinha quando peguei no FN. Mas fui na
minha mãe-de-santo, consultei, tive as respostas… Mãe Gessy? Mãe Gessy. E
ela deu-me uma grande força. O que ela me orientou nesse sentido… E Moacir
também, era dos que estava mais precisando… é importante. (…) Desde a marcha a Brasília, que não aconteceu — isso foi em 94, pelos 300 anos de Zumbi — a
partir daí eu comecei a me reintegrar mais activamente ao movimento negro —
e a gente fez avaliação dessa marcha, teve ónibus e tudo, a gente chegou até Itabuna mas a gente reconheceu que o ónibus não chegaria a Brasília, estava em
péssimas condições… E a gente fez essa avaliação, e também se realmente tinha
dado errado. Porquê? Porque a nossa parte a gente tinha feito. E começamos a
avaliar outras iniciativas que não tinham dado certo. Cada um procurou a sua
orientação, procuramos engajar os terreiros no movimento, coisa que o Marinheiro falou ontem “o pessoal dos terreiros está indo devagar”, ele se refere
também a isso, ao movimento, se tem tanto terreiro aqui porquê só ela e Mãe
Gessy? Percebe? A partir daí a gente começou a se orientar nesse sentido, o movimento tomou um ritmo agora que nunca foi visto. Eu acho que Moacir foi a figura fundamental nisso, porque ele veio com intenção política e era o que a gente estava precisando. A partir daí começamos a nos preocupar com a orientação
espiritual, e até em conscientizar em relação a isso. Pode até ter a tese de que
Deus é uma invenção do Homem, enfim… mas é necessária essa orientação.
(…) Quanto ao teatro — não como “teatro”, mas sim a “arte de interpretar”
— era manifesto nos rituais africanos, como a gente vê no candomblé! Performance? Exacto, muito natural, não é um actor, uma actriz, mas manifesta essa
veia que o homem negro tem, a mulher negra tem. A origem do teatro vem daí.
Os próprios gregos tiveram informações disso até eles desenvolverem o teatro.
Você se transformou no teatro graças ao candomblé? Eu acho que… embora
seja muito diferente, eu acho as sensações muito diferentes, no teatro e no candomblé, mas no teatro contribui muito, porque embora seja diferente você cria,
pra interpretar no teatro, um ritual, que lhe dá uma segurança imensa como actor. Depois que passei a frequentar o candomblé tenho uma segurança imensa.
E eu tenho pouca experiência de teatro, 11 anos é pouco, mas já tenho uma segurança imensa depois que entrei no candomblé. E tem diferenças muito grandes.
É de origem religiosa, o teatro…Voltando ao início, ao entretenimento etc. Os
negros são representados como bons nas artes do espectáculo e do corpo, mas
tem gente que diz que isso é redutor, e ainda tem o movimento negro resgatando
essas formas de expressão… Eu acho que isso se fundamenta muito numa coisa
que o negro tem… e eu acho que nós negros precisamos é da fixação da raiz.
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Não perder a identidade. Porque a cultura que mais se destaca é a negra, porque
ela tem origens fora daqui. Diferente da cultura nordestina, por exemplo, que
tem origem aqui, ela é muito do nosso solo. E a negra não, ela vem de fora e às
vezes se confunde com a daqui. A gente é negro, a gente manifesta essa cultura
com uma certa veracidade em relação à raiz que é o homem negro primitivo, são
seculares essas manifestações, essa identidade cultural. Como vê a ideia muito
brasileira do elogio da miscigenação, de que um dia não terá nem negro nem
branco? Isso entra em conflito com o movimento negro? Entra muito. É aquilo
que eu te falei no início, o racismo aqui é uma coisa muito levada no jeitinho.
Aliado a isso dizem também que no Brasil não há racismo, que a multiplicidade
é tão grande que não há racismo. Eu digo que se há multiplicidade de raças há
racismo, é o grande factor, não tem como. É um discurso que eu acho falso e do
racista, pra esconder a sua própria face. Apazigua o racismo, é cínico. E se diz
que não mais haverá essa multiplicidade. Eu acredito que sempre haverá essa
diversidade de tipos e géneros e grupos étnicos. Não tem como. Porquê? Eu
acho que os grupos hoje criam identidade entre si, eles estão muito entre eles,
embora você veja casos omissos, mas… tem a questão de classe, tem a questão
de grupo étnico, e eles estão procurando sempre estar entre eles. Pra acabar com
essa multiplicidade tem que se juntar todos e aí eu acho dificílimo, quase impossível. E acredito na dialéctica, também, se juntar tudo e ficar tudo em paz a
gente vai parar aqui! (…) Basicamente, o que eu vivo a reflectir é isso, minha
ideologia passa por aí. A gente precisa criar um pouco mais de consciência, de
formação. Eu estou dando aula num projecto, “Conviver”, da Fundação Fé e
Alegria, trabalhando com pessoal de rua e percebi uma grande falta de auto-estima por parte deles. São todos negros, T O D O S. Eles acham que por serem negros nunca vão ser nada, não têm espaço, que o bonito é o Marcos Frota que dá
na TV, porque é louro de olhos azuis etc. Eu estou iniciando um trabalho de
conscientização e tem que ser radical, ir buscar toda a história de raiz do negro,
trazer as conquistas e o que a gente tem por conquistar. Eles têm aulas de capoeira, por exemplo, e um desses dias na minha aula de arte integrada eu parei
a aula pra expor pra eles a origem da capoeira, de onde vem. É isso.

73.

A Região (2/2/98). Editorial da edição de Ilhéus:
Uma grande novidade este ano na festa do “Ilhéus Folia” foi a terceirização [privatização] do evento, e sua infra-estrutura terminou ficando sob a responsabilidade da empresa CR Produções Artísticas… surtiu os efeitos desejados… inclusive reparando alguns erros cometidos na primeira edição do Carnaval antecipado em 1997. Louve-se a iniciativa de Jabes Ribeiro, através da Ilhéustur, em
colocar em prática a terceirização da festa, que a cada ano atrai mais turistas e
consolida-se como um evento que pode até mesmo expandir-se a nível nacional, saindo do eixo Minas Gerais, Brasília e Goiânia, os três grandes pólos emissores de turistas para Ilhéus. [O jornalista comenta que] a proposta de dois
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carnavais atende a formas diferentes de se mostrar e curtir o Carnaval: a da diversão e externação da liberdade e a do resgate à nossa verdadeira cultura… No
mundo cristão medieval o Carnaval era o período de festas profanas que se iniciava geralmente no dia de Reis e se estendia até a quarta-feira de Cinzas, dia
em que começavam os jejuns quaresmais. Era uma festa popular, caracterizada
pela alegria exacerbada, pela eliminação da censura e pela liberdade de atitudes críticas e eróticas… mas eis que o criativo povo brasileiro resolveu incrementar mais essa festa e aproveitou esse período de alegria para cantar a nossa
história, mostrar a nossa rica cultura e manifestar o orgulho das nossas raízes.
E surge este que preferimos chamar de carnaval cultural, que traz os cordões, os
afoxés, os blocos de arrastos, as escolas de samba e as saudosas bandinhas…
Não que seja contra este novo estilo de brincar, mesmo porque, embora muito
mais violento que outrora, ainda estão vivos nesta festa os mesmos objectivos
de externação da liberdade. [Já o Editorial da edição de Itabuna do mesmo jornal dizia: ] O sul da Bahia, vitimado por uma crise sem precedentes, vive uma
situação inusitada. Indo na contramão do bom senso que aponta o trabalho
como uma das maneiras de viabilizar a retomada do desenvolvimento, o que se
vê é uma sequência inacreditável de festas. Janeiro termina e Fevereiro começa
com o Ilhéus Folia… Uma semana para recuperar o fôlego e vem aí o Carnaval
antecipado de Itabuna… Acabou? Não! Na sequência vem o Carnaval oficial,
com seus feriados e uma inacreditável “semana de dois dias”, isso quando não
se enforca a quinta e a sexta… o mês de Fevereiro simplesmente inexiste em termos produtivos. Há os que insistem na tese de que o Carnaval movimenta a
economia. Se movimenta, é apenas um pequeno sector. Esse excesso de festas,
longe de traduzir um estado de espírito típico dos baianos, acaba sendo um entrave. Afinal, nem Salvador, a capital do Carnaval de rua do Brasil, tem tanto
tempo de folia … uma opção seria Itabuna e Ilhéus promoverem micaretas lá
pelo meio do ano. Meio do ano? Aí todo mundo vai estar no clima da copa (um
feriado a cada jogo do Brasil, sem contar o Carnaval em caso da conquista do
penta). Depois, bem, depois tem as eleições… 1998 só começa em 1999.
74. A situação é tão precária que Marinho informa-me que projectos de angariação de fundos para o Carnaval como o festival Dilazenze e da Beleza Negra foram adiados, e César diz que o do Rastafary foi mesmo cancelado. Esperava-se Gurita: Moacir estava de
viagem para Camamú e competia a Gurita trazer notícias das negociações com o prefeito, na sequência da entrega de uma carta reivindicativa e de uma reunião, a qual nem chegou a realizar-se.
Marinho diz, porém, que no último dia do Carnaval antecipado tinha dado uma entrevista para uma rádio, Jabes tê-la-ia escutado
e, ao falar por sua vez para essa rádio, teria garantido que, apesar das dificuldades da prefeitura, os blocos afro sairiam no
Carnaval oficial/cultural. Marinho diz que esta reunião ainda
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não pode ser para discutir horários de saídas dos blocos pois
ainda não há novidades sequer sobre a prevista reunião com a Prefeitura e a Ilhéustur. Gurita tinha-lhe comunicado recentemente
que tudo o que tem a ver com o Carnaval tinha passado para a Adriana. Discutem critérios sobre quem poderá sair no Carnaval. Criticam-se os oportunismos dos pequenos grupos de última hora, “que
não estiveram na briga desde o início” com a prefeitura. Marinho
afirma: “Não podemos dar luz a cego”. Marinho ataca em força a
“fantasia” dos que acabam sempre desaparecendo, sem estrutura
para saírem. Resumindo a lista dos que poderão sair, ela parece-me outra vez diferente: Dilazenze, Rastafary, Miny Kongo;
Afro Centro, Afro Norte, e Força Negra, afoxé Filhos de Ogum e Levada da Capoeira. Um rapaz chama a atenção para asneiras anteriores de um dos grupos mais pequenos, cujo representante entra nesse momento, dizendo que tem a certeza que “podem começar a ensaiar
amanhã”. Atanagildo diz, meio irado, que o Carnaval tem estado
cheio de aberrações, e Marinho adianta que o movimento afro-cultural é mesmo representado só pelo trio Dilazenze, Rastafary,
Miny Kongo. Desta vez disse-o taxativamente. Os outros reagem:
fazem parte há muitos anos e se não receberem “igual aos grandes”
nunca poderão ser como eles. Nesse momento chega Gurita, com novidades: amanhã chega Adriana e pediu a Gurita uma reunião com
ele, Moacir e Marinho. Jabes deixou o Carnaval afro para ela. Dever-se-ão apresentar as propostas e negociar. Marinho estabelece
prioridades: Primeiro, é preciso uma garantia de ajuda de custos
nessa reunião com Adriana; segundo, saber exactamente quanto e
terceiro, saber quando é dado, propondo ele dia 13 como limite.
O primeiro orçamento tinha sido de 53 mil, depois Moacir terá resolvido pegar nas propostas individuais das entidades, e parece
que na carta que foi enviada ao prefeito já surgia 40 e tal mil,
embora os orçamentos somados dêem mais de 60 mil. Marinho faz uma
jogada política: propõe que se abra espaço na reunião com Adriana
para mais uma pessoa do CEAC para “fiscalizar” as negociações,
para ninguém poder acusar Marinho, Moacir ou Gurita de manipulação. Gurita dá o golpe de mestre e propõe Absalão do bloco Os Malês, um dos grupos pequenos e com fama de falar muito e fazer pouco. Risadinhas. Atanagildo abre o jogo: dirige-se a Absalão e diz
“você vai escutar para depois não se queixar”.
75. De manhã havia encontrado Marinho e César na Fundaci, esperando que Moacir chegasse. Afinal, foi este quem teve a reunião
de sexta-feira com Adriana ou, mais exactamente, com um secretário dela. Nem Marinho compareceu, muito menos Absalão.
Além
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disso, uma reunião do CEAC prevista para discutir o assunto foi
adiada. Enquanto esperava por Gleide para uma conversa, tive um
bate-papo com Marinho. Este queixa-se de que a reunião com a
Adriana nunca aconteceu. Moacir, sim, reuniu com um secretário da
prefeitura, e com Gurita. O prefeito liberou 100 mil reais para o
Carnaval e 22 mil para os blocos. Mas Moacir terá demorado a pedir
o dinheiro. Segundo Marinho, ele amedronta-se facilmente quando
as coisas apertam. Gurita não escapa às críticas da sua manipulação política. Quando foi da comemoração da viagem do príncipe Maximiliano, organizada pela Maramata, Marinho ouviu falar várias
vezes que o Dilazenze ia ser convidado para tocar mas nunca alguém o contactou oficialmente. Como os actores iam receber cachés
de 150 reais, ele achou por bem divulgar que o Dilazenze tocaria
por 500, o que ele considera irrisório. Acontece que Gurita, em
reunião com Gerson e Soanne Nazaré, disse que “dos afro tratava
ele e a custo zero”. Resultado: queria promover — e conseguiu — o
Zambi Axé e o Danados do Reggae, as bandas que patrocina. Mas foi
falar com Vânia pedindo-lhe que arranjasse amigas para dançarem,
e que não contassem nada a Marinho. Assim foi: Vânia, Gleide e
mais quatro do Ballet Afro do Dilazenze foram dançar, acabando
por se zangar com a organização, porque o barqueiro as deixou
perdidas no mato, e não actuaram. Mostraram-se zangadas com um
dos organizadores e este terá desabafado com Marinho que “essas
meninas do Dilazenze são muito orgulhosas”. Marinho tem dúvidas
sobre se o Força Negra vai sair e reconhece que não se pode diabolizar os Malês, de Absalão, nas reuniões e fazer tabu do Força Negra, só por causa da presença de Moacir. E a razão para não haver
Festival do Dilazenze e da Beleza Negra é porque Adriana “tramou”, numa história complicada que envolvia protelação na concessão de som. Mas pareceu-me que o facto de ela querer encaixar o
evento nos eventos de praia e desporto que Gurita organiza a partir da prefeitura pode ter sido o verdadeiro espoletador. Gleide
chega: atrasada, lindíssima, e com o último número da revista
Raça Brasil debaixo do braço.
76. Tornou a não haver reunião do CEAC. Só compareceram “os Três
Magníficos” (Marinho, César e Sílvio), Gessy e Moacir, que ficou
ocupado no seu gabinete. Segundo os outros, anda a demonstrar uma
atitude de fuga e evitamento. As únicas coisas que se discutiam
eram em torno dos horários, já impressos numa folha, e os percursos de entrada. Gessy queixava-se de o seu ser muito tardio, pois
tinha crianças e agora até havia anúncios na TV contra isso e era
preciso cuidado com o Juizado de Menores. Marinho e os outros
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falavam dos problemas que teriam para entrar a não ser que viessem em contra-mão pelas traseiras do Bradesco. Os problemas resumiam-se a isto. A sensação que tive — até pelas ausências de todos
os outros, é de que, recebido o dinheiro, já nada interessa muito… Gessy recebeu 2000 reais e estava só preocupada com o andamento do corte e costura. Falando entre si, os “Três Magníficos”
especulavam sobre a necessidade de constituírem uma associação
entre os três blocos. César disse: “Não tem lá um em Salvador com
o Olodum, Muzenza e Araketu? Contratávamos um cantor para um
show, fazíamos dinheiro e já não ficávamos dependentes da Prefeitura”. César queixava-se dos “fretes” que têm de fazer, como
quando o Rastafary fez a campanha de Roland Lavigne — “andamos
por toda a parte e ele nunca nos pagou os 6 mil reais que deve”.
Marinho anunciou dramaticamente que iria convocar uma reunião
depois do Carnaval “para estoirar” — acontece que o Força Negra
não vai sair, mas recebeu 2000 reais. Moacir distribuiu esse dinheiro pelo afoxé do Banco da Vitória (Filhos de Xapanã), pelos
Pauzinhos e por um bloco de arrasto, os tais que à última hora
surgiram pedindo dinheiro. Acontece que não consultou o CEAC sobre essa decisão. Fúria geral. “Onde entra político… Mas quando
pedirem ajuda para as eleições, aí vão ver…”, ameaçava Marinho.
77. No Dilazenze o ambiente era de festa. No interior do barracão, duas mulheres, uma delas a esposa de Marinho, costurando panos vermelhos, brancos e amarelos. Na quadra, o ensaio da bateria
mais jovem, e do grupo de dança de apoio — sem as estrelas. No palco, cantava um dos vocalistas e também, no fim, Gleide e Marinho.
O som era excelente, forte, térreo… e ensurdecedor. Este grupo de
bateria era dirigido por um outro rapaz, não pelo Ney. Este apareceu a meio, com um ar nervoso e zangado, próprio de um líder,
descobrindo defeitos. Marinho convidou-nos para sairmos com o
Dilazenze no Domingo de Carnaval e irmos buscar os abadás no sábado, que ele insiste em oferecer, como convidados. A primeira-dama do Olodum sairá com o Dilazenze, e muitos estavam ontem
vestidos com t-shirts desse bloco de Salvador.
78. Domingo, 22 de Fevereiro de 1998. Saída com o Dilazenze no
Carnaval. O ambiente não era especialmente agitado. No barracão,
havia algum nervosismo porque as máquinas de costura tinham avariado e uma tinha sido substituída já tarde. Punha-se o sol,
quando passou, a prestar cumprimentos, a embaixada Jeje-Nagô,
ali mesmo da Conquista, de um pai-de-santo relacionado com a família de Mãe Hilsa. Anos atrás ele fez uma promessa de sair com
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pauzinhos (uma formação de dança que inclui pauliteiros) por sete
anos, e assim fez. Depois de uma paragem de anos resolveu sair de
novo com o grupo e teve um acidente. Hoje está de cadeira de rodas
e segundo Marinho há quem diga que se deve ao facto de não ter “pedido autorização para recomeçar”. Pouco depois chegou um ónibus
da Gabriela com cerca de vinte baianas. Vinham trazidas por Mãe
Carmosina, que ficou sentada numa bela cadeira à porta do compound do terreiro, na rua. Mais tarde, nos primeiros toques de
bateria revelar-se-iam fantásticas dançarinas. A bateria começou a alinhar-se na rua, composta por cerca de 30 elementos, um
deles mulher. Entretanto vestimos os nossos abadás, amarelos e
vermelhos (e também brancos, nas mulheres) misturando assim as
cores do Dilazenze, de Oxalá e de Xangô (orixá do Dilazenze).
A bateria ia sobretudo de vermelho. As obrigações principais já
vinham sendo feitas desde o dia anterior, com sacrifício e banhos.
A obrigação final fê-la Mãe Hilsa, como pedido de autorização para
a saída, abertura das ruas e protecção do bloco: lançou o que me
pareceu ser farofa de dendê ao fundo da rua, pipocas, e talco — sobre a rua, os instrumentos e as baianas. O ambiente geral era de
algum nervosismo com o atraso, mas sempre com a nonchalance de
uma grande família que está no seu território e mais do que habituada a que as coisas… vão acontecendo. A saída foi anunciada por
foguetes. Presentes estavam Carla Mendes, Maurício e Gurita.
Este vestia um fato de “chefe tribal africano”, algo hollywoodesco e encomendado por ele, destacando-se assim de toda a gente,
sem abadá. Ao longo da noite dançaria sozinho à frente da bateria, e fora do bloco de acompanhantes, fazendo mais um gesto político de se destacar. Carla e Maurício também alinhariam com
ele. Este último rapidamente se dispôs a falar do seu lado carnavalesco, da perda do eu no colectivo — um discurso “exterior”, de
consumidor do Carnaval. Ney e um irmão estavam vestidos de forma
diferente, sendo os verdadeiros lideres. Os outros irmãos também
foram cumprindo as funções de acelerar ou diminuir a marcha, controlar as pessoas nas ruas, etc. Mãe Hilsa estava vestida à africana, e a rainha do Carnaval, a primeira dama do Olodum, estava
vestida com um longo pano afro e um fantástico e complicado turbante amarelo. Viria a dançar calma e hieraticamente em cima do
carro de som, no desfile. Marinho previa um total de 200 pessoas.
Fomos descendo pelas ruas da Conquista, ao som contagiante da bateria: baianas à frente, seguindo-se a ala de dançarinos, os
acompanhantes como nós e a bateria. Descemos as ruas na direcção
do centro, sempre ao som daquela que foi provavelmente a música
mais inebriante que ouvi na minha vida: forte, vibrante, e ao
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mesmo tempo contida, disciplinada, sugerindo o transe apenas
para, no momento certo, induzir alegria — e sobretudo, sempre,
possibilitando uma dança estranhamente relaxante. O meu corpo
percebeu, mais do que a minha “mente”, a diferença em relação ao
samba carioca. Já na Catedral deu-se um intervalo: esperava-se a
chegada do mini trio que levaria os vocalistas. A avenida apresentava, todavia, um panorama triste. Vazia. Pouco vibrante. O desfile prosseguiu bem, agora com Gleide, Marinho e dois vocalistas
mais em cima do trio, bem como a rainha do extravagante turbante,
dançando. E eu, que entrei várias vezes naquele monstro tipo traineira, quente e cheirando a diesel, para filmar. Tendo começado
tarde (o que normalmente significaria mais gente) e acabado às
três e meia da madrugada, a avenida estava vazia. Os camarotes estavam todos vazios — ao contrário do que havia acontecido no Carnaval antecipado —, com a excepção do friso de políticos: Jabes,
Adriana e outros. No cruzamento com o enorme camião TIR do bloco
Sheppa (um bloco de trio local), a banda que actuava no tejadilho
não parou de tocar, tendo assim quebrado a etiqueta e insultado o
Dilazenze, cujos vocalistas se esforçavam por fazer-se ouvir, do
“alto” da “traineirazinha com rodas”. Imediatamente os vocalistas
diziam que “em Salvador os trios paravam uns para os outros” e falaram de discriminação contra os blocos afro. Na rua houve mesmo
discussão entre os dois blocos, com a polícia de permeio. Ao chegar ao palanque oficial, Dino dirigiu-se, através da aparelhagem
de som, ao prefeito e primeira dama denunciando essa discriminação. Adriana respondeu com palavras encorajadoras. Uma performance política. Susana, que ficara ao nível da rua com o bloco, disse
que Carla Mendes torceu o nariz às declarações de Dino, como quem
diz “outra vez a mesma conversa, quando eles recebem todo o ‘nosso’ apoio”. No encontro com outras bandas, as de palco, estas pararam para cumprimentar o Dilazenze e tocar juntos. Houve mesmo um
trio que tocou o Parabéns a você quando foi anunciado que ontem
mesmo o Dilazenze cumprira 12 anos. Este facto só fora apercebido
por eles próprios na preparação para a saída no terreiro. O desfile foi até meio da avenida e voltou para trás. No fim estava saindo
o Zambi Axé, com um ar muito improvisado e uma bateria de jovens,
perante um autêntico deserto. Toda a gente se preparava para ir
embora, dizendo claramente que o Carnaval tinha acabado. Foram
postas em causa muitas ideias feitas. O tema só se manifesta numa
ou outra letra das três canções originais que o Dilazenze produziu, talvez nas danças dos orixás do Ballet Afro, mas nada de evidente. Mais perturbadora foi a fraqueza de mobilização de público.
No fundo foram meses para apenas garantir o que já estava
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garantido — o dinheiro — e depois sair por ruas vazias para se
apresentar ao casal presidencial? O verdadeiro fenómeno havia
sido, afinal, a construção do Carnaval e não este em si?

79.

Dias depois conversei com Marinho, já em tom de despedida:
Nós temos 12 anos de existência, só ficámos dois anos de fora do Carnaval… um
ano na gestão de João Lírio que foi o sucessor de Jabes e… um ano na gestão de
Olímpio. E porquê? Falta de condições financeiras mesmo. Aí no último ano da
gestão dele nós já conseguimos botar o Dilazenze na avenida de novo. Os dois
primeiros anos da administração dele pedimos ajuda de custa e aí no ano seguinte ele suspendeu essa ajuda. Já depois a gente conseguiu uns patrocínios e
botámos o bloco na rua. Começámos a intensificar mais os trabalhos, dinheiro
de show, o pessoal se comprometia a abrir a mão desses cachets pra colocar o bloco na avenida…Quem patrocinou? Conseguimos na época um patrocínio de
uma loja de confecção e também do então presidente da câmara de vereadores,
Romualdo Pereira, deu um patrocínio grande, e um também do deputado federal Roland Lavigne, na época, foi quem ajudou Dilazenze e Rastafary, deram
uma boa ajuda. O que é que eles cobram? O Dilazenze fez um contrato…porque
é da praxe deles dar aquele apoio e depois quererem um retorno, de votos.
Como logo no ano seguinte era ano eleitoreiro, a gente se preveniu quanto a isso
e quando fazíamos contrato dizíamos tudo normalmente, não tinha vínculo político nenhum… foi o que não aconteceu com o Rastafary. Eles assumiram um
compromisso político. Tanto que quando esses vieram cobrar do Dila, a gente
disse que o acerto foi esse, vocês continuam com a vossa vida e nós com a nossa,
política é outra coisa, não preenche o perfil do nosso candidato, até ficou super-chateado e o próprio Cosme Araújo que na época ele era ligado muito a Lavigne e ele por morar aqui na rua achava que o Dila tinha por obrigação apoiar
eles… então ele aí ficou chateado e nós dizíamos “não apoiamos”. Passou um
período grande sem falar comigo. Tanto que hoje a gente não chega na porta
dele pra pedir nada. A amizade é só de vizinho, mas aqui na rua ele é muito problemático (…) Assim que ele chegou aqui na época de eleição ele teve uma série
de problemas políticos aqui, com moradores, com o Dila, isso tudo gerou uma
rejeição dele no bairro… As pessoas que estavam saindo no bloco eram daqui
da Conquista mesmo? A maioria é do bairro, não, da rua! Agora temos um bom
número de pessoas do Malhado… da Conquista como um todo. Mas a maioria
dos componentes são aqui mesmo da avenida Brasil. Nós temos bastante ligação com o bairro do Malhado e da Conquista como um todo. E tem outros que
vem de outros bairros. Mas daqui é geralmente filho de componentes velhos,
amigos. E do Malhado. A Mãe Carmosina vem de lá… É. Os filhos, netos dela,
são componentes velhos do Dilazenze. A filha dela já foi — a filha não, a neta —
já foi rainha do Dila, há uns cinco ou oito anos atrás, desde lá o Dila tem uma
grande aceitação no Malhado. Por exemplo o Dila todo ano participa da
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Lavagem de Iemanjá, lá do terreiro dela, então tem boa aceitação. São sempre as
baianas dela que vêm? Não, esse é o primeiro ano que vêm vestidas de baiana.
Elas vinham nos outros anos, mas vestidas de normal. Este ano, por causa do
tema, é que vieram vestidas de baianas. No primeiro ano do Dila, foi homenagem à minha avó e tivemos várias baianas também, do terreiro mesmo, foi uma
pessoa em cima do carro alegórico representando a minha avó, vestida de baiana. Pelos comentários (este ano) acharam a ala de baianas uma coisa linda, e elas
são animadas. O que achou do Carnaval? Achei que falta melhorar um bocado,
no Carnaval como um todo, organização, a própria comissão organizadora do
Carnaval. Eles cobram muito das entidades, profissionalismo e tudo, só que
eles não se comportaram como profissionais. Em primeiro lugar já começaram
a falhar porque deveriam ouvir quem faz o Carnaval para poderem montar
toda a estrutura. Sem ouvir essas pessoas que estão na rua, de trio eléctrico, de
blocos afro, das bandas etc., vai sempre ocorrer falta de organização, blocos encontrando com trios na avenida, os blocos afro e os afoxés saindo da catedral no
sentido da Concha enquanto de lá saem os trios, então é natural que vão se encontrar no caminho. Se é sair da catedral, todo o mundo tem que sair da catedral. Sempre estão se encontrando os blocos de percussão com os de trio, e as
desvantagens vão ser para quem? Sempre para os blocos de percussão, que não
tem carro de som potente. A avenida, ela… nos últimos Carnavais, tinha próximo ao palanque, aos camarotes, essa área era toda fechada com corda, e nos camarotes fechada de madeirite. Ali os próprios policiais estavam, e seguranças
contratados faziam o limpamento da pista. Hoje não existe isso, fica a cargo do
próprio bloco… então eles chama Carnaval Cultural mas estão se espelhando
na organização do Carnaval antecipado… em que os blocos vem com infra-estrutura e eles ficam despreocupados. Mas nós não temos essa estrutura
toda! Para mim é o segundo Carnaval cultural, o primeiro foi bem mais organizado. Faltou profissionalismo. Porque o primeiro foi organizado por uma pessoa super-competente, a única pessoa em Ilhéus que tem capacidade, que é Gerson Marques. Ele foi contratado pelos blocos de trio pra organizar o Ilhéus Folia. E foi ele que organizou o primeiro Carnaval cultural. Este ano ele não estava
na comissão organizadora e então deixou muito a desejar. Aquele pessoal (que
organizou este ano) está acostumado a organizar pequenos eventos, dentro do
teatro, com peças, coisas pequenas, mas não grande evento de rua, de massa. O
primeiro passo é ouvir quem faz o Carnaval, acontece em todo o Brasil, reunir
com a Polícia Militar, saúde, limpeza, blocos, etc. O Gerson Marques, cinco meses antes do Carnaval, estive com ele na Fundaci, e ele conversando comigo e
Moacir sobre o Carnaval, e ele acreditava que seria ele a organizar, que estava
ainda na Ilhéustur. Depois que teve um problema com o presidente da Ilhéustur — o presidente enciumando muito, porque ele é que tocava os projectos pra
frente — e ele saiu fora, ficou na Maramata e agora está de férias. A própria Fundaci começou a chamar a gente pra pensar o Carnaval, porque ele já tinha a experiência do primeiro Carnaval. Só que agora essa reunião para discutir esses
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pontos não aconteceu e Gerson não participou do Carnaval… fizeram as coisas
assim. Nunca reuniram com vocês? Não! Sempre adiando, adiando. Ficou certo
que assim que definisse a participação dos blocos, a questão financeira e tudo, a
gente reuniria para discutir a organização… A Comissão foi quem? Eu não sei
direito. Mas concerteza era Adriana, coordenadora geral, Carla, Gurita, Moacir, Maurício e alguns outros. Mas essa era a base forte na organização directa.
Eles são pessoas que têm aquela vontade, mas não basta. Já falharam noutras
vezes, mas sempre têm uma pessoa pra botar a culpa. Quem é o público do afro
aqui em Ilhéus? Geralmente pessoal aqui da periferia. Malhado, Conquista, Vilela, esses bairros, geralmente… E outra coisa: vai muito do local. Se você coloca
um evento desses na Concha, não vai ter o mesmo público que se você organizar na Conquista, no Malhado, no Nelson Costa, no Vilela… Mas vocês é que organizaram o espectáculo no teatro? Sim, mas a gente queria atingir um público
de turistas, não de nativos. Só que aí, o grande erro foi a gente ter acreditado na
parceria com a Fundaci, através da Adriana, que nos garantiu uma boa divulgação, e praticamente não existiu divulgação nenhuma. Especialmente TV, FM,
carro de som, cartaz, agências de viagem, hotéis, como o próprio teatro faz. Mas
nada foi cumprido. Eles não liberaram pra gente para fazer divulgação nos hotéis. Mas não liberou porque foi pró Dilazenze. Porque ao mesmo tempo estava
acontecendo um festival de ballet, de academias, que eles fazem todo ano. Todas
essas academias foram liberadas antecipadamente, repassaram ingressos pra
eles. Eles estavam temendo que nos dariam os ingressos e que na hora de prestar contas a gente não prestaria, sei lá, não estavam acreditando no trabalho,
não sei. Aí começou uma série de problemas com o Dila em relação à parceria. A
própria exposição, por exemplo, de fotos, lá no teatro, foi aquela confusão toda
que eu falei lá no colégio estadual,60 aí chegou ao conhecimento deles e… eles
me chamaram pra conversar, Adriana, Maurício e Carla. Aí começaram, que
não podia ser assim, que eu estava colocando a coisa muito pessoal, que era só
emocional e que deveria pensar antes de falar, porque a administração pública
é assim mesmo, que isso poderia acarretar problema político pró Dila, que as
portas podiam se fechar pró Dila… me cutucou mais ainda. Vocês estão ameaçando? O Dila precisa da Fundaci, mas a gente não depende de vocês, se dependesse não existia mais. … A gente não deve nada a vocês, vocês que devem à
gente, vocês estão esquecidos da oficina que Zebrinha veio fazer aqui, que até
hoje vocês não deram o retorno prá gente? Porque estão ameaçando que as portas vão fechar, se as portas nem abriram? O que pode vir a mudar? Depois desse
Carnaval eu nem sei se esse Carnaval continua, se pára. Existe o Carnaval

60

Marinho refere duas situações que não presenciei. O evento do colégio estadual foi uma
celebração ecuménica do dia da Consciência Negra. Aí, Marinho terá feito um discurso
inflamado contra os dirigentes da cultura municipal, agastado que estava com o facto de
painéis com fotos do Dilazenze terem sido retirados do teatro municipal sem autorização
sua, para dar espaço a outra exposição.
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antecipado, o grande evento, então quando chega o cultural é um Carnaval que
deixa muito a desejar em termos de organização e estrutura. As pessoas hoje já
perguntam pra quê dois Carnavais? Já existe essa dúvida, dois ou um só incluindo os blocos e afoxés. Mas como Jabes é muito apaixonado pelo Carnaval cultural, pelas manifestações populares, pode ser que sobreviva até ao final do governo dele. E o CEAC vai continuar na mesma? Eu acredito que a tendência é
melhorar. Eu tive uma experiência muito boa com esse Carnaval, deu para avaliar. Vai ajudar a reorganização. Você fica conhecendo melhor essas novas entidades. A gente vai corrigir as falhas e acredito que a tendência é que diminua o
número de entidades, não só no Carnaval, mas na cidade. Muitas não vão sobreviver. Vai ser natural o processo de acabarem. O CEAC deve ser uma entidade actuante, não só a questão Carnaval. Precisa discutir esse papel do CEAC
como entidade repassadora de verba para os blocos, não pode ser usado pra repassar verba pra entidades que não têm estrutura. Isso enfraquece o movimento. A gente vai fazer uma avaliação grande. Vai haver menos blocos e mais representativos da cidade… E tendência para o Dila, o Rasta e o Miny Kongo se
juntarem mais… Não, não, isso não. Entidades que foram dissidências das
grandes, a tendência é acabar com isso… tem o ditado “o bom filho sempre retorna a casa”, e a tendência é elas retornarem ás entidades de origem e aí elas
vão crescer. No Dila a gente discute isso muito, o número de entidades na cidade, porque só enfraquece o movimento porque essas entidades são dissidências
e não têm estrutura. Ilhéus hoje só comporta seis entidades, não mais. E que podem fazer? Um dos pontos que eu vou provocar no CEAC é dar uma rediscutida
nos estatutos… Mas em termos de acção do movimento cultural afro? O primeiro passo é em relação à organização interna das entidades. Ver as actividades
que querem desenvolver, pra dar-lhes assistência. Segundo, ocupar os espaços
que existe na cidade de maneira profissional. Organizando grandes eventos,
não só festicos — seminários, debates — e tentar resgatar essa popularidade
dos blocos afro, em relação a esses últimos cinco anos. Popularidade é a adesão
das pessoas? Exactamente. Porque com o surgimento dos blocos de trio, as pessoas da periferia começaram a se sacrificar para sair nesses blocos e deixaram os
afros. A gente pretende levar a discussão até essas comunidades, provocar mesmo essa discussão. Eu estava conversando com Moacir e ele disse “poxa, o Dila
foi o maior bloco, porquê?”, e eu falei que eu acredito que seja pelo trabalho que a
gente vem fazendo todo o ano, que as pessoas recuperem as suas identidades, a
paixão pelo bloco. A gente saiu na frente: eventos na quadra, os debates, as oficinas, isso tudo começou porque o público da gente hoje é jovem, de jovens que não
entendem nada de bloco afro, tem que preparar essas pessoas… Não entendem?
Não sabem nada sobre a sua cultura. Tem que trabalhar essas pessoas pra se valorizarem como pessoas negras, de periferia. Tem umas meninas que participaram
na oficina de dança, aqui da rua, e elas dizem, a gente participando num evento
promovido pelo Galera (um bloco de trio), poxa, aquilo ali para mim vai ser, eu
no meio daquele pessoal, poxa, vai ser legal; participando num evento do Dila
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ou do Rasta só vai ter pobretão, gente baixa e tal. A gente quer recuperar a auto-estima, que dancem as danças afro, que toquem, que valorizem a cultura.
Quanto mais militantes a gente tiver maior vai ser a força. Mas a maioria das
pessoas que estão vindo já estão se identificando, ali está a minha verdadeira
cultura. Veja bem, as pessoas identificaram rapidamente pela própria questão
do terreiro. Algumas pessoas pegaram a apostila e reconheceram Dona Roxa,
foi como se abrisse a cabeça, já tinham ouvido falar, foi rápida a identificação.
Ney pegava as apostilas e distribuía aos percussionistas. Alguns ritmos foram
trabalhados nesse sentido, por exemplo o ritmo do Agueré surgiu nesses trabalhos de grupo. E a coreografia também. Algo que tivesse a ver com o Tombency,
o Angola.

Lisboa
80. Uma coisa eram os projectos de Moacir Pinho outra os desenvolvimentos.61 O único projecto que de facto foi avante foi o dos blocos afro, em grande
parte devido à pressão dos próprios dirigentes dos blocos, ansiosos por garantir condições — sobretudo financeiras — para “saírem no Carnaval”.
Assim, o CEAC reuniu-se variadíssimas vezes, tentando definir o figurino
para a intervenção de cada bloco no Carnaval. Tal passou pela definição dos
temas, dos trajes, pela elaboração das músicas e canções. Mas antes do mais,
tudo passou pela definição das verbas e sua distribuição. A preparação do
Carnaval, do ponto de vista das iniciativas da Fundaci, deu-se com uma série
de seminários sobre auto-sustentação das entidades e sobre pesquisa e produção artística. Os seminários foram ministrados por dirigentes do Olodum e
do Ilê Ayê, os dois grandes blocos afro de Salvador que têm o papel de líderes
simbólicos do ressurgimento político-cultural negro na Bahia. Quanto aos temas, Moacir queria a exploração da temática Angola e Cabocla. Tentou inclusive garanti-lo promovendo a criação de um novo bloco, o “Força Negra”, ligado ao MNU — um projecto que falhou. A natureza incipiente dos blocos, o
facto de assentarem em redes de bairro, terreiro, parentela e vizinhança, gera
demasiados conflitos em torno da distribuição de verbas. Havia diferenças
notórias entre três blocos que funcionavam com continuidade e todos os outros, resultantes de cisões recentes de blocos maiores ou de projectos voluntaristas de grupos de amigos. Os três blocos referidos — Dilazenze, Miny Kongo e Rastafary — tinham a seu favor um conjunto de características: a sua ligação directa e antiga a um bloco fundador do movimento em Ilhéus, de que foram ramificações; a capacidade de auto-sustentação baseada no ancoramento
61

Esta parte do texto, redigida reflexiva e retrospectivamente em Lisboa, baseia-se em
grande parte num artigo publicado em 1999 na Etnográfica, III (1), pp. 131-156, intitulado
“Poderes, produtos, paixões: o movimento afro-cultural numa cidade baiana”.
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vicinal; as ligações mais ou menos explícitas (embora em graus variados) com
comunidades de terreiro de candomblé; e as lideranças, mais articuladas com
o poder municipal ou capazes de negociarem o apoio político de candidatos a
deputados que recorrem aos blocos como animadores de campanhas eleitorais. Tudo isto lhes permitia realizarem trabalho ao longo do ano e não só no
Carnaval. Se bem que esse trabalho fosse sobretudo a realização de espectáculos — o que de qualquer modo permite o apuramento de músicas e coreografias, além de angariação de fundos —, no caso do Dilazenze, esse trabalho
envolve componentes de acção comunitária e a promoção de valores identitários e de acção na política racial. As reuniões iniciais do CEAC eram dirigidas
por Moacir Pinho e tinham lugar na própria Fundaci. À medida que o ano
avançou caminhou-se no sentido da elaboração de estatutos e eleição de uma
direcção. Marinho Rodrigues acabou sendo eleito para a direcção da entidade, ao mesmo tempo que o seu bloco tentava promover-se na cena municipal
através da realização de um espectáculo do seu grupo de dança no Teatro
Municipal, no quadro de uma mostra de academias de dança e ballet, e através
da realização de seminários sobre a cultura negra. Os tempos eram de clara
tentativa de recuperação do fenómeno dos blocos, capitalizando a nova definição de um “carnaval cultural” como algo de prioritário na política municipal de promoção turística. Simultaneamente a esta coincidência de intenções,
os líderes dos blocos presentes no CEAC foram paulatinamente inscrevendo-se no MNU — o que, no entanto, não eliminou a distinção de ideias e propósitos entre “movimento afro-cultural”, por um lado, e “movimento negro”
político, por outro. Tanto nas conversas com Moacir Pinho, como com os lideres dos blocos, ficou claro que a promoção de uma identidade cultural específica seria benéfica para todos os sectores da sociedade regional. Se no seio do
Brasil — mercantilizado mundialmente através de etiquetas essencialistas
em torno da música, do ritmo, do Carnaval, da multirracialidade e da corporalidade sensual — a Bahia surge cada vez mais como a corporização de uma
africanidade fora de África, Ilhéus pretende definir-se como uma subespecificidade baiana. Sempre o fez através dos símbolos identitários em torno da
gesta pioneira dos coronéis do cacau, dos romances do primeiro Jorge Amado, de ícones de sexualidade e miscigenação como Gabriela. Mas estes símbolos ou estão conotados com a cultura das elites brancas locais ou com o
ambíguo discurso sobre a harmonia racial. A construção de uma identidade
negra ilheense é, pois, duplamente regional e segmentar, tendo a última que
negociar, para a sua afirmação, as vantagens que pode oferecer à primeira.
A concordância tácita nos vários sectores da sociedade pode resumir-se na
criação de produtos culturais performativos, baseados em artes do corpo e
no prazer sensorial, a mercadorizar em conjunto com as belezas naturais,
para um turismo sedento de diferenças culturais. Na economia cultural destes processos parece competir aos negros a fabricação destes produtos: e é
nesta fabricação que se verifica a ambiguidade entre cooptação pela
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hegemonia e potencial de auto-afirmação contra-hegemónica. É necessário,
todavia, contextualizar os seus discursos e práticas num trinómio interligado: a evolução do movimento pelos direitos dos negros, a evolução da política de representação cultural afro-brasileira, e a evolução das interpretações da política racial no Brasil.
81. Seguindo livremente o contributo de Bulmer e Solomos (1998), quero
tornar clara, antes do mais, a minha posição sobre “raça” e “etnicidade”:
1) raça e etnicidade não são categorias “naturais”, as suas fronteiras não são
fixas e a pertença não é automática; 2) tal como as nações, raça e grupos étnicos são comunidades imaginadas, entidades ideológicas e formações discursivas que dão significado social a diferenças, com consequências materiais de
exclusão e inclusão; 3) a raça é um meio de representar a diferença — através
da transformação de atributos contingentes, como a cor da pele — em bases
essenciais de identidade, o que não impede que a raça permaneça como categoria potente da experiência e da representação; 4) se entendermos as categorias de raça e etnicidade como recursos políticos, vemos que as identidades
nelas baseadas não são apenas impostas, podendo surgir também da resistência; 5) será, pois, mais adequado falar de grupos racializados, já que a raça é
um produto do racismo e não o contrário; 6) se os termos dos discursos populares e oficiais sobre raça estão sempre em fluxo, também podemos ver como
os grupos subordinados podem usar a diferença para se constituírem, representarem, defenderem, apropriando-se da categoria e invertendo o seu valor,
tornando positivo o que antes era negativo; 7) mas, como as identidades não
são fixas — não implicando uma só política específica — há que prestar atenção aos essencialismos que, do próprio campo subalterno, podem naturalizar
e des-historicizar a diferença; 8) as ambiguidades entre multiculturalismo e
cidadania advêm disto, pois a política da diferença que lhe está implícita junta, em tensão, a retórica da igualdade e a exigência da autenticidade (baseado
em Bulmer e Solomos 1998: 822-829).
82. O caso brasileiro é particularmente rico para perceber as paixões, poderes e
produtos associados a raça. Não cabe no âmbito deste artigo recensear o estado
da arte sobre a questão racial no Brasil. No entanto, uma periodização sucinta e
uma identificação de temas recorrentes é importante para compreender o contexto da política cultural identitária em Ilhéus. Um primeiro período abrange a
produção intelectual brasileira entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX. No modelo explicativo do país na viragem do século era concedida prioridade à questão da raça (Schwarcz 1993).62 Tendo por paradigma as
62
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teorias europeias do evolucionismo social e do determinismo racial, prevalecia
uma visão pessimista que responsabilizava a mestiçagem pela “degeneração racial” dos brasileiros e que, nas versões mais radicais, advertia para a “inviabilidade” da jovem nação. Mas o mito romântico das “três raças” estabeleceu a
agenda da ambiguidade entre a reificação das três raças e a propensão miscigenadora. Embora fosse geralmente considerada como factor de instabilidade
política e social, a miscigenação era interpretada também como marca de singularidade nacional e possível solução para o futuro. O problema da mestiçagem encontraria uma resposta na teoria do “branqueamento”: a superioridade ariana garantiria o desaparecimento de negros, índios e mestiços através
deste processo. O contexto das produções sobre raça prendia-se não só com a
construção do estado-nação à semelhança da Europa, mas sobretudo com o
problema da escravatura e sua abolição em 1888, nas vésperas da implantação da República e do seu modelo social inspirado no positivismo. As elites e
o estado investiriam contra grande parte das manifestações de cultura popular que denunciassem uma herança africana, de que foram exemplos a criminalização da capoeira e a perseguição do candomblé, invocando a luta contra
a superstição e as actividades marginais das camadas populares urbanas,
desde então constituídas maioritariamente por negros marginalizados do
processo produtivo. Um segundo período coincide com a influência seminal
de Casa-Grande e Senzala de Gilberto Freyre, publicado em 1933,63 e com a instauração do Estado Novo. A interpretação que Freyre propôs da formação do
Brasil assentava numa análise da economia doméstica do engenho nordestino do período colonial. A suposta plasticidade cultural portuguesa que sintetizaria a miscibilidade, a mobilidade e a aclimatibilidade, teria conduzido a
um processo de não europeização do Brasil, conseguido em grande medida
graças ao papel de mediador cultural atribuído aos africanos. Acusado de
criar uma imagem idílica da sociedade colonial baseada numa visão culturalista do patriarcalismo familiar ibérico transplantado nos trópicos, o modernismo de Freyre, regionalista e conservador por oposição ao modernismo urbano paulistano, nacionalista e modernizador, caracterizava-se pelo desejo
de romper com o latente ou explícito racismo de boa parte da produção brasileira sobre o assunto, quer na versão da “inviabilidade” do país, quer na versão do “branqueamento”. Freyre distinguiria, na tradição boasiana em que se
filiava, “raça” de “cultura”, e daria uma versão da identidade nacional, em
que “a obsessão com o progresso e a razão… fosse até certo ponto substituída
por uma interpretação que desse… atenção à híbrida e singular articulação de
tradições…” (Araújo 1994: 29). O contexto do Estado Novo foi-o também da
popularização e divulgação internacional do Brasil como “democracia
63
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produção e pela raça).

ILHÉUS: ETNOGRAFIA DO MOVIMENTO AFRO-CULTURAL NUMA CIDADE BAIANA

153

racial” por oposição ao segregacionismo estado-unidense. Os fenómenos de
apropriação das manifestações culturais dos descendentes de africanos e escravos pela sociedade nacional tiveram o seu ímpeto inicial nesta época, tendo
sido cooptados como símbolos de brasilidade, mas enquanto representativos
de uma área específica da cultura: a expressão mística, corporal, musical e sexual.64 Um terceiro período, correspondente às décadas de 1950-60, é marcado
pelos projectos da UNESCO. O projecto anti-racista desta organização passava pela análise da receita brasileira de “democracia racial” e do sistema de
classificação supostamente não opositivo e gradativo nas classificações de
cor. Segundo Maggie (1993), a pesquisa fora inicialmente pensada para a Bahia quando Arthur Ramos era o representante brasileiro na UNESCO, tendo
depois sido ampliada a todo o Brasil. Por um lado acentua-se o modelo comparativo entre o modelo racial baseado na origem ou sangue nos EUA e o modelo baseado no “fenótipo ou cor” no Brasil. Por outro, os antropólogos não
deixam de reconhecer e denunciar as desigualdades sociais com base na raça
(Nogueira 1955, Hutchinson 1952, Harris 1970, discutidos mais tarde por Degler 1971). Destacaram-se ainda, na época, os trabalhos de Wagley (1951) e
Thales de Azevedo (1955). Segundo Hanchard (1994) a maior parte destes estudos foram reexplicações caritativas das teses de Freyre (por exemplo, Pierson 1967) ou tratamentos epifenoménicos da raça (Harris 1964). Maggie
(1993), porém, discerne uma linhagem de obras que tentam aproximar os modelos da própria realidade social. Refere, como possível continuação dessa
postura, DaMatta (1987), o qual, a partir do modelo origem versus fenótipo :: EUA versus Brasil, repensa os dois sistemas apontando para o carácter relacional que preside à forma brasileira de classificar brancos, negros e índios,
em comparação com a modalidade dual americana, relativizando-se, assim,
as categorias classificatórias de “(mais) claro a (mais) escuro” usadas no senso comum para se referir a pessoas próximas, de forma relacional, em que não
há pretos/negros e brancos próximos, apenas entre terceiros distantes. Neste
período são já evidentes as várias maneiras de classificar a cor: a romântica do
mito fundador (branco, índio, negro); a quotidiana (de escuro a claro); e a das
estatísticas oficiais e do estado (pretos, pardos, brancos e amarelos). Faltaria,
então, a classificação polar, mais tardia, dos militantes negros (branco e negro). O assunto é claramente político e não apenas uma questão de sistema
classificatório fora do tempo e do espaço.65 /66 Num quarto período, a partir
64

A defesa da legitimidade e legalidade das formas culturais africanas seria conduzida
também pelos Congressos Afro-Brasileiros de 1934 no Recife, e de 1937 em Salvador, destacando-se Gilberto Freyre no primeiro e, no segundo, Edison Carneiro. Ambos deram
continuidade a um processo iniciado por Nina Rodrigues: a definição de um sentido de
comunidade negra a partir da sociabilidade do candomblé, aspecto que hoje em dia os
militantes negros mais marcados pelo discurso secularizante da associação entre raça e
classe estão a reconhecer — além do facto de o candomblé contribuir para a construção de
uma especificidade negra baiana e brasileira.
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da década de 1970 — já perante o movimento negro de influência transnacional — e com base em análise dos censos, Hasenbalg e Valle e Silva (1988,
1993a e b; Hasenbalg 1979, 1985, 1995) situam a desigualdade racial no âmago
das relações económicas, como servindo uma função necessária no capitalismo brasileiro. Paralelamente, demonstram que tanto regras de casamento
quanto princípios de ascensão social se pautam na diferença da cor e não na
diferença da cultura (Maggie 1993). Para esta autora, a chamada cultura negra
não tem sido propriedade dos descendentes de africanos no Brasil. Ou seja, se o
processo da hegemonia racial brasileira se pautou pela canibalização das “raízes” africanas pelo todo nacional, o espaço para a “cor” como recurso classificatório aumentou. Grande parte dos processos de afirmação da identidade negra
nos anos recentes têm sido marcados pela afirmação de uma cultura negra, oscilando paradoxalmente entre a afirmação do contributo negro para o Brasil e uma
etnicização que quer libertar a cultura negra do cadinho da brasilidade — quando este deixa de ser visto como igualitário. É assim que “negro” deixa de se referir à cor e passa a referir-se a uma “identidade”.67
83. Mas como se manifestou a colectividade negra ao longo do período destas produções eruditas? Segundo Agier e Carvalho (1994), foram três as etapas: o período pós-abolição, que resultaria nos movimentos negros de integração da década de 1930, nas cidades do sul; os movimentos anti-racistas
dos anos 70; e a convergência de diversos meios e discursos negros e afro-brasileiros nos anos 1980-90. O racialismo brasileiro do século XIX distinguia índios de negros, atribuindo àqueles o estatuto de “outro” étnico, marginalizados da ordem nacional e não cidadãos. Já os negros teriam sido “integrados”,
por via da cidadania oficialmente obtida após a abolição se bem que mantidos
numa posição socialmente inferior. O que actualmente se faz é produto disto:
a afirmação de uma identidade negra através da produção de uma diferença
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Nos anos recentes as categorias censitárias têm sido objecto de forte disputa. O movimento negro organizado — nomeadamente o MNU — defendeu que “negro” recobrisse todos os afro-descendentes, incluindo “morenos”, “pardos”. Note-se que, se moreno pertence ao idioma da cor, pardo tem historicamente recoberto as misturas mais diversas; é
uma não categoria que o senso comum equivale tendencialmente a “brasileiro”.
As preocupações classificatórias do projecto UNESCO seriam refinadas por Florestan Fernandes (1965), que estabeleceu o nexo entre classe e raça, instituindo assim uma abordagem
que ainda hoje tem numerosos adeptos. Central na sua tese é a ideia de que as desigualdades
raciais e o racismo teriam como causa remota o sistema esclavagista e a impreparação sentida pelos ex-escravos face ao mercado de trabalho livre subsequente à Abolição de 1888. Mas
há que considerar que o período esclavagista foi também um período de resistências, adaptações e concessões mútuas entre senhores e escravos, e que os grupos sociais eram mais que
dois, incluindo alforriados, mulatos com escravos etc. (ver Reis 1988, 1989).
Este texto beneficiou de outras leituras — directas ou indirectas — que não estão referidas explicitamente, mas cuja enunciação é importante: Andrews 1991, Bastide e Fernandes 1955,
Carneiro 1988 (1935), Cunha 1985, Herskovits 1943, Ianni 1962, Leite (org.) 1996, Marx 1996.
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cultural (Agier e Carvalho 1994: 110), em que o movimento negro se confronta com o dilema de como lidar com três identificações contrastantes: a mestiçagem, a brasilidade, a negritude (Sousa 1997: 113). A produção do discurso
de diferença fez-se sobretudo com a religião, o crescimento e burocratização
dos terreiros de candomblé e os processos de africanização das tradições ou,
pelo menos, de atribuição de contornos explicitamente africanos (nas “origens” ou “raízes”) à expressão “afro-brasileiro”. A importância que ocupam
os grupos culturais, iniciados com os blocos carnavalescos baianos na década
de 1970 prende-se com a inversão de imagens negativas em positivas. Segundo Agier e Carvalho (1994: 112), as principais características destes grupos
são a tendência a transformar-se em associações oficiais e duradouras, lutando contra a precariedade familiar, constituindo-se como espaço de produções culturais (música, dança, teatro, poesia, iconografia, estética do vestuário e do corpo) com referências mitológicas africanas e afro-brasileiras, em espaços de sociabilidade diferenciados na cidade. Em 1940 cria-se, em Salvador, o Afoxé Filhos de Gandi, a partir do movimento sindical dos estivadores
e que viria mais tarde a assumir e revelar a sua ligação ao candomblé. Nos
anos 60, num período de forte industrialização e urbanização nascem os “blocos de índio”, saídos das escolas de samba com que romperam, definindo-se
implicitamente como negros, mas recorrendo a imagens de indianidade. Na
década de 1970 os “blocos afro” alinham já a identidade racial com o africanismo cultural.68 O renascimento do movimento político negro nas décadas
de 1970-80, denuncia o racismo no país, ao mesmo tempo que se iniciava o
processo de reafricanização de algumas manifestações de origem negra. Em
1974, surge em Salvador o bloco afro Ilê Ayê, mais tarde seguido pelo Olodum e outros. Em 1978 funda-se em São Paulo o MNU, que proclamará uma
identidade negra sob a égide da noção de “resistência”. Embora blocos importantes sejam já empresas de vulto, engajadas no marketing e merchandising
da africanidade baiana, o que os caracteriza a todos é justamente o investimento na produção cultural, e no resgate das formas culturais expressivas
que haviam sido apropriadas nacionalmente: dança, capoeira, música, vestuário, culinária e uma religião baseada na performatividade e na incorporação (nos dois sentidos da expressão). Ao mesmo tempo, os seus produtos estão em forte processo de internacionalização. A crescente popularidade dos
seus produtos prende-se também com o surgimento de uma classe média negra, cujo sintoma mais notório foi o impacto que, nos anos 90, teve o aparecimento da revista Raça Brasil, um avatar da norte-americana Ebony, dedicada à
afirmação de uma negritude assumida, bem vestida, consumista e etnicamente diferenciada. Os sectores mais politizados do movimento negro, com
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Para uma abordagem recente e sistemática das relações entre o Carnaval de Salvador e a
política da identidade, ver Ribard 1999.
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destaque para o MNU, não conseguiram ainda lidar com esta realidade, engajando-se sobretudo na luta legislativa contra o racismo e pela discriminação positiva, bem como pela criação de zonas de intersecção com as correntes
políticas e sindicais.
84. O cientista político norte-americano Hanchard acusa mesmo uma despolitização da raça no Brasil. Tal dever-se-ia à prevalência no senso comum
da ideia de “democracia racial”; à reprodução de estereótipos denegridores
dos negros e valorizadores dos brancos; e às sanções preventivas impostas
aos negros que desafiem os padrões de assimetria vigentes (sob a forma retórica: “se você levanta uma questão racial está a ser racista”). Para Hanchard o
problema fundamental reside na falta de duas componentes da política racial: poder e cultura. Na economia racial brasileira atribui-se aos negros o papel da cultura expressiva e da sexualidade. Mas o problema do culturalismo,
desde que Freyre definiu as práticas afro-brasileiras como elemento da matriz nacional, levaria à fetichização — uma expressão ainda mais forte que
objectificação — tornando difícil diferenciar cultura como folclore e cultura
como base de valores para a actividade ético-politica (Hanchard 1994: 100).
Ele não nega, todavia, a importância mobilizadora que tiveram, logo nos anos
80, as importações de elementos negros que não eram especificamente brasileiros, criadores de uma transnacionalidade da identidade dos afro-descendentes que tem raízes remotas nos primeiros pan-africanismos (e, segundo
Gilroy 1987 e 1993, no próprio trânsito do Atlântico Negro no período da escravatura). É pois complexo o processo histórico que criou zonas de contacto
e mútua influência entre as reflexões sobre a raça (das ciências sociais), as políticas do Estado, as categorias do senso comum, o movimento cultural negro
e o movimento político organizado. Os pontos-chave ao longo desse processo
— e que hoje emergem no movimento em Ilhéus — são a hegemonia racial
brasileira, o pendor culturalista do movimento negro e as tensões entre o regional, o nacional e o global na política identitária. “Mestiçagem”, “branqueamento”, “democracia racial” são os três nós discursivos da formação social brasileira com que se confrontam os movimentos que adoptam a política
da identidade da agenda global.
85. Este caso de política da representação cultural pode ser enriquecido
com uma utilização dinâmica do conceito de objectificação da cultura. Segundo Handler, trata-se de “ver a cultura como uma coisa: um objecto ou uma entidade natural feita de objectos e entidades (traços)” (1988: 14 in Vasconcelos
1997: 214 e partilhado por Hayden 1996, Linnekin 1990, Turner 1991). O “valor cultura” subjacente a esta representação e processo tanto pode contribuir
para processos de emancipação, como para processos de subordinação. A definição do “valor cultura” — provavelmente uma consequência inesperada
da teoria antropológica, como a “raça” o foi — é de natureza global, ligado à
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“…expansão do mercado de bens culturais e das indústrias do lazer; a sensibilidade romântica que nasceu com a modernidade e que essas indústrias tornam acessível…; ou a incapacidade que os estados-nação revelam em substituir-se a outras instâncias de enquadramento socioeconómico e de vinculação identitária” (Handler 1988: 195, citado por Vasconcelos 1997: 228). Se a
cultura é um “valor”, então, nas condições do triunfo global do capitalismo, a
mercadorização da cultura (que, a meu ver, pressupõe a objectificação) é evidente, por exemplo, no projecto do turismo como salvação de uma economia
regional. Em condições de subordinação social — e este aspecto não pode ser
esquecido ao abordar o meu caso, pois não estamos perante um contexto multiétnico de “equivalentes” e temos uma naturalização racial que se mostra no
quotidiano — o potencial emancipatório para o segmento negro será o aspecto mais importante. O processo de emergência do discurso cultural negro no
Brasil tem muito de etnicização, mas tem-no em condições globais em que é
triunfante a ideia de ter que pertencer a uma de várias diferenças entre si
equivalentes. E isto no quadro histórico da economia política do “Atlântico
Negro” (Gilroy 1993) em que sempre houve uma circulação, forçada e voluntária, de pessoas e ideias (cf. o pan-africanismo, a négritude, etc.) que tinham
que jogar com três níveis identitários: a comum origem africana (implicando
uma construção da “África”); a diversidade étnica das origens africanas; a diversidade (e as especificidades) dos contextos coloniais com diferentes tutelas nacionais europeias e das novas nações deles emergentes. Dois problemas
permeiam, pois, todo o caso aqui apresentado, tornando mais complexa a
questão do “valor cultura”: a raça e o seu ancoramento simultaneamente económico-político e corporal; e o que noutros contextos se definiria como mobilização étnica. A naturalização das desigualdades no Brasil (Guimarães
1995b) fez-se com o uso racial da cor e da classe, contradizendo por um lado a
ideia de um Brasil não racista, e por outro empurrando os movimentos
anti-racistas no sentido de reconhecerem a raça como um factor na cultura
brasileira. Têm de o fazer, todavia, em tensão com hábitos de recusa das fronteiras raciais, cujo conteúdo mistificador (a “democracia racial”) não deverá
impedir a sua redefinição como projecto emancipador. Neste sentido, o caso
brasileiro pode ser abordado enquanto exemplo duma dinâmica da etnicidade em que a corporalidade e a naturalização jogam um papel determinante.
Como em qualquer outro caso, a etnicidade surge no exercício do poder, resultando de contradições incorporadas em relações de desigualdade estrutural (Comaroff in Wilmsen e McAllister 1996). O que temos no plano étnico são
ou tentativas de contornar essas desigualdades através da solidariedade com
base numa projectada origem comum ou tentativas de perpetuá-las — naturalizando-as — com base na mesma projecção. É aqui que ser “negro” e ser
“afro-brasileiro” se sobrepõem, mesmo quando a afro-brasilidade possa ter
sido cooptada pela hegemonia cultural nacional. Habituados que estamos a
ver “etnicidade” em contextos em que os grupos se diferenciam pela língua
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ou origem nacional/territorial, a partir do modelo romântico europeu dos
povos e dos estados-nação, muitos de nós somos reticentes em aplicar o termo quando falamos dos afro-americanos em geral, em virtude da intromissão da raça como categoria naturalizadora, apenas porque o contexto do
Novo Mundo não é representado como tendo “várias etnias” dentro de uma
“mesma raça”. Na realidade, a diferença não é fundamental: as interpretações
sobre a origem africana, sobre a experiência histórica da diáspora forçada, da
escravatura e da resistência, e as produções culturais geradas nesse contexto,
são campos suficientes para a emergência de uma mobilização identitária colectiva. Que isto se dê num contexto em que há uma leitura e classificação socialmente construídas a partir de uma interpretação do corpo, pode constituir uma armadilha geradora de essencialismo às avessas. Mas as definições
identitárias são estratégicas e, para terem efeito social, têm que ceder às regras dos modelos culturais vigentes e não ficarem paralizadas por causa do
cepticismo sociológico. Daí a ênfase dada — pelos poderes definidores e pelos actores sociais — às formas culturais que assentam em artes do corpo,
quer sejam representações de supostas “aptidões inatas”, quer o resultado
concreto de processos mnemónicos de grupos humanos marginalizados da
cultura escrita e letrada. Usando o conceito gramsciano, Hanchard (1994) diz
que a hegemonia racial brasileira é articulada através de processos de socialização que promovem a discriminação racial ao mesmo tempo que negam a
sua existência. Hanchard diz referir-se a “raça” como o uso de diferenças fenotípicas enquanto símbolos de distinção social. As relações de poder distribuem significados e práticas que depois se manifestam em relações assimétricas entre grupos, a raça funcionando como um canal entre a cultura e a estrutura social (Gilroy 1987). Segundo Hanchard o problema no Brasil é como forjar valores contra-hegemónicos a partir dos existentes sem os reproduzir sob
novas formas; e como lutar pela igualdade face uma ideologia que diz que
não há necessidade de o fazer. As práticas culturalistas do movimento negro
seriam impeditivas de actividades políticas contra-hegemónicas por causa
da sua reprodução de tendências culturalistas encontradas na ideologia da
democracia racial. Assim, segundo ele, a privação de recursos, a hegemonia
racial e o pendor culturalista seriam os problemas que mais afectariam a solidificação do movimento negro no Brasil. Hanchard pára justamente onde o
trabalho do antropólogo (que ele não é) deve começar: na forma como as
identidades se redefinem na prática política. Foi isso que pretendi demonstrar com os meus parceiros de pesquisa, ao mesmo tempo indivíduos e representantes de poderes e saberes distintos. Não se pode esquecer que pessoas e
grupos marginalizados por razões de classe, geografia, raça, etc., podem entrar num processo de empowerment se aprenderem e apurarem os produtos e
performances culturais negros ou afro-brasileiros, aos quais podem aceder legitimadamente (isto é, dentro das regras de um sistema de classificação baseado numa leitura social de traços físicos) auto-definindo-se como negros. E o
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sistema brasileiro é particularmente bom para permitir isto. E particularmente duro também, pois quem está no extremo final da escala claro-escuro pode
ver-se socialmente constrangido a adoptar a cultura afro-brasileira ou negra.
Parece ser no corpo e na corporalidade que se jogam as direcções dos trânsitos entre raça, etnicidade, representação cultural e política identitária: eles
permitem a identificação; a reivindicação de ascendência comum; a valorização das supostas aptidões corporais no quadro da crescente influência da ideologia da genética. No caso afro-brasileiro o “valor cultura” acima referido
assume, assim, uma dupla complexificação: tem de lidar com a herança das
noções de raça; e tem como capital cultural produtos ancorados na incorporação e na corporalidade. Mas aparte a inversão de polaridade (dos atributos
negativos em positivos), que aconteceu à velha separação antropológica entre raça e cultura, quando em muitos contextos europeus cultura (e etnia)
ocupam o lugar vazio deixado pelo amaldiçoamento da raça e, em contextos
como o brasileiro, a raça parece agora querer ocupar o lugar conquistado pela
cultura? A questão fica lançada. Mas em Ilhéus, no terreno concreto, torna-se
evidente a herança histórica da dupla marginalização por classe e por raça e
da sobreposição do sistema de classificação à hierarquia social. O empowerment é feito na negociação delicada dos sentidos atribuídos e os sentidos
redefinidos.
86. O momento é tenso e denso justamente porque, tendo o idioma da culturalidade ganho um forte valor universal, a estratégia mais acessível é a do
culturalismo, o qual se desdobra, por um lado, em mercantilização e objectificação cultural e, por outro, na sua corporalização — onde se aproxima perigosamente do fogo da raça. Mas quem ateou o fogo não foram os meus interlocutores. Na convivência com eles aprendi que só podemos trabalhar com as
ferramentas que temos. Daí o uso retórico constante dos termos raízes, resistência e conscientização. Isolados, cada um deles carece de desconstrução crítica; mas juntos ganham uma dinâmica criativa e especificamente política.
Quando acompanhei, dançando, o Dilazenze no Carnaval, compreendi a
enorme paixão e poder que dali emanavam — para os próprios, sobretudo.
Inverti por momentos o binómio “pele negra, máscara branca” de Fanon
(1952). Mas nunca compreenderei o que é ter no corpo a marca socialmente
definida da subalternidade. As paixões vividas, os poderes impostos e reivindicados, os produtos criados, não eram brincadeiras retóricas, mas subalternidades sensíveis e sentidas, em que — e para regressar à semântica do contexto português — se “dá o corpo ao manifesto”.

Capítulo 3
TRISTES LUSO-TRÓPICOS
Raízes e ramificações dos discursos luso-tropicalistas

0.
A antropologia implica sempre uma torna-viagem. No meu caso, a experiência (afro)brasileira obrigou-me a olhar Portugal com outros olhos. Por
um lado, pela constatação de uma espécie de luso-tropicalismo de senso comum no Brasil; por outro, pelo incómodo sentido, em Portugal, com a persistência da retórica expansionista e imperial nas reconfigurações identitárias
pós-coloniais, patente sobretudo no facto social das comemorações dos descobrimentos (e em particular dos 500 anos do Brasil) e no recurso crescente à
expressão “lusofonia” para reconstruir no “reino do espírito” (dos produtos
culturais, ainda que também no plano institucional com a CPLP…) o que se
perdeu na materialidade político-económica. Este texto gira em torno de três
conjuntos de reflexões que o encerramento de trabalho de campo no Brasil
suscitou. Primeiro, que o campo discursivo designado como “luso-tropicalismo” tem raízes e ramificações que não se limitam ao contexto brasileiro e
muito menos à obra de Gilberto Freyre. Esta ideia é demonstrada, por um
lado, pela exposição de discursos que vêm da exegese identitária da história e
da antropologia (e da literatura) portuguesas desde pelo menos o período do
Decadentismo no século XIX português. Por outro lado, ela é demonstrada
pela exposição de discursos e opções políticas que se reportam ao período colonial português entre, aproximadamente, a II Guerra Mundial e a independência das colónias. O texto privilegia, pois, a vertente portuguesa deste discurso cruzado Brasil-Portugal.
O segundo conjunto prende-se com a actualidade presente do renovado
debate sobre o campo discursivo do luso-tropicalismo. No contexto das redefinições identitárias próprias do aceleramento e intensificação dos processos
de globalização, algo de luso-tropicalista renasce e resiste nesse processo por
parte do Brasil mas, sobretudo, por parte de Portugal. Tal é patente nas actuais indefinições lusas em torno das formas politicamente correctas de celebrar os Descobrimentos, de lidar com as comunidades imigradas em Portugal
e com os emigrantes portugueses, de construção do “espaço lusófono” e de
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lidar com o suposto dilema da integração europeia versus uma vocação atlântica e transnacional.
O terceiro conjunto pretende abordar o que chamaria o “terceiro nível”
da discussão em torno do luso-tropicalismo. Se o primeiro nível corresponde
à constituição do discurso luso-tropicalista, e o segundo à sua crítica através
de critérios políticos e materialistas, o terceiro nível deverá ultrapassá-los,
através de uma visão da cultura e dos processos sociais contemporâneos que
recuse quer o culturalismo reificante, quer o reducionismo materialista, e que
seja capaz de aceitar a diversidade e especificidade dos processos coloniais e
nacionais e a contribuição da sua análise para a construção de uma teoria
que não dependa da hegemonia anglo-saxónica nos estudos pós-coloniais.
O “pós-luso-tropicalismo” seria, assim, uma ultrapassagem que não esquece
o que ultrapassou.
Como em todas as reflexões deste tipo, o percurso pessoal é determinante. Este texto vem na sequência “lógica” do trabalho de campo na Bahia sobre
as relações entre a política de representação cultural, a etnicidade, a raça e
suas incorporações no contexto de um movimento negro emergente a um nível regional. Como antropólogo e português trabalhando no Brasil com “informantes” negros, todos os esquemas representacionais, interpretativos ou
ideológicos usados quer no Brasil quer em Portugal para discursar sobre este
campo têm que ser reavaliados à luz dos efeitos produzidos pelo conhecimento em cada um destes países e do seu potencial para a construção de teorias mais ricas e policentradas. Precisamos de ultrapassar um discurso simultaneamente passadista e prisioneiro de tropos incontestados. Precisamos de
ultrapassar os tristes (luso)trópicos.1
1.
Quem, na viragem do milénio, pretenda discorrer sobre luso-tropicalismo,
deverá, ortodoxamente, começar por ler Casa Grande e Senzala (doravante CGS)
de Gilberto Freyre, obra datada de 1933, mas cuja primeira edição portuguesa é
de 1957, com seis edições em Portugal até 1983, o que, como veremos, não é irrelevante para o meu argumento.2 Este prende-se com a circularidade argumentativa que une Gilberto Freyre, a produção sobre identidade e formação nacional
de Portugal e do Brasil, e as ideologias coloniais portuguesas. Por isso a minha
1

2

Este texto foi escrito, na sua versão original, antes da publicação do excelente livro de
Cláudia Castelo (1998). Algumas dados do trabalho da historiadora foram incluídos,
através da consulta de um exemplar da tese que esteve na base da obra, mas essa leitura
apressada não lhe faz a devida justiça. O que aqui apresento deverá ser entendido pelo
leitor como uma reflexão antropológica, válida em si mesma, mas que não dispensa a leitura daquele livro, que sistematiza de forma ímpar a recepção do luso-tropicalismo no
Portugal salazarista e marcelista.
Casa-Grande e Senzala. Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal, volume I de Introdução à História da Sociedade Patriarcal no Brasil, 1933. Utilizo aqui a edição de
1992, Rio de Janeiro: Record.
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atenção na leitura de CGS recai sobre os elementos que falam quer da identidade portuguesa quer da “aventura” colonial portuguesa.
Freyre discorre sobre a “singular disposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos”, explicada em grande parte pelo
“seu passado étnico, ou antes cultural, de povo indefinido entre a Europa e a
África” (1992: 5). Seguidamente, os portugueses são definidos pelo “bambo
equilíbrio de antagonismos” (1992: 6). O antagonismo-base radicaria na mistura euro-africana, isto é, no carácter etnicamente híbrido dos portugueses
pré-Descobrimentos. A escassez de capital-homem, segundo Freyre, foi suprida, no processo de colonização, pelos “extremos de mobilidade e miscibilidade” (1992: 8). O português foi “misturando-se gostosamente com mulheres
de cor… multiplicando-se em filhos mestiços” (1992: 9). O sistema colonial teria assentado sobre a família escravocrata e patriarcal, portadora de uma moral sexual sui generis, bem como numa versão do catolicismo igualmente sui
generis. A plasticidade portuguesa que sintetiza a miscibilidade, a mobilidade
e a aclimatibilidade teria conduzido a um processo de não europeização do
Brasil, conseguido em grande medida graças ao papel de mediador cultural
atribuído aos africanos.
Esta obra de Gilberto Freyre viria a ser acusada de criar uma imagem
idílica da sociedade colonial, em que as relações entre senhores e escravos seriam destituídas de uma explicação económico-política e racial, substituída
por uma visão culturalista do patriarcalismo familiar ibérico transplantado
nos trópicos. Araújo (1994) viria a chamar a atenção para a concepção neolamarckiana de raça usada por Freyre, graças à qual “a categoria de estoque
biológico, definidor da raça, se torna relativamente maleável à categoria ‘meio físico’, … de clima”, sendo que a bicontinentalidade do português habilitaria o colonizador a conviver com o excesso do meio tropical que, de seu lado,
“aumentaria o teor de hybris que o colonizador já traria consigo” (Luiz Costa
Lima, na apresentação de Araújo 1994).
O modernismo de Freyre, regionalista e conservador por oposição ao
modernismo então dominante (nacionalista e modernizador), tinha como característica o desejo de romper com o latente ou explícito racismo que caracterizava boa parte da produção brasileira sobre o assunto da miscigenação até
1933. Duas posições — a da inviabilidade do país, e a segunda, a que procura
libertar-se dessa condenação tornando a miscigenação num mecanismo capaz de redimir o Brasil através do processo de branqueamento (Araújo 1994:
29) —, teriam dado lugar a uma terceira, a de Freyre: distinguir raça de cultura e dar outra versão da identidade nacional, em que “a obsessão com o progresso e a razão… fosse até certo ponto substituída por uma interpretação
que desse… atenção à híbrida e singular articulação de tradições…” (Araújo
1994: 29). O trabalho de Benzaquen de Araújo é uma das mais recentes contribuições para a exegese da obra de Freyre, exegese essa que o é também das
origens do Brasil e da formação da sua sociedade contemporânea marcada
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pela antinomia entre fortes desigualdades sociais e raciais, por um lado, e um
discurso de senso comum que se pauta pelo elogio da miscigenação e da “democracia racial”. Como tal, a atenção prestada ao tema do luso-tropicalismo é
secundária. Tal não impede que constatemos o seguinte: os discursos actuais
sobre ou em torno de um “campo do luso-tropicalismo” ancoram-se historicamente na obra-mestra sobre o patriarcalismo escravocrata do Nordeste
brasileiro colonial.
Origem étnica híbrida; mobilidade, miscibilidade, aclimatibilidade, resultando em plasticidade; patriarcalismo escravocrata e catolicismo sui generis. E a hybris, particularmente o excesso sexual. A crítica a estes critérios parece hoje uma tarefa simples: a hibridez de origem portuguesa não difere da hibridez de qualquer outro “povo”; os três critérios da plasticidade (e a própria
plasticidade) são precipitados históricos mais do que essências culturais; e a
hybris sexual naturaliza o poder nos recônditos da libido, des-socializando os
processos de construção do género e da sexualidade. Na análise de Freyre, só
a instituição patriarcal e a trajectória da igreja portuguesa parecem manter-se
actuais nos seus traços gerais (não, é claro, nas extrapolações feitas).
Mas o meu ponto é outro: todos aqueles elementos vão ser encontrados
nas representações da identidade portuguesa, depois e antes de Freyre, feitas
em Portugal pelas ciências sociais e pela literatura, por discursos oficiais e pelo
senso comum das auto-representações identitárias, com espantosa resiliência e
adaptabilidade a conjunturas ideológicas e políticas diferentes. O que no Brasil viria a tornar-se numa construção de excepcionalidade (“democracia racial”,
“cordialidade”, “contenção das explosões sociais” etc., mesmo quando a contrario da realidade),3 tornar-se-ia em Portugal numa construção também de
excepcionalidade do processo da expansão, e igualmente a contrario da realidade: o excepcionalismo português, como processo ideológico que é, cresce
mesmo na conjuntura de agudização do conflito colonial.
2.
Embora os fundamentos do luso-tropicalismo estejam implícitos em
CGS de 1933, ele só é formalmente explicitado numa conferência proferida
pelo intelectual brasileiro em Goa (“Uma cultura moderna: a luso-tropical”)
no ano de 1951 (in Freyre 1955). A explicitação e divulgação da doutrina são
levadas a cabo, fundamentalmente, em Um Brasileiro em Terras Portuguesas
(1955, incluindo a referida conferência de Goa), “Integração portuguesa nos
trópicos” (1958) e O Luso e o Trópico (1961).
Um Brasileiro em Terras Portuguesas (BTP) reúne discursos proferidos entre 1951 e 1952 por ocasião da viagem de Freyre às então colónias portuguesas, feita a convite do ministro do Ultramar de Portugal. O volume está
3

A característica mais saliente das retóricas excepcionalistas é elas serem… muitas: as excepcionalidades nacionais proliferam na mesma proporção das nacionalidades… Sobre
excepcionalismo racial e étnico no Brasil, ver Hanchard 1994.
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estreitamente associado a um outro, Aventura e Rotina (s.d.), uma espécie de
diário de viagem. Estas obras constituiriam também o pretexto para as críticas de que Freyre foi alvo, tanto no Brasil como em Portugal, através de acusações de colaboracionismo com o regime ditatorial e colonialista português.
Freyre reconheceria mesmo esta crítica, já que em BTP revela os convites recebidos para visitar quer a União Indiana quer a URSS (convites que, significativamente, ele faz questão de dizer terem-lhe sido transmitidos por Jorge Amado, então intelectual comunista), “no momento justo em que alguns devotos
das chamadas ‘esquerdas’… me acusam, nos seus delírios de carolice política, de ‘vendido ao fascista Salazar’ ou a ‘serviço do decadente Portugal’”
(Freyre 1955: 11).
Na conferência proferida em Coimbra (“Em torno de um novo conceito
de tropicalismo”) em 1952 (in Freyre 1955), Freyre resume a ideia já apresentada em Goa no ano anterior:
…creio ter encontrado nesta viagem a expressão que me faltava para caracterizar aquele tipo de civilização lusitana que, vitoriosa nos trópicos, constitui hoje
toda uma civilização ainda em fase de expansão (…) Essa expressão — luso-tropical — parece corresponder ao facto de vir a expansão lusitana na África, na
Ásia e na América manifestando evidente pendor, da parte do português, pela
aclimação, como que voluptuosa e não apenas interessada em áreas tropicais…
(1955 [1952]: 134).

A inclusão de discursos de agradecimento dirigidos a Freyre torna a obra
num caso de curiosa dialogia política. Embora a escolha do trecho que se segue possa parecer forçadamente irrisória, ela revela o projecto político a que
nenhum leitor de hoje pode ficar alheio. Trata-se da saudação de uma certa
menina chamada Constância Baltasar, feita “em nome da mulher de cor de
Moçambique”:
O Brasil que, graças ao génio colonizador de Portugal, cresceu e se desenvolveu
até atingir a sua maioridade é, por assim dizer, o nosso irmão mais velho, e o espelho límpido em que Portugal se mira, apreciando com desvanecido orgulho a
sua própria obra (…) Como estamos gratos a Portugal pela imensa obra que
está sendo feita para a nossa verdadeira civilização! Temos as missões religiosas, onde nos ensinam as sublimes lições dos evangelhos, escolas dirigidas pelas abnegadas irmãzinhas onde aprendemos a língua mãe portuguesa, e a saber
cumprir bem o nosso dever de filhas e mães de amanhã; são os Hospitais, onde
com paciência evangélica os senhores doutores nos ensinam a ser boas auxiliares (…) Esta casa onde nos encontramos neste momento é uma associação de negros portugueses, que também auxilia grandemente a obra de civilização dos indígenas e trabalha sempre de colaboração com os nossos governantes (…) Deste
modo e com o contacto directo que sempre temos com os nossos civilizadores,

166

UM MAR DA COR DA TERRA

julgo, senhor Professor Gilberto Freyre, que a obra que Portugal empreendeu
de elevar os povos que administra não será em vão… (1955: 264-5).

Esta citação deixa desde logo claro o seguinte: o campo discursivo do
luso-tropicalismo constitui-se como um jogo de espelhos entre a história portuguesa, a formação do Brasil e o colonialismo português, jogo necessariamente eivado de anacronismos, comparações desniveladas e ideologia.
3.
Como foi o programa luso-tropicalista recebido em Portugal? Segundo
Castelo (1996),4 a recepção foi heterogénea. À direita do espectro político-ideológico, personagens como Osório de Almeida e Manuel Múrias procederam a
uma interpretação nacionalista, isolando a especificidade da colonização
portuguesa, prenunciando o que viria a ser a postura do regime perante o
luso-tropicalismo a seguir à II Guerra Mundial. À esquerda, a postura crítica
foi maior (se bem que nunca opositiva), passando pela aferição da doutrina
em relação à realidade (António Sérgio) ou em relação à prática política nas
colónias (Maria Archer). De acordo com Castelo, o projecto de ressurgimento
imperial dos anos 30 e 40 não se coadunava com a visão culturalista de Freyre,
acentuando-se quer a inferioridade dos negros quer a superioridade da civilização europeia (posicionamentos de, respectivamente, Armindo Monteiro e
Norton de Matos, que foi governador de Angola no período da Primeira República). Esta parece-me, aliás, ser uma das “ambiguidades férteis” da obra
de Freyre: anti-racialista no sentido boasiano, mas assente num culturalismo
essencialista proponente de excepcionalismos étnicos e nacionais.
A grande transformação dar-se-ia no pós-guerra, marcado por uma série
de pressões anti-coloniais sobre Portugal e por reacções e adaptações por parte
deste: a fundação das Nações Unidas e a sua Carta; as Conferências terceiro-mundistas anti-coloniais (sobretudo a de Bandung em 1954); a abolição do
Acto Colonial pelo Estado Novo; a mudança de nomenclatura de “colónias” e
“império” para “províncias” e “ultramar”; a elaboração de uma retórica da pluricontinentalidade e da plurirracialidade. Avisita de Freyre dá-se justamente em
1951, o ano da revisão constitucional que pretendeu dar um fôlego ao colonialismo em tempos de anti-colonialismo global. A doutrina freyriana serviria justamente para a diplomacia portuguesa elaborar a sua política, que vai da Conferência de Bandung em 1954 à entrada de Portugal na ONU em 1955.
Mas a penetração mais substantiva dá-se no plano académico com Adriano Moreira, que introduz a doutrina gilbertiana na cadeira de Política Ultramarina no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, resguardado pela aceitação do critério luso-tropicalista por figuras como Orlando Ribeiro na geografia, Jorge Dias na antropologia e Almerindo Lessa na ecologia humana

4

Como referi, utilizei a tese de mestrado da autora e não o livro, que data de 1998.
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(Castelo 1996). Numa análise dos trabalhos publicados na colecção “Estudos
de Ciências Políticas e Sociais”, Castelo avalia a repercussão do luso-tropicalismo identificando, entre 1956 e 1961, catorze textos, de Adriano Moreira,
Narana Coissoró, Jorge Dias e outros. O início da guerra em Angola (1961) e a
anterior invasão/libertação/reintegração (consoante os pontos de vista) da
Índia Portuguesa levam a uma tentativa de luso-tropicalização da legislação
e administração ultramarinas. O próprio Moreira, director do Centro de Estudos Políticos e Sociais, procede a reformas quando Ministro do Ultramar
(1960-62), abolindo o Estatuto dos Indígenas e promovendo a descentralização administrativa, o que leva à sua queda como ministro por força da pressão das correntes integracionistas do regime.
Ainda segundo Castelo, o discurso luso-tropicalista foi usado por Salazar e Franco Nogueira em entrevistas concedidas a jornais estrangeiros, teria
entrado no imaginário nacional e viria a ser reciclado, hoje, na ideia de comunidade lusófona. Sem dúvida. Mas vou mais longe, defendendo a hipótese de
que houve uma feliz coincidência entre a proposta gilbertiana e algo que em
Portugal já funcionava como auto-representação, senão hegemónica, pelo
menos preponderante.
4.
Em trabalho a publicar, João Leal (1997) aborda a invenção e circulação
de estereótipos em torno de uma psicologia étnica na história da antropologia
em Portugal.5 Começando por Jorge Dias, afirma que 1950 foi para este autor
um ano de viragem com o texto “Os elementos fundamentais da cultura portuguesa”. Neste texto, Dias aborda o conjunto de qualidades psicológicas que
definiriam a especificidade da cultura portuguesa, o carácter expansionista
do temperamento português, e um conjunto de antinomias características
desse temperamento. Estas preocupações temáticas de Jorge Dias não foram
obviamente encetadas ex-nihilo. Leal traça a sua origem até às discussões etnogenealógicas sobre as nações europeias que, em Portugal, tiveram a sua
primeira expressão em Teófilo Braga. Em O Povo Português (aliás citado por
Freyre em CGS), de 1885, Braga traça como qualidades étnicas dos portugueses o excessivo orgulho, o génio imitativo e amoroso, o carácter pouco especulativo, a tendência para o fatalismo, a brandura de carácter, o génio aventureiro e a tendência para a exploração marítima, entre outras. O tema da psicologia étnica encontra-se também em Adolfo Coelho. Segundo Leal, a obra de
Coelho — como a de muitos autores da viragem do século — caracteriza-se
por duas fases, uma optimista e outra negativista em relação ao carácter nacional. A segunda adviria da atitude Decadentista contemporânea das reacções intelectuais ao Ultimatum britânico feito a Portugal.
5

O texto de João Leal encontrava-se, à data da sua consulta, em forma manuscrita e ainda
incompleta. Fará parte de um livro a publicar proximamente. Quero agradecer-lhe a confiança que em mim depositou ao permitir o recurso às suas ideias sujeitas ainda a revisão.
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O Decadentismo — essa queixa da perda de uma suposta glória passada
por comparação com a Europa industrializada — seria contrabalançado, nas
décadas de 1910-20, por um ensaísmo literário — em que se destaca Teixeira
de Pascoaes —, de pendor anti-cosmopolita, reforçador das tendências nacionalistas vindas já dos anos 90 do século XIX e que se acentuam com a implantação da República. As influências estrangeiras são vistas como responsáveis
pelo declínio do país desde os Descobrimentos. Pegando numa temática
abordada desde Dom Duarte, na Idade Média, passando por Camões e Garrett, a “saudade” surge explicitada como sentimento contraditório, específico
do carácter português, que ligaria universos separados: na linguagem de Pascoaes, o elemento semita da saudade como dor e o elemento ariano da saudade como desejo.
Segundo Leal, Jorge Dias já havia abordado este tema em 1942 no seu
primeiro ensaio “Acerca do sentimento da natureza entre os povos latinos”.
Mas é em “Os elementos fundamentais…” que ele vai explicitar que a personalidade-base (também aqui estamos no plano do culturalismo…) do português seria baseada num conjunto de contradições: entre sonho e acção, bondade e violência, adaptação e capacidade de guardar o carácter próprio, entre
liberdade individual e solidariedade, etc. Este carácter paradoxal serviria de
explicação para dois traços da história portuguesa: a oscilação entre períodos
de grandeza e declínio e as peculiaridades da expansão portuguesa (lembremo-nos das “indefinições” e “antagonismos” dos portugueses na versão de
Freyre).
Mais tarde, em 1968, em O Carácter Nacional Português na Presente Conjuntura (1968), Dias acrescenta um aspecto: tenta compatibilizar o pluralismo
etnogenealógico com a particular capacidade para a miscigenação que a cultura portuguesa apresentaria (Leal 1997: 17). João Leal pergunta-se se a influência de Gilberto Freyre não seria explícita neste caso. Certo é que “Os elementos…” se tornariam num texto de culto, hoje mesmo reproduzido em edições de circulação de massa. As ideias do texto circulam em Portugal com o
mesmo vigor (e a mesma precariedade crítica…) com que circulam no Brasil
as de Freyre: como textos cujas ideias são boas parceiras de cama das auto-representações nacionais.
“Os elementos…” foram apresentados originalmente no I Colóquio de
Estudos Luso-Brasileiros, realizado em Washington no ano de 1950. Algumas
citações deste texto podem ser directamente comparadas com algumas asserções de Gilberto Freyre:
[Condições geográficas e miscigenação original] Portugal representa o ponto de
encontro natural das linhas de navegação entre a Europa, a África e a América, a sua população é constituída pela fusão de elementos étnicos do Norte e
do Sul (…) ponto de passagem e de encontro das mais variadas raças (1990
[1950]: 142).

TRISTES LUSO-TRÓPICOS

169

[Carácter expansionista] Portugal nasce desta luta contra os mouros (…) Parecia
que tinham terminado as lutas…Mas não; os vizinhos espanhóis começavam a
cobiçar Portugal [com a conquista de Ceuta e o começo da expansão…] Desde
então até aos nossos dias toda a cultura portuguesa está impregnada de influências marítimas e ultramarinas (144).
[Plasticidade] Há no português uma enorme capacidade de adaptação a todas
as coisas, ideias e seres, sem que isso implique perda de carácter. Foi esta faceta
que lhe permitiu manter sempre a atitude de tolerância e que imprimiu à colonização portuguesa um carácter especial inconfundível: assimilação por adaptação (146). (…) A capacidade de adaptação, a simpatia humana e o temperamento amoroso são a chave da colonização portuguesa. O português assimilou
adaptando-se. Nunca sentiu repugnância por outras raças e foi sempre relativamente tolerante com as culturas e religiões alheias (156).

Por fim, uma das raras referências — cautelosa — à hybris sexual: “A miscigenação portuguesa não tem só uma explicação sensual, embora a caracterize
uma forte sexualidade” (156).6 Num outro texto, “Paralelismo de processo na
formação das nações”, resultante de uma conferência proferida na Universidade do Paraná em 1953 e publicada pela primeira vez em 1956, Jorge Dias
pergunta-se: “Olhando para o Brasil, que vemos?” E responde:
Um país colossal (…) Em 1500 é oficialmente descoberto pelos Portugueses, que
em fases sucessivas o vão desbravando e colonizando, pela possibilidade de
aqui obterem culturas tropicais necessárias aos mercados europeus (…) pois
não era a pressão demográfica que impelia o português a expandir-se (…)
[A] população escassa (…) e as condições de salubridade precárias tornaram
necessária a importação de um elemento étnico mais adaptável ao ambiente
(…) Foi então necessário ir ao elemento africano (…) A importação de escravos,
a nossos olhos tão horrível, era nessa época corrente em África; não foi invenção
dos portugueses. A única novidade foi transportá-los de um continente para
outro (1990 [1956]: 122-24).

Aqui as explicações que contextualizam os factos historicamente, sobretudo com
base em explicações materialistas, parecem ascender sobre as generalizações
6

Hesito muito em dizer que a hybris (ver Araújo 1994) sexual seja uma temática tão presente nos discursos do lado português quanto nos do lado brasileiro. Se no senso comum
português sobre o género está presente uma auto-representação de fogosidade sexual
masculina — normalmente interpretada como “latina” — no entanto a ênfase no excesso
poderia conduzir próximo da “animalidade”, razão pela qual, creio, este elemento não
está muito presente. Esta nota de carácter um tanto culturalista deve ser entendida como
um comentário circunstancial. Mas o tema merece uma abordagem cuidada, no âmbito
das relações entre género e identidade nacional.
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essencialistas de tipo culturalista (aparte, claro, o essencialismo subjacente à
ideia de adaptabilidade étnica dos africanos). Mas a análise culturalista logo
ganha força de novo:
…a miscigenação começou a dar-se logo de início. Nesta época de perigos e insegurança a colonização era só feita por homens que, não tendo brancas, eram
atraídos por mulheres de outras raças (123).

E na página seguinte, ele explicita as suas bases teóricas, as quais penso que
não seriam enjeitadas por um Gilberto Freyre:
Na formação de uma cultura existem três elementos basilares: a terra, o homem
e a tradição. A terra é o quadro natural, formado pelo solo, clima, recursos animais e vegetais etc., de que o homem dispõe para satisfazer as suas necessidades primordiais e as necessidades secundárias, que resultam das primeiras. O
homem é o elemento étnico, a chamada raça, com aptidões e características especiais desenvolvidas em milénios de pré-história e provavelmente fixadas em
épocas já adiantadas da sua evolução biológica. Finalmente a tradição é o conjunto de conhecimentos, inclinações, gostos etc., que o homem desenvolveu durante séculos ou milénios de luta contra os elementos naturais… (124).

5.
Se as ideias de Jorge Dias se filiam na especulação etnogenealógica e de
psicologia étnica, como demonstra Leal (e isto apesar de a teoria antropológica
subjacente não ser já de tipo evolucionista) e se entrosam num dado momento
com a luso-tropicologia de Freyre, elas não deixam de estar — para ambos os
autores — filiadas em interpretações quer da antropologia culturalista e de
base geográfico-ambiental em que “raça” é substituída por “etnia”, quer em interpretações mais ou menos dominantes da história de Portugal e da expansão
europeia. Vejamos a título de exemplo o prefácio de António Sérgio — um socialista positivista, inacusável de fantasias nacionalistas — a O Mundo que o
Português Criou de Freyre (1951). Sérgio começa por afirmar que
…não é de estranhar que os leitores do sociólogo transitem do problema do Português no Brasil para o problema do Português em Portugal, e que alguns se inclinem a adoptar no segundo o reverso da solução que no primeiro ele deu
(1951: 10).

Após resumir a teoria de Freyre em torno do trinómio miscibilidade, mobilidade e aclimabilidade, Sérgio chama atenção para o texto “O colonizador
português e o seu carácter”, de Almir de Andrade (in Aspectos da Cultura Brasileira), em que o autor brasileiro refere a formação psicológica e social
“anti-europeia” dos portugueses. Falando do desajustamento do carácter português ao ambiente europeu, diz que “talvez esse desajustamento explique todo
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esse movimento de decadência e enfraquecimento contínuo, que encheu
mais de quatro séculos da história de Portugal” ou “os seus méritos de colonizador consistiram precisamente nos seus defeitos como nação europeia” (cit.
por Sérgio 1951: 13). Sérgio pergunta-se se
o sentenciarmos a respeito da grei portuguesa que ela é inajustável à cultura europeia — não será negar-lhe a plasticidade de espírito em que vimos a causa da
sua adaptação aos trópicos? (…) Plásticos, como seremos nós anti-europeus?
(1951: 15),

sugerindo assim não só a incompatibilidade entre Almir de Andrade e Freyre, como as contradições dos argumentos generalizadores sobre personalidade-base quando confrontados com a dinâmica histórica. Sérgio desenvolve,
então, o raciocínio de que a raiz do problema português está na impossibilidade física de ter uma cultura básica (no sentido agrícola, argumento que já
vimos utilizado por Dias de forma cautelar), o que teria levado ao comércio e
à navegação. O seu argumento estende-se pelas questões ambientais até que,
na página 22 acrescenta os “óbices de uma outra espécie: os da estrutura económico-social da grei”. É isso que o leva a dizer, então:
Ora, antes de atribuirmos a qualidades intrínsecas a decadência actual do nosso
povo, não convirá que pensemos nas repercussões sociais que resultam da falta
de poder de compra na classe mais numerosa da população de um estado?
(1951: 23).

É no desenrolar de uma interpretação de história económica e social e na proposta socializante que Sérgio desfere a estocada final: “Ora bem: não teríamos
aí uma explicação aceitável da decadência da estirpe no seu solo pátrio, dispensando-nos de recorrer à insinuante hipótese de uma psique nebulosa da
nossa gente?” (1951: 25).
6.
Mas o argumento da psique nebulosa parece ser resistente. Eduardo
Lourenço, em “Psicanálise mítica do povo português” (1978) refere como o
século XIX foi marcado pela interrogação
…pela boca de Antero e de parte da sua geração, [sobre se] (…) éramos ainda
viáveis, dada a, para eles, ofuscante decadência. Entre a juventude de Herculano ou Garrett e a da geração de Antero há a revolução industrial e cultural do século XIX de que recebemos reflexos no criticismo patriótico da geração de 1870
(…). Para fugir dessa imagem ruim de si, Portugal descobre a África (1978: 27).

Segundo Lourenço, o Ultimatum e as reacções a ele verão eclodir, por reacção
ao criticismo devastador e impotente da década de 1870, mas também como
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resposta à agressão do monstro civilizado (Inglaterra) “…a mais nefasta flor
do amor pátrio, a do misticismo nacionalista” (1978: 28). O saudosismo traduziria depois esse nacionalismo, bem como o patriotismo da República, enquanto que a denominada filosofia portuguesa (associada à poética do já referido Pascoaes), combatendo o liberalismo humanista da geração de 70, faria a
apologia da “excelência ímpar de ser português” (1978: 37), levando à “mitificação assombrosa de natureza histórico-cultural, reivindicação de uma identidade que quase nos mesmos termos em outros lugares e tempos outros povos … levaram a cabo…” (1978: 39), negando assim o excepcionalismo implícito. Isto conduziu a uma exaltação culturalista de Portugal em função do
Império e a uma fixação historiográfica nos Descobrimentos que não foi só de
direita, mas incluiu autores como Jaime Cortesão, Duarte Leite, ou Vitorino
Magalhães Godinho.
É justamente este autor que vamos encontrar prefaciando, em 1964,
Os Factores Democráticos na Formação de Portugal de Jaime Cortesão. Segundo
ele, a História da Colonização Portuguesa do Brasil coordenada por Malheiro
Dias (1921-24) revelava a figura de Cortesão, historiador num Portugal que
saía da guerra em que se batera pela preservação do ultramar “ameaçado
pelo imperialismo capitalista industrial e pela defesa dos valores de autêntica
humanidade com que pretendia forjar a comunidade portuguesa espalhada
aos quatro ventos” (Godinho 1984 [1964]: 7).7 Portugal preparava-se também
para participar na comemoração do centenário da independência do Brasil.
Em 1922 o presidente António José de Almeida é recebido no Rio pelo embaixador Duarte Leite (também autor da História da Colonização…), fazendo Cortesão parte da missão cultural que o acompanha. Este terminaria exilado em
1927, escrevendo Os Factores… em 1930, influenciado pela geografia humana
de Brunhes, a história económica e social de Pirenne, e a sociologia de Durkheim. Em suma: um historiador que viria a ser reconhecido como o representante português avant la lettre da escola dos Annales…é o mesmo que escreveu no ensaio extra-texto em Os Factores…, (e intitulado “Causas da independência de Portugal e da formação portuguesa do Brasil”) que
[o] português, cujo carácter nacional se formou durante os primeiros séculos da
sua história, foi educado em duas escolas: a da cavalaria andante, disciplinada e
dirigida contra o Islão, e a do franciscanismo — as duas fortes raízes em que
mergulha a sua acção de povo descobridor e colonizador… Pelo espírito cavaleiroso confunde-se o português com o espanhol. Pelo franciscanismo, diferencia-se (…) O que no brasileiro, como no português, há de fraternidade cordial,

7

Esta citação de um historiador discípulo dos Annales é exemplar de como as ideias feitas
sobre o enraizamento do património cultural português nos Descobrimentos não seguem — Sérgio nonwithstanding — a distinção entre conservadores e progressistas ou
idealistas e materialistas.
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de tendência à tolerância e ao perdão compreensivo, de optimismo confiante,
jovialidade e efusão generosa, de simplicidade terra a terra, filia-se no cristianismo franciscano… (1984 [1930]: 183).

Estas afirmações, que nem Freyre nem a interpretação deste feita por Araújo
enjeitariam, é completada pela afirmação de Cortesão de que Portugal é intrinsecamente de aquém e além mar. Vemos, pois, como a tradição de uma reflexão conjunta entre as condicionantes históricas de cariz económico e político iam de mãos dadas com afirmações sobre o carácter nacional já na historiografia portuguesa dos descobrimentos, não sendo esta linha de todo alheia à
sua congénere brasileira da sociologia da formação do Brasil, contemporânea
dos debates em Portugal sobre os elementos fundamentais da nossa cultura.
É Evaldo Cabral de Melo, no seu posfácio a Raízes do Brasil de Sérgio
Buarque de Holanda (1996 [1936]) quem, ao criticar a noção de sociologia da
formação brasileira, diz que “o vezo entre mórbido e narcisístico de ajustar
contas com o passado nacional constituiu uma moda intelectual que, da Península Ibérica, transmitiu-se ao Brasil e à América Hispânica” (1996 [1936]:
191) referindo-se claramente à geração de ‘30, com Sérgio Buarque, Gilberto
Freyre e Caio Prado Júnior.
7.
Posto isto, interessa-me agora deslocar-me para o contexto colonial-tardio em que a obra de Gilberto Freyre vai circular com maior comprometimento político e académico em Portugal e no duplo jogo de espelhos entre as elites
dos dois países. Segundo Rui Pereira (1986), até 1955 os estudos de antropologia nos domínios coloniais portugueses estavam quase exclusivamente circunscritos à antropobiologia da escola do Porto,8 com campanhas cuja origem
remontava a 1935 aquando do estabelecimento da estratégia de elaboração de
cartas etnológicas. Mas a designada etnologia ultramarina só viria a iniciar-se
com o trabalho da equipa de Jorge Dias nas Missões de Estudos das Minorias
Étnicas do Ultramar, criadas em 1957. As missões dependiam do Centro de
Estudos Políticos e Sociais que pretendia demarcar-se da antropobiologia do
Centro de Estudos de Etnologia do Ultramar, fundado sob o patrocínio do
Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e da Junta de Investigações do
Ultramar (Pereira 1986).
Pereira marca o início da empresa colonial portuguesa em data coincidente com a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1875. Em

8

Do maior interesse para a compreensão dos processos de construção da noção de raça e sua
ligação quer a uma etnogenealogia portuguesa, quer ao processo colonial, seria a inclusão de
uma análise da obra do antropólogo físico Mendes Correia, da referida escola. Um dossier
ambicioso que conto poder abrir oportunamente… Um outro dossier conexo é o do trabalho
missionário nas colónias portuguesas de África, já aberto, e com grande qualidade, pelo antropólogo Paulo Valverde, entretanto tragicamente desaparecido (ver bibliografia).
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1911-12 surgem em Angola os primeiros sinais da necessidade de atender aos
costumes indígenas. Após a criação do Museu Etnológico de Angola e Congo,
o governador Norton de Matos (1912-15) cria, em 1913, o Serviço dos Negócios Indígenas. No seu segundo governo (1921-23), já com o objectivo de promover a colonização, cria-se a Secretaria de Colonização e Negócios Indígenas e desvia-se a atenção dos estudos etnográficos para a realização de um
grande congresso de medicina tropical.
Após o golpe de 1926, e instaurado o Estado Novo, racionaliza-se definitivamente a política colonial. Numa primeira fase, até à II Guerra Mundial e
com Salazar (Ministro das Finanças até 1932, depois chefe de governo, detendo a pasta das colónias), dá-se o racionamento e congelamento do incipiente
desenvolvimento das colónias, de modo a debelar a crise de 1929. O Acto Colonial data de 1930 e o congelamento do desenvolvimento das colónias é invertido pela substituição de importações necessária com a II Guerra. Após
esta, com a Carta das Nações Unidas de 1945 e a Conferência de Bandung dez
anos depois, o Estado Novo viu-se obrigado a reagir às pressões anti-coloniais.
A Constituição de 1951 reformula o Acto Colonial de 1930 e os territórios passam a chamar-se províncias, estabelecendo-se também o princípio da assimilação e da integração como princípios ideológicos. A população colonial fica
dividida em três estratos: colonos, assimilados e indígenas (Pereira 1986).
Ainda segundo este antropólogo, o Estado Novo, para evitar movimentos nacionalistas, teve que repensar o relacionamento entre colonos e colonizados. Assim, a JIU, com 30 anos de atraso, “retomava os ensinamentos de
Malinowski” (Pereira 1986: 219). Mas é justamente nesse âmbito, o das missões, que Jorge Dias se vê levado (segundo a análise dos relatórios anuais feita
por Pereira) a repensar a sua crença nos princípios da administração colonial
portuguesa. No relatório de 1959, Pereira identifica esta frase: “os pretos… temem-nos… e quando nos comparam com outros brancos é sempre de maneira desfavorável a nós” (1957: 59 in Pereira: 223). Mais interessante é a seguinte
passagem:
…nós continuamos a ouvir sempre repetir que os indígenas gostam mais dos
portugueses que dos ingleses, porque os tratamos com mais humanidade e nos
interessamos pela vida deles. E esta história vai-se repetindo, como certos erros
que passam de uns manuais para os outros,9 porque os autores em vez de procurarem verificar a exactidão das informações, acham mais cómodo repetir
aquilo que outros disseram… (Relatório de 1959, pág. 21, in Pereira 1986: 224).

9

É este um dos mecanismos de reprodução das ideias feitas, e o tema “luso-tropicalista”
não escapa a este processo. Basta ver como ele é reproduzido em guias turísticos, literatura com base em viagens, cultura pop etc., “porque em vez de procurarem verificar a exactidão das informações…”
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Repare-se: trata-se do ano de 1959, poucos anos depois da visita de Freyre às
colónias em 1951-52 e da publicação do livro correspondente em 1955.
No mesmo relatório de 1959 pode ainda ler-se:
…parece ter-se dado um fenómeno duplo de inversão da atitude tradicional de
comportamento racial para aquém e para além do Rovuma. Enquanto que nós,
ainda hoje considerados como o povo menos discriminador por índole e tradição, apresentamos um quadro verdadeiramente deformador dessa tradição no
Norte de Moçambique, os ingleses causam uma surpresa ainda maior no Tanganhica pela sua política de confraternização multiracial (1959: 8 in Pereira
1986: 226).

Pereira diz que esta passagem constituía em si um rude golpe no carinho que
o regime dedicava ao luso-tropicalismo definido por Freyre em 1958 em Integração Portuguesa nos Trópicos (editado pela JIU e pelo Centro que Adriano
Moreira — ver adiante — dirigia). Jorge Dias dizia mesmo em 1957: “muitos
dos responsáveis residentes nesta área são de opinião que não nos aguentaremos no Norte mais de 20 anos” (1957: 58 in Pereira 1986: 203). De facto, acertou. A luta armada começaria na região em 1964, três anos depois do seu início em Angola — quando Adriano Moreira era ministro do Ultramar.
Ora, é justamente neste período transitório, marcado pela primeira tentativa conseguida de colonização e desenvolvimento das colónias, por um
lado, e pelo começo dos movimentos de libertação, pelo outro, que o luso-tropicalismo — numa versão filtrada e manipulada (mas que não seria possível
sem a sistematização freyriana do discurso que ele cunharia) — vai servir
para ajudar a transformar as representações e as práticas do anacrónico colonialismo português.
8.
Que nos dizia Freyre em 1958, em “A integração portuguesa nos trópicos?” Neste texto publicado no primeiro número da revista Estudos de Ciências
Políticas e Sociais, dirigida por Adriano Moreira (e a temática do número intitulava-se “Política ultramarina”) Freyre começa por invocar a autoridade de
Evans-Pritchard, o qual lhe terá dito pessoalmente concordar com a sua ideia
de uma “constante hispanicamente cristocêntrica [subentende-se: do que nós
chamaríamos colonialismo português] em vez de etnocêntrica europeia [subentende-se: do que nós chamaríamos colonialismo britânico]” (Freyre 1958:
20). Referindo-se claramente à conjuntura (a ideia defendida pelo regime português de que tanto o imperialismo soviético como o americano estavam por
detrás das pressões anti-coloniais), Freyre diz:
…a articulação das civilizações hispanotropicais num sistema transnacional de
cultura, de economia, de política, se apresenta como uma necessidade, não diremos geopolítica mas, em face de expansões às vezes intituladas de geopolíticas,
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como se sua articulação decorresse principalmente das situações chamadas naturais ou geográficas… Somos dos que acreditam ser a política chamada
anti-colonial, não diremos oficial, dos EUA, mas de alguns dos seus políticos na
África e no Oriente, uma preparação para seu domínio económico e veladamente político em áreas tropicais ainda sob governo ou influência europeia (…)
e onde se vêm formando, como em Angola ou Moçambique, sociedades ou culturas luso-tropicais semelhantes à brasileira (1958: 27).10

Esta preocupação geoestratégica é a que se vai encontrar em toda a argumentação de Adriano Moreira e sua tentativa de aggiornamento da ideologia colonial. Se em O Luso e o Trópico (1961) temos a repetição do argumento de 1958, é
num texto marginal que vemos a abordagem politicamente mais comprometida. Em 1963, Freyre profere uma conferência no Gabinete Português de Leitura do Rio, a convite da Federação das Associações Portuguesas do Brasil, e
por ocasião do dia nacional de Portugal (o texto destinar-se-ia à distribuição
gratuita pelas escolas). Referindo uma vez mais o carácter politicamente independente da sua viagem às colónias portuguesas (repetindo inclusive o argumento dos convites para visitar países do Leste por intermédio de Jorge
Amado), problematiza a solidariedade política entre dois países à época com
regimes opostos — Portugal e Brasil. Diz ele:
…a solidariedade… não é política… Vai a outra profundidade. Desce a raízes.
Projecta-se apoliticamente sobre o futuro. Ela decorre do facto de constituirmos
um conjunto sociocultural que se caracteriza por tradições, tendências e desígnios comuns a Portugal e aos grupos de descendentes e continuadores de Portugueses mais ou menos profundamente integrados em ambientes tropicais, o
Brasil sendo hoje o maior, … o mais expressivo (Freyre 1963: 8).

Dizendo que Portugal já não é europeu (e admitindo implicitamente a imagem de um Portugal multicontinental defendida pelo regime na sua fase final), descreve os traços luso-tropicais que defende como fundamentos para
uma comunidade mais luso-tropical do que luso-brasileira: “…é a tendência
para a miscigenação, no plano biológico, com a língua portuguesa… enriquecendo-se de… tropicalismos” (1963: 10). Sendo assim, pergunta-se adiante,
“como se admitir como justa a campanha que se vem fazendo nos últimos
dois anos (isto é, desde o começo da guerra colonial(… contra Portugal … e
com repercussão no próprio Brasil?” (1963: 12).11 Embora reconheça como válida a crítica de Basil Davidson de que em Angola só 1% dos nativos eram “assimilados” (ao contrário do que a propaganda colonial dizia), isto é, podendo
10

É conhecida a posição nacional-populista de Freyre em relação ao “imperialismo” americano. Também o isolacionismo do regime autoritário português era — apesar do seu anti-comunismo congénito — anti-americano.
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aceder à cidadania, afirma que o mesmo se poderia dizer do Brasil em relação
aos índios. Mas o que Freyre faz questão de enfatizar, num argumento desprovido das regras básicas da comparabilidade, é o patriarcalismo que ainda
funciona em Angola, assimilando assim como aconteceu antes no Brasil. Reconhece que poderia haver métodos mais modernos mas enternece-se com o fazendeiro branco que lhe confessa ter batido no servo africano, a quem chama
cristãmente pelo nome próprio e não por boy, sugerindo que este tipo de coisas podia ser aconselhada nos EUA onde os pais não têm disciplina sobre os
filhos…. Isto é resumido a páginas tantas de forma não muito diferente do
que se poderia encontrar em Casa Grande e Senzala 30 anos antes:
Aos métodos patriarcais de integração de gentes primitivas em sistemas de convivência sociologicamente cristã deve-se atribuir, em grande parte, o facto de terem os portugueses, juntado ao autoritarismo necessário ao sistema patriarcal de
família a transbordante democracia da miscigenação, [criando assim]… o Brasil
— talvez a maior, a mais autêntica, a mais completa das democracias raciais que o
mundo já viu (Freyre 1963: 12).

9.
Referi já que Adriano Moreira, além de figura central das ciências sociais e políticas no período colonial-tardio, foi ministro do Ultramar entre
1960 e 1962.12 Num discurso proferido nessa qualidade em 1961, afirma, a
propósito do começo de uma política de fixação de colonos dirigida sobretudo para os soldados mobilizados para o início da guerra colonial, que
…queremos sublinhar perante a comunidade das nações a decisão nacional de
continuar a política de integração multirracial, sem a qual não haverá nem paz
nem civilização na África Negra (…) uma política cujos benefícios estão documentados pelo maior país do futuro que é o Brasil… (Moreira 1961: 10-11).

Embora, segundo ele, o Estatuto dos Indígenas tenha sido mal compreendido, pois
11

12

É interessante relembrar que os movimentos de libertação nas colónias portuguesas em
África (sobretudo a obra de Amílcar Cabral) tiveram uma força motivadora na criação do
Movimento Negro no Brasil.
Formado em direito, em 1948 entra para a então Escola Superior Colonial. Catedrático em
1954 com a tese “O Problema Prisional do Ultramar”. Fez parte da delegação portuguesa
nas Nações Unidas entre 1957 e 1959, da Câmara Corporativa, foi director do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, subsecretário da Administração
Ultramarina e Ministro do Ultramar de 1960 a 1962. Fundou o Centro de Estudos Políticos da Junta de Investigações do Ultramar, de que foi director. Presidente da Sociedade
de Geografia de Lisboa, 1964. Honoris causa por São Paulo, Bahia, Rio, Brasilia e Manaus.
Esteve exilado no Brasil por algum tempo após 1974. Foi presidente do Partido CDS (Democrata-Cristão) e deputado, após o regresso do exílio. Dedica-se hoje a assuntos de Política Internacional.
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por simples preocupação de autenticidade, os nossos sucessivos Estatutos dos
Indígenas negavam a estes direitos políticos relacionados com tais órgãos [de
soberania], não faltaram acusações de que lhes recusávamos a própria nacionalidade (1961: 12) (…) Visto que a principal razão do estatuto está no respeito
pelo teor da vida privada das várias etnias, concluímos pela oportunidade da
sua revogação, em termos de ficar claramente estabelecido que o povo português está submetido a uma lei política que é igual para todos, sem distinção de
raças, de religião ou de teor cultural predominante (1963: 14),

terminará o discurso dizendo que a revogação do estatuto não significa desprezo pela obra, “missionária”, que ele representou. Entrar-se-ia, sim, na fase
da “portugalidade para todos”, para povoar e fazer comunidades multirraciais integradas.
Em “Contribuição de Portugal para a valorização do homem no Ultramar” (1963 [1958]),13 recusa a noção de conflito subjacente às teorias anti-coloniais, pois essa noção não deixa espaço para a dignidade humana e “polariza
homem branco e homem preto, não prestando, assim, atenção à mensagem
universalista e humanista das descobertas” (1963 [1958]: 12). E como pode
Moreira legitimar esta afirmação? Pois bem, dizendo que
tem razão o grande sociólogo Gilberto Freyre quando oportunamente repara
que na obra de Toynbee, ao extremar e classificar as civilizações, falta a consideração desta forma peculiar de estar no mundo que afortunadamente designou por
luso-tropicalismo (…) E foi sem dúvida esta concepção de vida igualitária, de democracia humana, a contribuição mais significativa da acção portuguesa no
mundo (…) absolutamente alheia à ideia de conflito e de domínio, ao sentimento de superioridade ou inferioridade racial… (1963 [1958]: 13, sublinhado meu).

Para sustentar ainda mais o argumento cita de seguida Jorge Dias, a propósito da
relação de grande cordialidade que soubemos estabelecer… [a qual] encontra a
explicação na formação especial da sociedade portuguesa. A família portuguesa de tipo patriarcal multifuncional… (que sobrevive apesar do individualismo…) explica esse sistema de relações fraternais entre senhores e todos os seus
dependentes (1963 [1958]: 14).

Embora Moreira não apresente as referências bibliográficas a que se refere,
13

A data original, de 1958, refere-se ao facto de o texto ter sido incluído na publicação do
Comissariado da Exposição Universal e Internacional de Bruxelas de 1958. Para um português de hoje, rodeado de propaganda em torno da Exposição Internacional de Lisboa
em 1998, com o tema dos Oceanos, e habituado a ver Bruxelas como a capital da Europa,
este facto tem um significado simbólico no mínimo curioso…
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afirma ter Jorge Dias escrito que “quando utilizávamos o trabalho de escravos, não deixávamos muitas vezes de incluir estes na nossa família patriarcal,
multifuncional, como alguns autores brasileiros puseram em evidência”
(Dias in Moreira 1963 [1958]: 14). Tão-pouco sabemos a que autores se refere
Dias, mas podemos facilmente imaginar tratar-se de Freyre ou de autores da
sociologia da formação brasileira. Referindo-se ao “trabalho ainda inédito sobre a integração portuguesa nos trópicos”, Moreira crê que Freyre apoiá-lo-ia
na definição de um sentido de universalidade de uma cultura alheia ao conflito agressão-resposta. Disto adviria o sentido da cordialidade,14
qualidade oposta a todo o etnocentrismo que veio a estar na base de tantas atitudes correntes que, ao valorizarem o homem preto, o homem amarelo, o homem pardo e o homem branco, esqueceram a comum dignidade de todos…
(1963 [1958]: 16).

Agora repare-se na coincidência entre o fraseamento de Freyre (1958) anteriormente citado e a seguinte passagem, não tendo eu conseguido decifrar se
e qual dos dois cita o outro:
Somos dos que acreditam ser a política chamada anti-colonialista, não diremos
oficial dos EUA, mas de alguns de seus políticos na África e no Oriente, uma
preparação para o seu domínio económico e veladamente político em áreas tropicais… (1963 [1958]: 17).

A assimilação — conceito político da administração colonial — é plasmada
com as ideias de miscibilidade presentes quer em Freyre, quer em Jorge Dias,
quer na historiografia portuguesa da relação entre expansão e identidade,
quer ainda na sociologia da formação brasileira. A assimilação seria uma característica antiga, promovida no sentido da interpenetração de culturas, negando etnocentrismos (o que contradiz a ideia de separação étnica por suposto respeito das especificidades….), e o princípio de que “são as culturas, não
as raças, que têm a vocação da eternidade” (Moreira 1963 [1958]: 20). É a partir
desta premissa que Moreira defende os casamentos inter-raciais, alegando
que a família é o melhor instrumento para criar sociedades multirraciais paritárias. Assim, só o esquecimento — por vezes propositado, segundo ele,
permite a alguns críticos ignorarem que o tradicional sistema português foi a
primeira afirmação de um sistema de direitos efectivos que apenas nas modernas declarações universais veio a receber acolhimento (1963 [1958]: 22).

14

Note-se que “cordialidade” é um tropo frequente nas auto-definições identitárias brasileiras, em que o “homem cordial” está na base do “racismo cordial”.
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Todavia, anos antes, em 1960, em “Problemas sociais do Ultramar”, o ex-ministro demonstrava saber analisar os problemas fora do mero quadro ideológico. Dividindo a realidade colonial entre cidade e fronteira, localizando nesta última a “agressão externa” (os movimentos de libertação) e na primeira o
“êxodo rural” e a concentração de “destribalizados”, ele diz ser necessário
abordar “um ponto de grande melindre, que é o da relação entre o cristianismo e o portuguesismo, não apenas político mas também cultural”. Segundo
ele, a experiência da exclusiva opção pela assimilação total em que se tinha vivido até ao Estatuto vigente e a experiência colhida com o regime de opção,
pela assimilação parcial que este instituiu,
demonstram que o método não serve à indispensável coincidência entre o estatuto jurídico e o estatuto cultural (…) a miscigenação dá também origem a um
problema…São menos numerosos que no passado os casos de constituição de
famílias mistas… porque tem diminuído o deficit de mulheres brancas. De
modo que a tendência é no sentido de os mestiços constituírem demograficamente um grupo fechado, o que não é um benefício do ponto de vista da integração (Moreira 1963 [1958]: 154).15

Em textos como Congregação Geral das Comunidades Portuguesas (1964) ou
“Para uma convergência luso-brasileira“ (1970), Moreira encontra-se perante
um problema semelhante ao de Jorge Dias em “Estudos do carácter nacional…”, a adenda a “Os elementos fundamentais…”: o que fazer com os processos de emigração, em que o destino não é as colónias mas sim os países industrializados da Europa e da América, e, subentende-se, as democracias,
perdendo-se no processo as características do carácter nacional — no caso das
preocupações de Dias — e ganhando-se a oportunidade (mal aproveitada, segundo ele) de defender a postura colonial portuguesa, na base da defesa da
civilização lusíada — no caso de Moreira. Para um e outro, o problema é cada
vez mais a influência hegemónica dos Estados Unidos e o que hoje chamaríamos homogeneização pela globalização.
10. Somos, pois, transportados para a actualidade. Já no ensaio de Eduardo
Lourenço de 1978 se via a reflexão sobre o Portugal pós-colonial que parece
não reagir traumaticamente à perda das colónias. Cedo demais, porém, para
Lourenço poder constatar a importância assumida nos anos 90 pelo europeísmo, ou os debates entre europeístas e atlantistas, ou ainda o surgimento da retórica da lusofonia, da correcção política em torno do encontro de culturas, do
criticismo — mas também do revisionismo — em relação às Descobertas, do

15

Sobretudo sabendo-se hoje que esses grupos mestiços urbanos e assimilados, constituíam incipientes elites aptas a reivindicarem autonomias nacionais.

TRISTES LUSO-TRÓPICOS

181

início da catarse historiográfica em torno da guerra colonial.16 João Leal empurra o argumento sobre os debates da psicologia étnica e da etnogénese para os
tempos actuais. Refere Lourenço (Existe uma cultura Portuguesa? [1993]), o qual
utilizou, num debate realizado em torno dessa questão, as ideias de “Os elementos fundamentais…” de Dias como argumento contra os antropólogos que no referido debate respondiam negativa ou dubitativamente à questão.
Ainda segundo Leal, Boaventura Sousa Santos, em “Onze teses…” (1994),
tratou o texto de Jorge Dias como sendo o mais representativo daquilo que o próprio Sousa Santos classifica de discursos míticos sobre Portugal. Leal é da opinião de que a força do texto de Dias parece ser tal, que a denúncia das teses por
Sousa Santos acaba sendo mais nominal do que real, procedendo o autor de Pela
Mão de Alice a uma espécie de reificação sociológica das teses de Jorge Dias.
Igualmente, em “Modernidade, identidade e cultura de fronteira” (Santos 1994),
Leal não encontra grande diferença entre a caracterização da cultura portuguesa
como “cultura de fronteira” e algumas teses desenvolvidas por Dias em “Os elementos fundamentais…” Noutro plano, a utilização de certos elementos retóricos como a saudade, nos processos de transnacionalização da cultura portuguesa em tempos recentes verificar-se-ia também no binómio saudade-emigração
abordado por autores como Feldman-Bianco ou Paulo Monteiro; ou como tropo
da criação de uma música étnica (fado, Amália Rodrigues, Madredeus) — no
que eu chamaria de sistema global de criação mercantilizada de diferenças.
No quadro das pressões contraditórias actuais entre cultura global e
culturas nacionais e regionais, Sousa Santos pergunta-se quem sustenta a
nova ou renovada tensão entre demos e ethnos? E responde:
…julgo que a cultura. Aplicadas à cultura portuguesa, estas orientações significam… o seguinte. Em primeiro lugar, a cultura portuguesa não se esgota na cultura dos portugueses e vice-versa… Em segundo lugar, as aberturas específicas
da cultura portuguesa são, por um lado, a Europa e, por outro, o Brasil e, até certo ponto, a África. Em terceiro lugar, a cultura portuguesa é a cultura de um país
que ocupa uma posição semi-periférica no sistema mundial (Santos 1994: 130,
sublinhado meu).

Em “Modernidade, identidade e cultura de fronteira”, Sousa Santos reporta-se
directamente a “Onze teses…”, em que atacava o “excesso de interpretação mítica” da produção intelectual portuguesa. Propõe-se, alternativamente, procurar
…definir o estatuto identitário da cultura portuguesa e analisar que ponto de
contacto existe entre ele e as identidades culturais dos povos brasileiros e

16

Embora, diga-se em abono da verdade, o ensaísta tenha vindo a pegar nestes assuntos,
após a conclusão do presente texto.

182

UM MAR DA COR DA TERRA

africanos. A minha hipótese de trabalho é que a cultura portuguesa não tem
conteúdo (1994: 132).

Analisando o facto de o estado português não ter cumprido as suas funções
de diferenciação e homogeneização, ele acrescenta que
…em termos simbólicos, Portugal estava demasiado próximo das suas colónias
para ser plenamente europeu e, perante estas, estava demasiado longe da Europa para poder ser um colonizador consequente (1994: 133).

Assim, Portugal caracterizar-se-ia por processos de incorporações, mimesis,
sincretismo e translocalismo, com um défice de diferenciação e identificação.
O reverso disto teria sido a consolidação de uma forma cultural muito específica, a fronteira. Assim, a antropofagia que Oswald de Andrade atribuía à cultura brasileira caracterizaria também, por inteiro, a cultura portuguesa (nos
seus aspectos de acentrismo e cosmopolitismo). Mais:
Fiel à sua natureza semiperiférica, a cultura portuguesa estendeu a elas [colónias] a zona fronteiriça que lhes permitiu usar Portugal como passagem de
acesso às culturas centrais (…) O contexto global do regresso das identidades,
do multiculturalismo, da transnacionalização e da localização parece oferecer
oportunidades únicas… Serão estas oportunidades aproveitadas? (1994: 135).

11. À laia de conclusão e resposta tentativa àquela pergunta, o que se segue
é um argumento aberto e inconclusivo em torno do luso-tropicalismo.
O luso-tropicalismo nunca se constituiu como uma corrente teórica.
Nascido no seio de uma ensaística culturalista, foi produzido por e reproduziu discursos no campo da identidade, da especificidade e do excepcionalismo tanto no Brasil como em Portugal. Discursos das elites letradas em diálogo com noções de senso comum, em formações políticas específicas.
A dinâmica social brasileira — sobretudo ao nível da raça e etnicidade
— viria a deslegitimar o luso-tropicalismo, assim como em Portugal a crise do
fim do colonialismo e do regime autoritário lhe retirariam autoridade. De ambos os lados do Atlântico, as ciências sociais internacionalizaram-se e acertaram as suas agendas pelas dos países centrais na produção de conhecimento.
Até que chegámos ao ponto em que essas agendas definiram o próprio tema
que subjaz ao luso-tropicalismo como tema relevante para compreender a
contemporaneidade.
Por um lado, algo a que podemos chamar de luso-tropicalismo genérico
permanece — como inclinação, como interpretação de senso comum e por vezes como representação oficial, mesmo quando o discurso crítico ganha terreno (por exemplo, nas comemorações dos descobrimentos em Portugal).
Assim, o luso-tropicalismo ganhou o estatuto de facto social cujos contornos
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deveriam ser estudados. Por outro lado, permanecem válidas certas factualidades históricas e sociais que estiveram na origem do luso-tropicalismo:
refiro-me ao carácter incontornável de ter havido uma expansão portuguesa, uma colonização do Brasil, uma formação brasileira, um colonialismo português em África, e um lastro material e ideal de documentos, objectos, ideias.
Esta realidade específica merece ou não ser estudada, numa perspectiva
de colonialismo comparado? Esta realidade específica pode contribuir para
formulações teóricas originais, que enriqueçam e desafiem alguns campos
demasiado marcados pela origem da sua produção, como por exemplo os estudos pós-coloniais, de diáspora, de transnacionalidade ou globalização? Em
suma, deitamos fora o bebé com a água do banho, ou nem sequer havia bebé
para começar? Eu suspeito que havia. Mas ele precisará de ser rebaptizado e o
seu crescimento deverá ser balizado por três preocupações: uma atenção crítica constante à resiliência do luso-tropicalismo sob a forma de “lusofonia”,
celebrações, etc.; uma atenção pesquisadora a processos específicos da construção triangular e transatlântica de sentidos culturais; uma atenção à comparação e ao diálogo com os exemplos e as teorias produzidos nos centros intelectuais predominantes.
No estudo que levei a cabo em Ilhéus, Bahia, por exemplo, fui confrontado com um complexo cultural que, à falta de melhor, poderia descrever como pós-luso-tropicalista (num sentido análogo ao da expressão
“pós-moderno”): afro-descendentes que reinventam a “África no Brasil”,
perante relações de poder brasileiras em torno da raça e da classe, por
exemplo; estudados por um antropólogo português que vem de um país
onde se discute o racismo e o fundamentalismo cultural que o parece substituir, e onde descobrimentos, lusofonia, integração europeia e revisão crítica do colonialismo em África se entrosam como temas de redefinição
identitária; um antropólogo que tem de tomar em conta, na sua análise, a
produção teórica internacional tanto quanto a especificamente brasileira e
a especificamente portuguesa; e que sabe que esses afro-descendentes retraçam a sua história a uma realidade colonial factual que engloba Brasil,
Portugal e África, no contexto dum sistema mundial onde esse trinómio se
constituiu como semi-periferia multi-localizada.
Só suspendendo a crença nos aspectos mais psicologistas, culturalistas
e essencialistas do luso-tropicalismo — e ao mesmo tempo não fazendo profissão de fé das supostas alternativas de materialismo vulgar — é que se poderá avançar para a construção de uma interpretação histórico-cultural crítica e atenta a processos específicos de (re)constituição identitária num
mundo que, por vias tortuosas, os portugueses, os brasileiros e os africanos
criaram. E criaram-no enquanto se foram criando a si próprios numa dinâmica de interesses divergentes e poderes diferenciados (entre si e intra-si)
nesse processo a que agora chamamos cultura. O luso-tropicalismo foi,
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pois, um discurso cujo emaranhado de poder e retórica nos compete desembaraçar para não reificarmos de novo “comunidades” que não existem
como essências.17

17

Nota à laia de post-scriptum: 1) várias obras não foram utilizadas para a redacção deste
texto, mas inspiraram-na todavia (Alexandre 1979, Alexandre e Dias 1998, Bastos 1998,
Lusotopie 1997); 2) um artigo de José Augusto Seabra, publicado no Público de 21. 9. 98, intitulado “Senghor, Portugal e África”, constitui uma pista interessante (embora acrítica)
para aprofundar o tema, uma vez que Léopold Senghor, pai da “negritude”, surge como
um luso-tropicalista inveterado…; 3) na obra de Manuel Ferreira, sobretudo em A Aventura Crioula, pode-se aprender muito sobre o diálogo das elites literárias cabo-verdianas
com o luso-tropicalismo (é bom lembrar como Freyre reagiu mal à crioulidade aquando
da sua passagem por Cabo Verde, tendo suscitado grande desilusão por parte de intelectuais como Baltasar Lopes, que veneravam as suas ideias).

Capítulo 4
“SAUDADES DE SI MESMO”
Hibridismo, miscigenação, mestiçagem

1.
Provavelmente desde os debates sobre a raça na última viragem do século que não se falava tanto de hibridismo quanto na presente viragem de milénio. Transposto da botânica para a antropologia, o termo esteve associado
às especulações — tanto políticas quanto científicas — em torno das “raças”
como espécies ou subespécies. O reconhecimento da comum humanidade
das “raças” humanas não só reforçou a separação natureza / cultura própria
do projecto da modernidade (cf. Latour 1994), como desviou a atenção do hibridismo para o campo da miscigenação e mestiçagem — da mistura “racial”
e da mistura cultural. Condenadas por uns pela sua impureza, louvadas por
outros pelo seu humanismo, o resultado é ele mesmo mais híbrido do que
essa dicotomia. Em grande medida, os discursos sobre miscigenação e mestiçagem demonstraram um pendor ideológico para o mascaramento de relações de poder desigual e de dominação. Serviram também como elementos
centrais de narrativas nacionais, imperiais e coloniais. O caso brasileiro é o
exemplo mais conhecido. O caso português, um dos mais complexos: pois se
a “construção do Brasil” tem sido alardeada como o exemplo acabado do suposto pendor humanista e miscigenador da expansão portuguesa, ela serviu
também para legitimar o colonialismo mais tardio em África e para construir
uma auto-representação dos portugueses como não racistas. Todavia, raramente a “nação portuguesa” é ela própria discursada como miscigenada e
mestiçada. A ênfase é colocada naquilo que os portugueses deram aos outros
— uma dádiva do seu “sangue” e cultura — e não tanto no que receberam.
A presente retórica sobre o hibridismo — ligada à globalização, transnacionalidade e diásporas pós-coloniais — aliada à retórica do multiculturalismo, choca com a realidade do regresso da “raça” sob a capa do fundamentalismo cultural, das políticas de nacionalidade e cidadania, e das políticas de auto-representação de que as comemorações dos Descobrimentos, a construção da
lusofonia e até as exposições internacionais são concretizações ambíguas.
Para nos entendermos, comecemos pelas palavras, para chegarmos às coisas
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e, eventualmente, às práticas. Este artigo focará sobretudo discursos letrados
e modos de classificar, servindo de ponto de partida para discutir práticas e
processos concretos de disputa identitária no espaço “lusófono”.
2.
e monstros. O Dicionário Moraes de 1891 refere “hybrido” como
oriundo do grego hybris e define-o como “animal gerado de duas espécies.
Irregular, anómalo, monstruoso”. “Hybridação” surge como “producção de
plantas ou de animais hybridos” e “hybridez” como “qualidade (…) do que é
composto de duas espécies diferentes” e, na gramática, como “palavras compostas de duas línguas diferentes”. No mesmo dicionário, onde não há entrada para “miscigenação”, surge “mestiço”, do latim mixtus, definido como
“procedente de paes de differente raça ou especie: v. g. entre os homens o mulato, o cafusa, etc.; entre os animaes o macho, a mula etc. Diz-se também dos
produtos de algumas plantas enxertadas, v. g. rosas mestiças”.
No Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de José Pedro Machado
(1977 [1952]), “híbrido”, por referência à raiz grega hybris é definido como
“tudo o que excede a medida, excesso; orgulho, insolência; ardor excessivo,
impetuosidade, exaltação; ultraje, insulto, injúria, sevícia; violências sobre
mulher ou criança, pelo lat. hybrida, s., usado por Plínio (Nat. Hist. VIII, 213)
para designar o produto do cruzamento de porca com javali; o filho de pais de
diferentes regiões ou de condições diversas, provavelmente pelo fr. hybride.
Por via culta. Em 1873, D. V.”. A própria raiz hybris teria a sua variante portuguesa em híbris, “a personificação de ‘a Violência’, de ‘a Exaltação’”.
Na mesma obra, temos já “miscigenação”, oriunda “do ingl. miscegenation, este do lat. miscere, ‘misturar’ + genus, ‘raça’.” Depois de 1960 “miscigenar” surge como querendo dizer simultaneamente “procriar híbridos” e
“procriar mestiços”. “Mestiço” é apresentado como “do cast. mistizo, este do
lat. tardio mixticiu (em S. Jerónimo e S. Isidoro). Séc. XIV: ‘Habitã mais naquella prouíncia do Malabar dous géneros de mouros, huus naturaes da terra a
que elles chamã Nayteás que sam mestiços’, Déc., I, IX, cap. 3, p. 355. Na mesma época corria a var. mistiço: ‘Avia aquy trezentos casados com molheres
Portuguesas & mistiças…’ Peregr., cap. 221, vol. VII, p. 58”.
Completando este quadro, a palavra “mulato” surge como vindo “…de
mulo + —ato (vj: cervato, lobato); designava primitivamente o ‘macho asneiro’. Em 1526: ‘Se beato immaculato / m emprestasse ho seu mulato / mas nam
sey se quereraa’, Gil Vic., Clérigo da Beira, na Compilaçam fl 233 vs., a; pouco
depois já aparece o sentido de ‘mestiço’: ‘…João de Sousa André Correa e
hum mulato de Garcia de Sousa fizeram-se fortes em hum cobelo…’, Comentários de Af. De Alb. IV, cap IV, pp 228-229, ed. 1923”. Curioso — se bem que
não comprovável — que seja na era de Quinhentos que se dá a passagem do
referente animal para o referente humano nos registos escritos em português.
A partir de várias entradas no Dicionário de Sinónimos da Porto Editora,
podemos construir uma constelação que une estas diferentes expressões.
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Híbrido: ambígeno, anómalo, irregular, mestiço, monstruoso. Mestiçagem:
hibridismo, mestiçamento, miscigenação. Mestiço: bode, caboclo, cabra, carafuzo, cariboca, híbrido, mesclado, misto, misturado, mulato. Mulato: bode,
cabra, cabranaz, cabrito, cabrocha, caporro, escuro, fulo, mestiço, moreno,
mu, mulo, pardo, trigueiro. Mulata: cabrita, china, mestiça, misturada, morocha, mula, trigueira.
3.
Híbridos pós-coloniais. Palavras assustadoras, aquelas. Acusações de
impureza, monstruosidade e ilegitimidade perpassam a sua semântica, enquanto consequências nefastas do sexo, da procriação fora de uma ordem hierárquica e classificatória, cujos contornos pressentimos terem sido construídos no confronto colonial. Robert Young parte justamente da premissa de que
classe, género e “raça” mantêm relações promíscuas entre si, transformando-se em metáforas mutuamente definidoras. O desejo colonial seria como
que uma escondida mas insistente obsessão com o sexo inter-racial, transgressivo e com o hibridismo e a miscigenação (Young 1995: 5). Tanto a língua
como o sexo produziram formas híbridas (crioulos, pidgins, crianças miscigenadas etc.). A própria palavra “híbrido” que servia, no século XIX, para referir um fenómeno fisiológico, é reactivada no século XX para descrever um fenómeno cultural. O Webster de 1828 definia um híbrido como “a mongrel or
mule; an animal or plant produced from the mixture of two species”. Só no
Oxford English Dictionary de 1861 surge, pela primeira vez, o seu uso para denotar o cruzamento de pessoas de “raças” diferentes, marcando o começo da
crença na possibilidade de híbridos humanos. Já o OED de 1890 torna explícito o laço entre o aspecto linguístico (cultural) e o racial: “The Aryan languages
present such indications of hybridity as would correspond with… racial
intermixture”.
O problema torna-se mais explícito na entrada hybridity no dicionário de
estudos pós-coloniais de Ashcroft et al. (1998). Apresentado como um dos mais
usados e disputados termos neste campo temático, ele é normalmente usado
para referir a criação de novas formas transculturais na zona de contacto colonial. Retraçando o uso da expressão, Bakhtin tê-la-ia usado para indicar o poder
transfigurador de situações linguísticas multivocais. Mas o termo, no seu uso
fini-milenar remete sobretudo para Bhabha, cuja análise das relações colonizador/colonizado acentua a interdependência e mútua construção das suas subjectividades. A identidade cultural emergiria sempre no “third space of enunciation” (Bhabha 1994: 37), um espaço contraditório e ambivalente que torna insustentáveis ideias sobre a pureza das culturas e sua hierarquização. Em vez do exotismo da diversidade cultural, deveria ser acentuado o reconhecimento de um
hibridismo potenciador (Ashcroft 1998: 118).
Isto está para lá do uso corrente de hibridismo para significar a mera troca cultural, esquecendo a desigualdade de poder nas relações entre as partes,
ou como termo usado para referir expressões de sincretismo, sinergia cultural
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e transculturação. Ashcroft, acertadamente, insiste neste ponto: “The assertion of a shared post-colonial condition such as hybridity has been seen as part
of the tendency of discourse analysis to de-historicize and de-locate cultures
from their (…) contexts…” (1998: 119). Outras reservas podem ser colocadas:
o termo hibridismo era influente no discurso imperial e colonial, nas referências negativas às uniões de “raças” diferentes (Young 1995), tendo o hibridismo passado a ser, na viragem dos séculos XIX-XX, parte do discurso colonialista do racismo. Se o termo tem antepassados pouco recomendáveis, há porém uma diferença entre processos inconscientes de mistura híbrida (ou
crioulização), e uma preocupação consciente e politicamente motivada com a
perturbação deliberada da homogeneidade. Young lembra que, para Bakhtin, o hibridismo (mais exactamente, a “hibridização”) é politizado, contestatário. O hibridismo de Bakhtin “sets different points of view against each
other in a conflictual structure, which retains ‘a certain elemental, organic
energy and openendedness’” (Young 1995: 21-22). É esta a ideia que Bhabha retoma: a do colonizado que contesta a autenticidade reclamada pelo
colonizador.
Young confirma o que atrás enunciei: o hibridismo está a ser um
tema-chave do debate cultural nos finais do século XX à semelhança do que
aconteceu nos finais do século XIX. Então, abordava-se as implicações políticas e culturais da teoria científica da diferença de espécie entre a humanidade. O teste geralmente aceite era o da infertilidade dos produtos de uniões sexuais entre espécies diferentes. Mas a infertilidade não era critério suficiente,
pois embora as uniões entre brancos e negros produzissem descendentes férteis, essa fertilidade deveria decair ao longo das gerações (daí a bizarra genealogia que une os termos mula e mulato). A questão de os humanos serem uma
ou várias espécies (e a consequente importância do hibridismo) foi por longo
tempo decidida a favor da ideia de unidade da espécie, uma tese que a separação “raça”/cultura e o relativismo da antropologia clássica viriam instituir.
Se o hibridismo se tornou de novo numa questão, note-se que ele pode
ser (e foi-o) invocado para significar contra-fusão e disjunção tanto quanto fusão e assimilação (Young 1995: 18). Nas discussões do início do século sobre
hibridismo são várias as posições que Young recenseia: 1) o argumento poligenista das espécies: a negação de que diferentes povos possam misturar-se,
sendo inférteis pelo menos na segunda geração; 2) a tese da amálgama: todos
podem cruzar-se prolificamente, podendo produzir uma nova “raça”; 3) a
tese da decomposição: os produtos mistos morrem depressa ou revertem
para um dos tipos permanentes; 4) o argumento de que o hibridismo varia entre espécies próximas e distantes: fértil entre “raças” aliadas, infértil ou degenerescente entre as afastadas; 5) a versão negativa da tese da amálgama: a
miscigenação produz um grupo mongrel (“rafeiro”), o caos sem “raça”, a degenerescência. Retenhamos na memória estas hipóteses, pois penso que elas
ressurgem, de forma analógica, nos debates sobre hibridismo cultural.
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Segundo Young, as noções sobre as “raças” e a sua mistura circulam em
torno de um eixo ambivalente de desejo e aversão: uma estrutura da atracção,
em que povos e culturas se misturam e fundem, transformando-se, e uma estrutura da repulsa, em que os diferentes elementos permanecem distintos e
são opostos dialogicamente. A ideia de “raça” só funciona quando definida
em oposição à potencial mistura. Ann Laura Stoler (1997), por exemplo, examina como a autoridade colonial e as distinções raciais se estruturavam fundamentalmente em termos de género. Para ela, as próprias categorias de colonizador e colonizado eram asseguradas por formas de controlo sexual. Em última instância a inclusão ou exclusão exigiam a regulação das vidas sexual,
conjugal e doméstica de colonizadores e colonizados. É assim que Stoler chama a atenção para como nos inícios do século XX a concubinagem foi denunciada por minar precisamente aquilo que décadas antes se achava que ela
consolidava. As mulheres locais, que haviam sido consideradas protectoras
do bem estar dos homens, passavam a ser vistas como portadoras de doenças
e influências sinistras. Estes desenvolvimentos deram azo a padrões recorrentes: as proibições sexuais coloniais eram racialmente assimétricas e específicas em termos de género; as interdições de uniões inter-raciais raramente
constituíram um impulso primário nas estratégias de dominação; as uniões
inter-raciais (ao contrário do casamento) entre homens europeus e mulheres
colonizadas ajudavam ao assentamento a longo prazo dos homens, ao mesmo tempo que asseguravam a permanência do património nas mãos de poucos. A “mistura”, nos primeiros tempos coloniais (na Índia, Indochina e África do Sul) era sistematicamente tolerada e até apoiada. A miscigenação não
assinalava nem a ausência nem a presença do preconceito racial. As hierarquias de privilégio e poder estavam inscritas no apoio às e na condenação das
uniões inter-raciais (Stoler 19997: 336). Pensem-se estas propostas à luz da suposta originalidade da miscigenação luso-tropical no Brasil colonial e suas
consequências nas representações posteriores sobre identidade e carácteres
nacionais: à semelhança de noções de senso comum, como “tolerância”, precisamos ver que miscigenação, como, com quem, etc., antes de qualquer subscrição do juízo de valor positivo que (hoje) a palavra miscigenação transporta.
Transpondo o hibridismo para o campo cultural, é hoje comum aceitar a
ideia — sistematizada por Stuart Hall (1997 [1992]) — de que as nações modernas são todas híbridos culturais. Algumas das novas identidades gravitam em torno da “tradição” e outras aceitam a impureza, gravitando em redor do que Bhabha chama a “tradução”, ou seja, formações identitárias que
atravessam fronteiras e incluem pessoas dispersadas da sua terra natal. Estas
negociariam com as novas culturas que encontram, sem serem assimiladas.
Mas nunca se unificarão no velho sentido — são culturas híbridas, vividas
por pessoas irrevogavelmente traduzidas (de que seria exemplar Salman
Rushdie). O hibridismo resultante das diásporas pós-coloniais teria o seu reverso em (e faria sistema com) novos nacionalismos e fundamentalismos.
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Hall apresenta o exemplo da viragem na política cultural negra. Num primeiro momento o termo black referia a experiência comum de marginalização,
denotando uma política da resistência. Hoje, sobrepõe-se-lhe uma política da
representação que inclui a noção da experiência negra como uma experiência
de diáspora. Isto permite dizer que o hibridismo toma por garantido (como
nas teorias raciais do século XIX), a existência prévia de antecedentes puros,
fixos e separados? Young tem uma resposta tentativa:
The question is whether the old essentializing categories of cultural identity, or of
race, were really so essentialized, or have been retrospectively constructed as
more fixed than they were… Today it is common to claim that we have moved
from biologism and scientism to the safety of culturalism, safety in the critique of
essentialism: but that shift has not been so absolute, for the racial was always cultural, the essential never unequivocal… Culture and race developed together,
imbricated within each other (1995: 27).

Aquilo a que temos assistido é a uma censura pública da noção de “raça” e à entrada do termo na clandestinidade sob a capa da “cultura” (cf. Stolcke 1995).
Longe de estarmos numa situação mais simples, as coisas complicaram-se…
4.
Breve nota tropical. Um locus classicus das discussões sobre hibridismo
e mestiçagem (e suas relações com a ideia de nação e as relações de poder por
ela escondidas) é a América Latina, sobretudo os contextos com presença de
afro-descendentes. Peter Wade (1993a) fez um dos melhores exames da “interacção entre discriminação e mestiçagem”. Esta interacção entre padrões de
discriminação e tolerância acontece no quadro de um projecto de identidade
nacional das elites, propugnando uma nação essencialmente mestiça. Se é geralmente aceite que as “raças” são construções sociais, identificações categoriais baseadas num discurso sobre a aparência física e a descendência (ancestry), todavia, nota Wade, o que passa por diferença física e descendência
não é de todo evidente. Aparentemente há um “facto natural” de variação fenotípica a partir do qual a cultura constrói identificações categoriais. Mas definir uma relação natureza/cultura mediada por esta lógica producionista
(Haraway 1989: 13) obscurece o facto de que não há um encontro pré-discursivo e universal com a “natureza” e, portanto, com a variação fenotípica.
(Wade 1993a: 3). Assim, as categorias raciais são duplamente processuais: primeiro, como resultado das variáveis percepções da divisão natureza/cultura
que elas medeiam; segundo, como resultado do jogo entre reivindicações e
atribuições de identidade, no contexto de relações de poder (1993: 4).1

1

Aparte a concordância com Wade na abordagem de “raça”, um outro contributo que partilho é o de Bulmer e Solomos 1998 (ver capítulo 2 deste livro).
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A emergência do nacionalismo na América Latina não envolveu um
baptismo das classes baixas, à maneira europeia, mas foi mediada por elites
crioulas (no sentido hispânico) que tinham sido excluídas do controlo político durante o período colonial (Anderson 1983: 50). Com variações, um aspecto central foi o compromisso perante o dilema da natureza mista das populações versus as conotações brancas do progresso e da modernidade. O compromisso foi celebrar a mestiçagem como o coração da latino-americanidade. Por
outro lado, os negros e índios foram romantizados como parte de um passado
glorioso, sendo que o futuro os levaria à integração — um processo alcançável com ainda mais mistura racial, de preferência branqueadora (o que a imigração europeia potenciaria) (Wade 1993a: 10). Este compromisso é visível na
recepção das teorias raciais. Elas tendiam a classificar negros e índios como
inferiores. Os híbridos seriam negativamente influenciados por estas “raças”.
As elites tendiam a diminuir as implicações negativas desacentuando o determinismo biológico (pense-se no neolamarckianismo de Freyre, já na década de 1930), enfatizando o ambiente e a educação, reavaliando assim o híbrido. Todavia, debaixo do discurso democrático da mestiçagem, está latente o
discurso hierárquico do branqueamento.
No Brasil, segundo Seyferth (1991), tanto os que defenderam o branqueamento, como os que estavam contra a imigração africana e asiática, como, ainda, os que privilegiaram a imigração europeia num contexto de suposta “democracia racial”, partiam do principio de que o povo brasileiro ou “raça” brasileira precisava ainda ser formado através dum caldeamento que conduzisse
à homogeneidade. Mas todos imaginavam os imigrantes europeus como representantes de “raças” superiores destinadas a branquear uma população
mestiça e negra a quem, apesar da sua inferioridade, era conferida a missão
de “abrasileirá-los” (1991: 179). A questão de que o Brasil não tem questão racial porque nele não existem preconceitos, tão presente no pensamento social
e nas teorias quotidianas, paradoxalmente serviu para legitimar a ênfase na
miscigenação de “raças” consideradas desiguais, pressupondo um “triunfo”
(genético mas também civilizacional) da “raça” branca.
5.
Primeiro tempo: “Uma experiência infeliz dos portugueses”. Mas gostaria de me concentrar na questão portuguesa, mantendo na memória o caso
brasileiro, pois ele tem sido como que um “lugar/tempo de transfer” para a
construção de auto-representações nacionais em Portugal. “Perdido” o Brasil, a atenção dos governos portugueses do final da Monarquia e da Primeira
República virou-se para as colónias portuguesas. Não com muita energia e
sobretudo com poucos resultados (cf. Alexandre e Dias 1998). Mas fez parte
da manutenção do orgulho nacional a ideia de Império, assim como fez parte
da utopia nacional a ideia de constituir “novos Brasis”. Todavia, discursos e
saberes letrados, como a antropologia, concentraram-se sobretudo na definição de Portugal e dos portugueses. A quase inexistência de uma antropologia
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colonial consistente e duradoura não impede, creio (talvez até tenha reforçado),
que as auto-representações se baseassem também em representações estereotipadas dos “outros” do Império. Com esses outros não havia miscigenação. Ela
teria servido para construir um Brasil enquanto nação neo-europeia nas Américas, mas seria contraditória com uma ideia de Império, sobretudo em África. (É
na comparação entre diferentes tempos e lugares da experiência colonial portuguesa que, creio, se pode fundar uma compreensão menos mítica do “hibridismo português” e da construção de um “Brasil híbrido”).
Podemos identificar três “períodos” nas conceptualizações do trinómio a
que este texto diz respeito. Um primeiro, personificado quer por Tamagnini,
quer por Mendes Correia, preocupado com a definição racial dos portugueses e
avesso à miscigenação. Um segundo, culturalista, personificado por um Jorge
Dias influenciado por Freyre, preocupado com as origens étnicas plurais dos
portugueses e com a resolução do “problema colonial” à luz da experiência brasileira. Por fim, um terceiro período, correspondente a pós-1974, só pode, por enquanto, ser esquematizado em termos dos problemas que apresenta.
Os casos de Eusébio Tamagnini e Mendes Correia são exemplares do
primeiro período. Dirigentes das duas grandes escolas de antropologia (Coimbra e Porto), a sua influência abrange o período que recobre a Monarquia
Constitucional, a Primeira República e o Estado Novo. São exemplos paradigmáticos de uma certa forma de ver o mundo. Abordarei um pouco o exemplo de Tamagnini, enquanto ilustração, uma vez que Mendes Correia será o
sujeito de uma futura pesquisa.2 Tamagnini perguntava-se em 1902 (ao dividir a população de S. Tomé em naturais da ilha e indivíduos de outras proveniências): “O cruzamento entre raças colonizadoras e colonizadas: qual o valor dos seus produtos?” (1902: 11), respondendo que “(…) o dialecto de S.
Tomé, sendo um crioulo pertencente a este segundo grupo, deve considerar-se como uma degenerescência do português continental” (1902: 13). Mais
adiante diz que
da facilidade das relações entre os indígenas resultou necessariamente a infidelidade e o ciúme, causas evidentes da maior parte dos crimes nas sociedades crioulas: a prostituição, os atentados contra os costumes, com as suas repugnantíssimas

2

No presente capítulo, as referências a Tamagnini foram retiradas de Santos 1996. Como referências indirectas que são, especifico aqui os títulos das obras, sem as incluir na bibliografia
final: Tamagnini, E., 1902, Dissertação para a Cadeira de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica,
Coimbra, FCUC; 1904, Psychologia Feminina, Coimbra, IAUC; 1934a, “Lição inaugural do ano
lectivo de 1934-35”, Revista da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, 5; 1934b, “Problemas de mestiçagem”, Porto, Edições da Primeira Exposição Colonial Portuguesa; 1936b,
“A pigmentação dos portugueses”, Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa,
I (3), Coimbra, IAUC; 1940, “Os grupos sanguíneos dos portugueses”, Revista da Faculdade de
Ciências da Universidade de Coimbra, 8; e 1944b, “O índice nasal dos portugueses”, Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa, V (1), Coimbra, IAUC.
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variantes tais como a pederastia, o lesbianismo, o estupro etc., que de um modo
aterrador se praticam nas sociedades crioulas, e que constituem uma prova evidentíssima do modo vergonhoso como os povos europeus têm feito a civilização e colonização de outros povos que chamam selvagens (1902: 39-40 in Santos
1996: 49).

Língua, género, sexualidade, identidade nacional e colonialismo: Robert Young
poderia ter baseado o seu trabalho só em Tamagnini…. Além de indiciar a concepção do conceito de género como análogo a “raça” (cf. Stepan 1986 e início deste artigo), num processo em que os cientistas começaram por utilizar a diferença
racial para explicar a diferença de género e vice-versa, o que aqui presenciamos é
também um discurso moral e político sobre o colonialismo e a implicação deste
na construção de identidades nacionais. Ao longo da sua carreira, Tamagnini publicaria, entre 1916 e 1949, estudos sobre o fémur dos portugueses, o seu índice
cefálico, estatura e índice nasal, na esteira da tradição de Broca e Topinard, procurando médias estatísticas antropométricas — e todas coincidindo com as dos
europeus. Em 1936 ele concluiria: “podemos definir a população estudada da seguinte forma: dolicocéfala, mezena, de estatura média, pele trigueira ou branca
pálida, cabelo castanho ou preto; olhos escuros” (1936: 195 in Santos 1996: 108)
pelo que “os portugueses podem portanto considerar-se membros da raça mediterrânica” (1936: 195). Também o índice nasal dos portugueses “não acusa… sinal de qualquer mestiçagem quantitativamente apreciável, com elementos negróides platirrinos” (1944: 22).
Se, a partir dos anos 1920, ele tem já que se preocupar com a genética,
não deixa de o fazer pensando nos problemas malthusianos, ligando-os ao
projecto colonial. No I Congresso Nacional de Antropologia Colonial, realizado no Porto em 1934 (um ano depois da promulgação do Acto Colonial), ele
alerta para os perigos da mestiçagem: “quando dois povos, ou duas raças,
atingem níveis culturais diferentes e organizam sistemas sociais completamente diversos, as consequências da mestiçagem são necessariamente desastrosas” (1934a: 26 in Santos 1996: 137). Numa secção sobre população no Congresso do Mundo Português (por ocasião da Exposição do Mundo Português), apresenta um estudo sobre os grupos sanguíneos dos portugueses
(1940) em que conclui que a população portuguesa “tem conseguido manter a
pureza étnica relativa da massa populacional e, se é certo que as origens do
tipo nórdico se têm de rebuscar num conjunto de mutações dum passado dolicocéfalo moreno, nós, portugueses, como representantes desse antepassado
comum, não poderemos ser acusados de termos abastardado a família”
(1940: 22 in Santos 1996: 145). Todavia, em 1944 ele teria de reconhecer (com
uma importante ressalva) que:
seria estulto pretender negar a existência de mestiçagem dos portugueses com
elementos das chamadas raças de cor. Basta a consideração de se tratar de um
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povo colonizador para se compreender a impossibilidade de evitar a contaminação étnica. O que porém se não pode admitir é a elevação de tal mestiçagem à
categoria de factor suficiente de degradação étnica, que obrigue os antropólogos a colocar os portugueses à margem das raças brancas, ou atribuir-lhes o valor de mestiços negróides… (1944 in Santos 1996: 12).

Foi Tamagnini quem (um ano antes do seu mandato como ministro da instrução pública em 1934-36) propôs a criação duma Sociedade de Estudos Eugénicos. Em 1938 o psiquiatra Barahona Fernandes colocava o pensamento eugénico em oposição à “falsa ideia behaviorista”, influenciada pelo transformismo de Lamarck, do ser humano como reflexo do ambiente e à “falsa ideia
da génese psíquica das psicoses” (Pimentel 1998: 18). Mas já no ano seguinte
ao golpe de 1926, Mendes Correia, director do Instituto de Antropologia e
Etnologia do Porto,3 havia proposto a segregação dos criminosos reincidentes, a esterilização nos casos de grandes taras, a regulamentação da imigração
e o impedimento do casamento de mendigos profissionais. Em 1932 Mendes
Correia convidou Renato Kehl, presidente da organização brasileira de eugenia para uma conferência no Porto na qual, além de propor a introdução de
medidas eugénicas positivas e negativas, propagandeou as vantagens do casamento no seio da “mesma classe ou raça” e condenou a mestiçagem, “dissolvente, dissuasora, desmoralizadora, degradante”.
Embora a eugenia não tenha sido uma história de sucesso em Portugal,
em 1934 discutiu-se muito o assunto do “aperfeiçoamento da raça”, relacionado com a questão colonial e com a mestiçagem. Se alguns participantes no
I Congresso de Antropologia Colonial apelaram à mestiçagem, já Tamagnini a
desaconselhou. Com base num estudo somatológico e psicotécnico de alguns
mestiços (16 cabo-verdianos e 6 macaenses) vindos à Exposição Colonial do
Porto de 1934, Mendes Correia considera a miscigenação uma prática reprovável. Na sessão plenária do I Congresso Nacional de Antropologia Colonial,
Tamagnini lembra que “muitas vezes se apresenta como prova evidente da
alta capacidade colonizadora dos portugueses a pequena repugnância que
manifestam nas aproximações sexuais com elementos de outras origens étnicas”, defendendo que “é necessário modificar radicalmente semelhante atitude” (Tamagnini 1934b: 26 in Castelo 1998: 111). E prossegue: “É no seu aspecto social que o facto da mestiçagem reveste consequências mais graves. Os
mestiços, não se adaptando a nenhum dos sistemas, são rejeitados por ambos…” (in Castelo 1998: 111). Mendes Correia também reprova. Num jogo de
palavras reminiscente da psicologia étnica então em voga, diz que “…o mulato é saudade de si mesmo… como o desprezo do hermafrodita vai gritando ao
3

E presidente da Câmara portuense em 1936-42, procurador à Câmara Corporativa, deputado na Assembleia Nacional em 1945, por algum tempo director da Escola Superior Colonial e um dos mestres de Jorge Dias.
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conflito dos dois sexos… o mestiço é assim um ser imprevisto no plano do
mundo, uma experiência infeliz dos portugueses…” (Mendes Correia 1940:
122 in Castelo 1998: 112). E no Congresso do Mundo Português, Pires de
Lima, etnógrafo, contraria a ideia de Freyre sobre a origem híbrida dos portugueses, dizendo que houve apenas três grupos étnicos fundamentais: o lusitano, o romano e o germânico. Considera judeus, mouros e negros como “povos intrusos” (Castelo 1998: 114), e opõe-se à promoção da miscigenação. As
suas ideias não poderiam estar mais de acordo com representações da nacionalidade estimuladas pelo Estado Novo e ainda hoje presentes no senso comum, a saber, a amnésia colectiva em relação a esses três povos outrora tão
presentes em Portugal e que foram ou expulsos ou “branqueados”.
6.
Segundo tempo: a febre luso-tropical. Por detrás destas manifestações
pode entrever-se o espectro de Gilberto Freyre.4 Será Jorge Dias, renovador da
antropologia portuguesa no período posterior ao seu antecessor (Mendes
Correia) quem aceitará as ideias de Freyre. Não só a unidade portuguesa é,
para ele, o resultado da amálgama de origens diversas, como as situações coloniais devem ser distinguidas: a brasileira e a cabo-verdiana de um lado, assentes na miscigenação, e as africanas do outro, marcadas por uma fraca colonização e com emigração branca só depois de 1940. Além de Orlando Ribeiro,
Almerindo Lessa (director da Missão Seroantropológica a Cabo Verde (1956)
e da Missão de Antropologia Tropical a Macau em 1960) entrará directamente
na liça, opondo-se às posições de Mendes Correia e Tamagnini. Ele dirá em
1956 que a criação do mestiço favorece o património genético do Homem e
acredita que o mestiço luso-tropical é o homem do futuro (Castelo 1998: 120).
Neste período, a legitimação (ou a contestação) do colonialismo já não
se faz com base nos argumentos político-económicos e de soberania próprios
da Monarquia e da Primeira República, mas crescentemente com base em argumentos “socioantropológicos” marcados por interpretações míticas do
passado. Segundo Cláudia Castelo não são uniformes as recepções às ideias
de Gilberto Freyre em Portugal. Os intelectuais de direita fazem uma interpretação nacionalista, reduzindo as suas ideias à especificidade da colonização portuguesa. Os de esquerda são mais críticos, confrontando a doutrina
com a realidade histórica ou a prática política.5 Mas nos anos 1930-40, o projecto de ressurgimento imperial não se coadunava com as ideias de Freyre.
Armindo Monteiro e outros partidários do regime partem do postulado da
inferioridade da “raça” negra e repudiam a mestiçagem. Só depois da II
4

5

Não me expandirei muito sobre o luso-tropicalismo per se. Sobre o assunto ver o capítulo
anterior. Mas é fundamental, para o argumento deste capítulo, “repisar” algumas pistas
já sugeridas.
A principal repercussão de Freyre dá-se, curiosamente, em Cabo Verde, com o movimento da Claridade.
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Guerra, com a transformação das colónias em províncias ultramarinas e a
abolição do Acto Colonial é que a ideia crescente de nação plurirracial e pluricontinental (e, note-se, a primeira dependendo da segundo, evitando hibridismos) se aproxima de Freyre. A sua famosa visita às colónias portuguesas
começa dois meses depois da revisão constitucional de 1951, dando início à
divulgação internacional da doutrina luso-tropical, com ênfase no campo
académico com Adriano Moreira a partir de meados da década de 1950, e com
aceitação por parte de Jorge Dias, Orlando Ribeiro e Almerindo Lessa. Só
mais tarde, começada a guerra colonial, é que Adriano Moreira (ministro do
Ultramar em 1960-62) tentará reduzir a distância entre doutrina e prática,
abolindo o estatuto do indigenato, promovendo a descentralização administrativa. Será afastado pelos integracionistas, mas o “multirracialismo” entrará no vocabulário até de um Salazar.
Adriano Moreira escrevia em 1961: “…queremos sublinhar perante a
comunidade das nações a decisão nacional de continuar a política de integração multirracial, sem a qual não haverá nem paz nem civilização na África
Negra (…) uma política cujos benefícios estão documentados pelo maior país
do futuro que é o Brasil…” (Moreira 1961: 10-11). O então ministro tenta, apesar de tudo, justificar que o estatuto dos indígenas tinha sido mal compreendido, pois “por simples preocupação de autenticidade, os nossos… estatutos
de indígenas negavam a estes direitos políticos relacionados com tais órgãos
[de soberania], não faltaram acusações de que lhes recusávamos a própria nacionalidade” (1961: 12).6 É este problema que é resolvido, salvaguardando
que o que se pretendia era respeitar a privacidade de cada etnia. A culturas (e
“raças”) diferentes, direitos diferentes, por respeito pela sua identidade. Este
“multiculturalismo de direita” permanece até hoje em vários sectores. O “multiculturalismo de esquerda” precisa, por isso, de um trabalho crítico acrescentado, de modo a não padecer do mesmo problema. E tal só é possível negando
o essencialismo cultural. É dessa atitude que pode emergir um hibridismo
propositivo e criador.
Mas não avancemos excessivamente. A “assimilação”, conceito político
da administração colonial, é plasmada com as ideias de miscibilidade quer de
Freyre quer de Dias. Tal sucede quer na historiografia portuguesa da relação
entre expansão e identidade nacional, quer na sociologia da formação brasileira ou nos debates sobre a etnogénese portuguesa. Moreira diria que “são as
culturas, não as raças, que têm vocação de eternidade” (1963 (1958): 20). É a
partir desta premissa que ele defende os casamentos inter-raciais, alegando
6

As colónias portuguesas de África tinham a sua população estatutariamente dividida em
colonos/nacionais, assimilados e indígenas. Esta organização política, contrária em essência à miscigenação, não se aplicava aos territórios em que se reconheciam “civilizações” próprias (por exemplo Índia) ou resultantes de colonização “híbrida” (africanos
para lá levados e colonos europeus), como Cabo Verde.
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que a família é o melhor instrumento para criar sociedades multirraciais paritárias, embora chame a atenção para um problema que pode advir da miscigenação, a saber, “são menos numerosos do que no passado os casos de constituição de famílias mistas… porque tem diminuído o défice de mulheres
brancas. De modo que a tendência é no sentido de os mestiços constituírem
demograficamente um grupo fechado, o que não é um benefício do ponto de
vista da integração” (Moreira 1963, 1958: 154). A preocupação é evidente: no
contexto colonial da África Portuguesa um grupo “mestiço” tenderia a ser
um grupo socioprofissional específico, administrativo, urbano, mediador e
potencialmente nacionalista.
A influência de Freyre é um caso fascinante. Se no próprio Brasil as suas
ideias podem ser interpretadas como de “esquerda” ou “direita” consoante
os enfoques e contextos, em Portugal a sua ambiguidade é potenciada pelo
clima ditatorial e colonialista. Defendi já que julgo existir em Gilberto Freyre
a condensação de um argumento disseminado — entre o senso comum e a hegemonia — que une as produções sobre identidade nacional e formação nacional no Brasil e em Portugal (bem como o projecto colonial português em
África). Freyre discorre, como se sabe, sobre uma suposta disposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos, explicada em
grande parte pelo seu passado étnico e cultural de povo indefinido (1992: 5),
demonstrando um equilíbrio de antagonismos (1992: 6), sendo que a plasticidade portuguesa, baseada na aclimatibilidade, mobilidade e miscibilidade,
teria suprido a falta de pessoas e construído um sistema colonial assente sobre a família escravocrata e patriarcal, com uma moral sexual e um catolicismo sui generis.
A narrativa de Freyre ocupou um lugar central na construção de auto-representações brasileiras. Mas também se filia em discursos sobre o excepcionalismo português anteriores a Freyre e sistematizados posteriormente à sua obra,
no contexto do colonialismo africano. O problema central é este: a etnogénese
brasileira e portuguesa fazem-se em termos de uma reinterpretação positiva de
processos de profunda desigualdade, através da apresentação neutral de uma
ideia de miscigenação, separada, de forma forçada, das relações socioeconómicas racializadas. Isto tornou-se num problema central nas definições nacionais
de ambos os países, e num problema para o movimento negro no Brasil e para a
redefinição multicultural do Portugal pós-colonial. Em Portugal, Jorge Dias
abordaria o conjunto de qualidades psicológicas que definiriam a especificidade
da cultura portuguesa. Condições geográficas e miscigenação original ocupam
lugar de destaque. Foca também o carácter expansionista e a plasticidade. Mas
antes de escrever sobre psicologia étnica no sentido da escola americana de cultura e personalidade, Dias contribuiu ainda para esta ideia de múltiplas origens
da portugalidade ao “fechar” o debate sobre os lusitanos que marcou a viragem
do século. Preocupados com a definição de uma originalidade e antiguidade da
nação portuguesa, arqueólogos, antropólogos e historiadores fini-seculares
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construíram os lusitanos como os antepassados dos portugueses. Jorge Dias
proporá uma etnogenealogia alternativa, em que o pluralismo etnogenealógico explicará a singularidade portuguesa (note-se, porém, que se mantém
uma ideia de “originalidade” e não a constatação do carácter plurigenealógico de todos os “povos”…). João Leal diz que esta narrativa permite construir a
galeria de antepassados étnicos mais ajustada às conclusões da história, filologia e arqueologia e em sintonia com o difusionismo que influenciara Dias
(Leal 1999: 18). Mas permite a originalidade de Portugal: capacidade única de
misturar culturas. Ou seja: é na própria etnogénese portuguesa que é colocada a capacidade de mistura, não descurando a originalidade e antiguidade de
cada um dos componentes.
7.
Terceiro tempo: identidade nacional e “novas classes culturais”. Cinquenta anos de ditadura, um colonialismo com guerra até à década de 1970, e
a tutela especular do “mito Brasil” deixaram sequelas na auto-representação
dos portugueses que 25 anos de democracia e pós-colonialismo ainda não resolveram. Em 1974 deu-se a Revolução de Abril e nos dois anos seguintes as
colónias africanas conquistaram a independência. Em 1986 Portugal aderiu à
União Europeia e o “ciclo de ouro” fecha o século com as comemorações dos
Descobrimentos e a Expo de 1998. E é justamente nos anos 80 que começa em
Portugal não só uma discussão pública sobre o tema do “racismo”, como o
movimento anti-racista e manifestações culturais ligadas a uma crescente
presença africana, sobretudo em Lisboa.7 O discurso luso-tropical tornou-se
num discurso de senso comum e parte da auto-representação dos portugueses. Ele é denso de sentidos porque parece conter, em si, promessas que a correcção política subscreveria, nomeadamente a ideia de mestiçagem, desprovida de relações de poder desigual, de contextualização histórica e sem crítica
à subjacente noção de “raças”/culturas definíveis como estanques previamente ao caldeamento. O efeito de hegemonia racial que Hanchard (1994) reporta para o Brasil (em que o culturalismo é um dos entraves à mobilização etnopolítica) funciona em Portugal de modo semelhante, com a agravante de
um esquecimento histórico sobre a diversidade etnogenética, a escravatura, o
colonialismo, a guerra colonial. Estas questões estão a ser levantadas na sociedade portuguesa ao mesmo tempo que se assiste a uma redefinição da
identidade nacional em relação à Europa, com a construção de noções como a
de diáspora portuguesa e a de lusofonia. Jorge Vala et al. (1999) dizem, num
recente estudo sobre o racismo em Portugal, que
7

Em Lisboa os projectos multiculturais e de criação de uma “cidade tolerante e cosmopolita” (nas palavras do Presidente da Câmara) estão na base do surgimento, nos anos 90, do
movimento gay. A pluralidade aparece sempre organizada por categorias, sobretudo de
raça e género/sexualidade (não de classe, curiosamente, que é sempre vista como uma
forma de segmentação interna de um todo nacional).
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é comum pensar que a especificidade da nossa cultura e da nossa história colonial, a fácil miscigenação dos portugueses com outros povos, o facto de muitos
negros residentes no país serem cidadãos nacionais, ou o facto de a maioria dos
imigrantes africanos serem provenientes das antigas colónias, contribuiriam
para a especificidade de um eventual racismo em Portugal. No fundo esta ideia
é ainda uma consequência da ideologia “luso-tropicalista” e é alimentada por
actores políticos de diferentes quadrantes. Ora, o que o conjunto dos resultados
apresentados mostra é que as crenças racistas se organizam em Portugal de forma semelhante à de outros países europeus, que os factores que estão na sua génese não são significativamente diferentes daqueles que subjazem ao racismo
subtil ou flagrante noutros países e que em Portugal, tal como nos restantes países europeus, a norma anti-racista incide sobre o racismo flagrante mas não sobre o racismo subtil… (1999: 194).

De facto, ao mesmo tempo que se assiste a uma espécie de censura pública sobre o racismo flagrante — e se reproduz, inquestionado, o racismo subtil —
assiste-se, como no resto do mundo, a um processo paradoxal, que Teresa Fradique, na sua abordagem sobre o rap diz ser “…[a definição de] um produto
através da demarcação da sua diferença (cultural, social, racial) face à sociedade em que emerge, para depois o apresentar como um produto nacional…”
(1998: 110). Processo semelhante foi por mim observado no Brasil, no meu estudo sobre o movimento negro e a política de representação cultural. Fradique, a partir da constatação de uma associação entre etnia, desigualdade social e cultura, pensa as minorias étnicas como “uma espécie de ‘nova classe
cultural’, tornada homogénea exactamente a partir de uma mistura pouco
clara dessas três categorias e criada, sociológica e politicamente, para gerir
as novas configurações inerentes às sociedades pós-coloniais” (1998: 123).
Ela vê neste processo, que implica um discurso anti-racista que objectifica
culturas, semelhanças com os novos racismos, não só nos termos de Stolcke
(substituição de “raça” por cultura), mas nos de Gilroy:
a capacidade de associar discursos em torno do patriotismo, do nacionalismo,
da xenofobia, do militarismo e da diferença sexual num sistema complexo que
confere à raça o seu sentido contemporâneo, sentido esse que se constitui em
torno de dois conceitos fundamentais: o de identidade e o de cultura (Gilroy
1987: 43).

Paralelamente, o multiculturalismo tem sido um dos artifícios retóricos mais utilizados pelas políticas da identidade (Comaroff 1996, Hobsbawm 1996) em contextos pós-coloniais. As ideias dominantes de multiculturalismo pressupõem
sempre um centro de referência cultural autoritário que acaba por funcionar segundo uma lógica assimilacionista, cujas palavras-chave são a tolerância e a integração. Vertovec (1996) chama a atenção para a correspondência entre as

200

UM MAR DA COR DA TERRA

iniciativas multiculturalistas e alguns argumentos dos novos racismos culturais. Ambos usam perspectivas culturalistas em que a sociedade multicultural é dividida em várias subunidades uniculturais, sendo a cultura vista como
uma característica humana virtualmente incrustada nos genes dos indivíduos (1996: 51, cf. Stolcke 1995). Segal e Handler falam de uma culturalização
das “raças” onde a diferença é objectificada num conjunto de múltiplas culturas… singulares (Segal e Handler 1995: 391-9).
Questões como a especificidade luso-tropical, a mestiçagem histórica, a
democracia racial ou o não racismo dos portugueses e brasileiros têm sido encaradas de diversas formas: como ideologias que mascaram uma realidade
mais crua; como efeito de hegemonia racial; como wishful thinking ingénuo,
compensador de fraquezas estruturais de ambos os países; ou como tendo algum fundo de verdade e um potencial não cumprido mas interessante como
projecto político para o futuro. Hoje em dia um discurso anti-racista, favorável à ideia de mestiçagem e à de multiculturalismo coexiste com movimentos
de afirmação identitária e de defesa de direitos de cidadania que acentuam a
separação, na base de uma análise crítica do processo racial na história e no
presente. Neste ambiente, miscigenação, mestiçagem e hibridismo continuam a ser nós discursivos que contaminam de ambiguidade — mas também
de abertura de sentido — as práticas emancipatórias.8
Num artigo recente, Angela Gilliam chama a atenção para a crítica de
Fry a Hanchard. Peter Fry defende que o modo múltiplo da classificação “racial” brasileira permite que indivíduos possam ser classificados de distintas
maneiras, desracializando a identidade individual. Rompendo com esse modelo, o movimento negro tê-lo-ia feito ao ponto de negar qualquer especificidade brasileira. O modo bipolar, americano ou militante, endossaria a noção
racista da One Drop Rule (Fry 1995-6).9 Gilliam, porém, diz que a One Drop
Rule tem vindo, no século XX, a ser transferida (pelos próprios negros) do
conceito de poluição para o de inclusão (1997: 89), como forma de auto-identificação. Sansone, apoiando Fry, acusa de terem um olhar “lusófobo” os pesquisadores (sobretudo Skidmore 1994) cuja maior preocupação parece ser a
8

9

João Pina-Cabral, numa análise da expressão “racismo” como duplamente significante
consoante se fala como cidadão ou antropólogo, ensaia um terceiro argumento, para lá
do que apressadamente eu chamaria neofreyrismo versus anti-freyrismo: “Não nego a
Charles Boxer a evidência irrecusável de que havia discriminação, preconceito e violência étnicas no império colonial português, como certos nacionalistas apressados agora
voltam a tentar negar. Simplesmente, não podemos também recusar a evidência de que
as formas de definir barreiras interétnicas baseadas na cor da pele não eram realizadas da
mesma forma no império colonial britânico e no império colonial português” (Pina-Cabral 1998: 3). Subscrevo esta posição, caso contrário a percepção dessas diferenças
pelo senso comum, recorrente em Portugal, teria que ser demitida em bloco pelo antropólogo como “falsa consciência”.
Teoria folk norte-americana, segundo a qual é “negro” quem tiver um qualquer antepassado “negro”, mesmo que a “evidência fenotípica” o contradiga.
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crítica da “ambiguidade” das relações raciais brasileiras e que se fascinam
por uma hipotética bipolarização (Sansone 1996: 215).
Hanchard identifica Fry e Sansone como neofreyrianos, visto que o modelo multipolar apoia a posição de Freyre de que a miscigenação e o hibridismo conduziriam à democratização das relações raciais (Hanchard 1997). Mas,
segundo ele, a análise multipolar não se confronta com o “factor de mestiçagem”, além de que o papel da mulher negra na formação da cultura nacional
não é reconhecido em lugar nenhum da “ambiguidade” multipolar. De modo
semelhante, e opondo-se à afirmação de Jorge Amado de que a única solução
para o problema racial é a mistura de “raças” (opinião que o senso comum
progressista partilharia facilmente mas que o racismo subtil não permitiria…), Norvell iniciou uma interrogação crítica da violência envolvida na
questão da mestiçagem:
…a sexualização da autenticidade cultural como feminina; a pretensão inequívoca de que a cultura brasileira propriamente dita é mestiça; a equivalência estabelecida entre os termos mestiça e mulata, “raça” e “cultura”; a afirmação de
que os “grandes princípios” da civilização brasileira têm raízes racio-culturais,
e raízes que estão misturadas. O mais espantoso para mim é o facto de que… o
lugar de produção de tudo isto é o leito do amor… (Norvell 1997).

Gilliam apoia, dizendo que a extensão da narrativa da “mestiçagem” até ao
século XX desintegra as capacidades de poder e autoridade das mulheres sobre as suas vidas e elide a sexualidade predatória que afectou ao longo da história as vidas das mulheres indígenas e das mulheres negras (1997: 93). Reconhecendo que nenhum dos modelos está isento de problemas, apela a Gilroy,
que diria que os negros se sentiriam “apanhados” entre ambos. Gilroy rejeita
mesmo a crioulização e outras teorias mais antigas sobre a identidade caribenha — métissage, mestizaje e hibridismo — achando qualquer delas tão inadequada como a dinâmica maniqueísta do branco e do negro na definição da
identidade negra (Balutansky 19976: 242 in Gilliam 1997: 93).10 É pois difícil
negar aos negros a manipulação da hipodescendência e há que demonstrar
como falsa a ideia de que a mistura racial é sinónimo de ausência de racismo.
Em Portugal, enquanto a produção de especificidades culturais negras vai
surgindo, no quadro da sua definição simultânea como portugalidade ou
luso-africanidade (cf. Fradique 1998), e que o racismo subtil persiste por debaixo
da condenação do racismo flagrante e da actividade anti-racista, dois factores estão a ocorrer: por um lado (e disso não tratarei aqui) a permeabilidade dos
10

Ver, a este propósito, o primeiro texto: os portugueses na Trinidad eram uma categoria
ambígua, não brancos por não serem anglófonos ou francófonos e proprietários fundiários. Não tinham lugar nem num esquema maniqueísta branco/negro nem como contribuintes para uma métissage.
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discursos e iniciativas comemorativas (Descobrimentos, Expo etc.) à correcção política do multiculturalismo, tolerância e contacto de culturas. Por outro, uma redefinição da nacionalidade. Schiller e Fouron (1997) dizem que os
dirigentes políticos de países como Portugal têm vindo a redefinir os respectivos estados-nação como transnacionais de forma a incluir as suas populações da diáspora. Defendem que subjacente a isto estão conceitos de identidade nacional marcados pela questão da “raça”, pressupondo uma linha de descendência e laços de sangue. Os estados exportadores de emigrantes definem
a nacionalidade pela linha de descendência e não pela partilha de uma língua,
de uma história política, cultura ou território.
Isto coloca um problema: a lusofonia — por exemplo — como conceito
geoestratégico englobante serviria para marcar a “cultura”. Ela ficaria para os
“outros”, como algo que os portugueses deixaram ou deram. A nacionalidade ficaria para o “nós” da genealogia. Neste sentido a miscigenação e a mestiçagem são discursivamente construídas como passagem de sangue português para os outros (um branqueamento?), raramente como o contrário.
E quando os outros estão entre nós (os “luso-africanos”) a definição da sua
autenticidade cultural coloca-os fora da nacionalidade, embora podendo gozar da “multiculturalidade” do país, herança de uma suposta abertura ao
mundo que a História comprovaria.
Schiller e Fouron referem como as nações europeias do final do século
XIX consideravam a história nacional de acordo com linhagens específicas
— a ariana, a celta etc. O mesmo aconteceu em Portugal com o debate sobre os
Lusitanos (cf. Leal 1999). Mas a especificidade semiperiférica de Portugal, o
seu império e o colonialismo pós-Brasil em África, aspectos incrementados
pela situação de ditadura e isolamento internacional, levaram ao acentuar da
ideia de mestiçagem, embora, como vimos, ela só tarde tenha tido o seu “reconhecimento” administrativo com o fim do indigenato. Reportando-se a Wade
(1993a), Schiller e Fouron dizem que mesmo quando se exalta a mestiçagem,
ela é muitas vezes implicitamente definida por oposição à cor negra, embora
esta não seja mencionada e reconhecida na narrativa da mistura racial. Adopta-se a linguagem da cor branca, mesmo quando a nação se define como produto de mestiçagem. Em Portugal este processo foi mais longe, por não se tratar de uma nação neo-europeia nas Américas, mas de um centro de colonização (mesmo que fraco, semiperiférico e ele próprio “colonizado”: a elisão da
mistura na sede do Império, o esquecimento e branqueamento dos não portugueses em Portugal, a sua aceitação só enquanto “imigrantes” e a extensão da
inclusão nacional à diáspora “portuguesa”, isto é, oriunda do rincão natal.
Falando de Portugal como demasiado próximo das colónias para ser europeu e demasiado longe da Europa para ser colonizador consequente, a resposta ao excesso de interpretação mítica denunciada por Sousa Santos (1994)
seria procurar as características de incorporação, mimesis, sincretismo e translocalismo de Portugal. A forma cultural que se obteria, a fronteira, revelaria
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que, à semelhança da cultura brasileira, o carácter acêntrico e cosmopolita da
antropofagia também caracterizaria a cultura portuguesa. Pena é que a realpolitik não aponte para aí. A propósito do Congresso Portugal-Brasil 2000, na
área do Direito, realizado este ano em Coimbra, o constitucionalista Vital Moreira chama a atenção para factos pouco conhecidos em Portugal:
No Brasil gozam da respectiva nacionalidade todas as pessoas aí nascidas, mesmo quando de pais estrangeiros (…) em Portugal torna-se necessário que os estrangeiros, incluindo os brasileiros, residam legalmente há mais de 10 anos …
para que os respectivos filhos sejam portugueses… [Isto é o] produto de alterações legislativas de 1981 e 1994, que diminuíram substancialmente o relevo do
critério do ius soli… na definição da nacionalidade em benefício do ius sanguinis… (1999).

Estamos, pois, numa situação — no respeitante à realidade portuguesa e brasileira, bem como aos afro-brasileiros e aos imigrantes africanos em Portugal —
em que as palavras que abordei inicialmente estão no centro de uma disputa
mais que semântica, política. Já não se trata de “medir” se a miscigenação é boa
ou má para o futuro das “raças”. Já não se trata de discutir a diferença entre
“raça” e “cultura”. Já não se trata de avaliar esses debates à luz da construção e
manutenção quer de estados-nação quer de impérios coloniais. Agora os termos
que reportam ao hibridismo em contextos pós-coloniais de crescente globalização, transnacionalização, migração, apresentam-se como factos adquiridos ou
expressões de correcção política e wishful thinking. O presente discurso sobre o
hibridismo parece ser desafiado sobretudo por movimentos emancipatórios
como o movimento negro, na sua recusa do sincretismo e no resgate da africanidade; por movimentos neonacionalistas, apostados na limpeza étnica; e pelo
desconstrutivismo e pela crítica dos antropólogos pós-modernos. Enquanto nas
práticas sociais, as pessoas parecem continuar a reproduzir um não assumido
“horror” pela mistura (como nas definições de dicionário apresentadas no início) e se reproduzem as barreiras sociais que perpetuam as “raças”, o elogio da
mistura cultural (em que cada parte contribuinte surge bem definida) explode
no campo dos produtos de consumo cultural. Numa recente passagem por Portugal o músico baiano Carlinhos Brown declarou:
É um disco e um espectáculo que celebra a miscigenação no Brasil… E essa remistura é um sentimento que só quem é miscigenado conhece. É como ter amado a mulher pela primeira vez: é um orgasmo diferente… O miscigenado é… o
homem do terceiro milénio … e neste fim de milénio não existe povo que tenha
mais razão para celebrar do que o português. Não sei se Portugal já se apercebeu disso. Porque Portugal conquistou a miscigenação: unir os povos pela forma mais simples, pelo gosto, pelo olhar, pela aceitação. Portugal pode ter sido
um grande bem para a cultura negra (Público, 5. 08. 99, p. 21).
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8.
Posfácio “radical” em idioma “neoliberal”. Este é o “produto” que os
brasileiros são supostos “vender” em Portugal. E é “genuíno”, “autêntico”,
porque até consonante com as teorias quotidianas brasileiras. Mas ele é “consumido” em Portugal porque reconstitui a auto-representação nacional. É,
aliás, desse “produto” resultante do “investimento” português, que os portugueses vão à procura no Brasil e noutras paragens do ex-Império, quando fazem turismo ou consomem audiovisual e música. É tanto o híbrido que se
busca quanto o subalterno adaptado, confinado a um lugar social marcado
por fronteiras invisíveis no terreno mas tornadas visíveis no corpo, e no interior do qual pode produzir “misturas” cujos ingredientes se especifiquem
(misturas de preferência sonoras, gastronómicas ou sexuais — celibatárias,
com contracepção e protecção de doenças). Em casa — em Portugal — é o reverso: o subalterno pode produzir autenticidades, trazidas de “lá” e tolerantemente aceites “cá” sob a etiqueta da “região demarcada de minoria étnica”.
Estamos longe de conseguir resolver a pergunta que Canclini coloca:
“quais são as consequências políticas ao passar de uma concepção vertical e bipolar para outra descentralizada, multideterminada, das relações sociopolíticas”? (1989: 345). Para explicar a hibridação, ele concentra-se em três processos:
“a quebra e a mescla das colecções organizadas pelos sistemas culturais, a desterritorialização dos processos simbólicos e a expansão dos géneros impuros”
(1989: 284), na esteira de análises antropológicas sobre a performatividade criativa que se entrevê nas actuações simultaneamente culturais e políticas. O “optimismo híbrido” que pressinto nos meus colegas pós-modernos deixa-me
sempre num mal-estar expectante que me conduz ao cepticismo metodológico
sob a forma da pergunta: até que ponto esses processos não redefinem essências culturais escalonadas, apresentadas como “variedade de escolha”, naquilo
que afinal é um supermercado que pertence a um só dono?

Capítulo 5
O EPÍLOGO DO IMPÉRIO
1
Timor-Leste e a catarse pós-colonial portuguesa

O real é tão imaginado como o imaginário. Que a política balinesa, tal como a de
toda a gente, incluindo a nossa, era acção simbólica, não implica … que estivesse apenas na mente (…) Os aspectos dessa política (…) configuravam uma realidade tão densa e imediata como a própria ilha. (Geertz 1991: 170)

No dia 30 de Agosto de 1999 realizou-se, sob os auspícios da ONU e com base
no acordo assinado entre Portugal e a Indonésia, o referendo em Timor-Leste.
Em causa estava a aceitação ou rejeição da proposta de autonomia especial no
seio da Indonésia, sendo que a eventual rejeição significaria o encetar de um
processo conducente à independência. No dia 4 de Setembro, em emissões televisivas simultâneas, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan e o responsável
pela UNAMET (Missão das Nações Unidas em Timor-Leste) em Díli, anunciavam os resultados daquela que foi considerada uma consulta legítima:
aproximadamente 21% a favor da proposta e 79% contra. No dia seguinte o
exército indonésio e as milícias pró-integração na Indonésia implementaram
um plano de destruição sistemática do território, levando à fuga para as montanhas de uma parte da população, ao refúgio (voluntário ou forçado) em Timor Ocidental e à morte pura e simples. Foi esta situação que desencadeou
um movimento cívico em Portugal de proporções nunca vistas desde os tempos da queda da ditadura e do processo revolucionário de 1974-75. O movimento tinha um objectivo explícito: forçar o conselho de segurança das Nações Unidas, e especialmente os Estados Unidos, a intervir em Timor-Leste,

1

Catarse: “s. f. (do Gr. Kátharsis). 1. Purgação; evacuação; purificação. 2. Cerimónias religiosas de purificação na Antiguidade. 3. Psicol. Prática psicanalítica que pretende a cura
do paciente mediante a exteriorização por parte deste dos traumatismos recalcados, através da expressão verbal, do psicodrama” (Lexicoteca. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 1985). Uma versão anterior deste texto foi publicada
em Novos Estudos CEBRAP, 55: 7-26, 1999.
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de modo a garantir a legitimidade instituída pelo referendo e pôr cobro à violência. As características deste movimento — do ponto de vista dos seus implícitos e do seu processo — tornam-no num caso excepcional para reflectir
sobre o momento pós-colonial e, mais especificamente, sobre as singularidades da realidade pós-colonial “em português”.
1.
O que aconteceu em Portugal em Setembro de 1999? Identifiquemos,
sob a forma de uma etnografia-reportagem, os principais eventos.2 Após
uma contextualização do caso timorense — indissociável de uma contextualização das situações indonésia, portuguesa e internacional — os eventos e o
contexto serão analisados com vista a traçar um quadro da pós-colonialidade portuguesa.3
Quando começou o terror pró-integracionista senti de imediato a mesma revolta que milhões de concidadãos. A primeira leitura era óbvia: como
era possível não aceitar os resultados de um referendo sancionado pela comunidade internacional e no qual os timorenses haviam tão inequivocamente optado pela independência? A legitimidade democrática era posta em causa e, desta feita, tal acontecia em relação a um povo distante, pobre, analfabeto, sofrido: a superioridade moral da democracia era-nos — a nós ocidentais,
“inventores” dela — atirada à cara por aqueles que tantas vezes julgamos serem incapazes de sequer a compreenderem. Os timorenses haviam negado,
nas urnas, esse pressuposto “orientalista”. Por outro lado, senti a repulsa pela
violência exercida por um exército de ocupação e por essa forma de poder indefinido e incontrolável que são as milícias. Finalmente, estava espantado comigo próprio, pois sempre havia sido cauteloso na forma de apoiar a “causa
timorense”, por achar que esta encerrava quase sempre (em Portugal e nos
seus protagonistas) laivos de saudosismo colonialista.
O primeiro acontecimento de que me lembro — aquele que desencadeou a minha adesão à movimentação cívica — foi “os três minutos de silêncio”,
em 8 de Setembro. Saí à rua pouco antes da hora marcada, esperando que
nada acontecesse. Mas o meu cepticismo (talvez mesmo cinismo) foi contrariado: às três da tarde em ponto, num bairro que nem sequer é central e onde,
por isso, se não esperam performances públicas com impacte, o trânsito parou e os condutores saíram dos carros. À minha volta as lojas fechavam ou os
empregados e clientes saíam para o passeio. Transeuntes paravam. Alguém

2

3

Por etnografia-reportagem entendo uma descrição dos eventos marcada pela minha participação e observação nos e dos mesmos enquanto cidadão empenhado, mas sem esquecer a inevitável inclinação analítica que advém da minha profissão de antropólogo. O carácter de reportagem prende-se também com a pouca distanciação temporal perante os
factos e a não prossecução de um projecto de pesquisa sobre o tema.
Neste texto assumo a modéstia dos meus conhecimentos da etnografia regional timorense, da qual não sou especialista. O objecto do texto é, de facto, Portugal.
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grita “fascista!” para um carro que não pára. Por cima da linha dos prédios,
vejo o tabuleiro da ponte 25 de Abril com o trânsito paralisado. Enquanto estive parado, no passeio, em silêncio, durante três minutos, lembrei-me das
imagens do dia do Holocausto em Israel, em que os cidadãos fazem exactamente o mesmo. Mas senti sobretudo uma emoção nova: eu identificava-me
com todos os estranhos que à minha volta faziam o mesmo que eu. Começava
uma communitas onde antes eu só via uma societas.
O segundo episódio foi o do cordão humano, no mesmo dia. Um grupo
de jovens, ligados a associações estudantis, de solidariedade com Timor e outras, havia proposto um cordão humano que ligasse as embaixadas dos países
com assento permanente no conselho de segurança da ONU. Continuei céptico: a distância entre a embaixada dos EUA, em Sete Rios, e a da França, na Madragoa, é enorme; maior ainda com os desvios necessários para abarcar as
embaixadas Russa, Britânica e Chinesa. O percurso total chegava aos 10 km.
Como moro perto da embaixada francesa, dirigi-me até lá. Para meu espanto,
as imediações estavam congestionadas de gente e as informações via rádio
diziam que o cordão humano não só estava completo como em muitas zonas
se replicava em camadas de dois, três e quatro cordões. Mais tarde, as imagens obtidas pelos helicópteros das televisões confirmá-lo-iam.
O terceiro episódio fundador foi o do “vestir de branco”, simultâneo aos
outros. Uma estação de rádio lançou o apelo para que todas as pessoas se vestissem com pelo menos uma peça de roupa branca, ou colocassem panos
brancos às janelas ou, ainda, fitas brancas nos automóveis. Nesse dia vesti-me
de calças e camisa brancas. Saí à rua e — julgo que numa atitude semelhante à
dos outros transeuntes — fui verificando o que os outros haviam feito. Não só
nesse dia a mancha branca era visível nas ruas, como muitas casas ostentavam colchas e lençóis brancos nas janelas.
Silêncio, cordões humanos e a simbólica do branco tornar-se-iam como
que tropos recorrentes nas diversas manifestações e eventos que se seguiram.
A fórmula clássica do minuto de silêncio passou a ser uma constante de todos
os eventos públicos, quer fossem ou não “por Timor”; os cordões humanos,
sob a forma de pequenas manifestações que se juntavam ou se separavam de
agrupamentos maiores; ou o branco com que tudo começou a ser decorado.
Os carros já não ostentavam apenas fitas brancas, mas também pequenos cartazes, de confecção caseira, em folhas A4 brancas com frases singelas: “Timor
Vive”, “Salvem Timor”, “Viva Timor Loro Sae”, etc. Num prédio de escritórios fronteiro à embaixada dos EUA, longos rolos de papel de impressão contínua para computador pendiam de alturas de quinze ou mais andares.
Um quarto episódio — em que não participei — foi a manifestação em
Madrid no dia 12 de Setembro. Como Portugal não tinha relações diplomáticas com a Indonésia, a embaixada deste país mais próxima de Lisboa estava
na capital espanhola. A partir de uma sugestão de autarcas da região do Porto
foi convocada uma manifestação frente a essa embaixada, tendo sido fretados
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autocarros e oferecido um comboio pela empresa dos caminhos de ferro. Esta
manifestação foi a primeira a realizar-se fora do território nacional, aproveitando a liberdade de circulação no espaço da União Europeia e internacionalizando assim o movimento de uma forma que teria sido impensável há anos.
Da circunstância casual de a embaixada indonésia estar na capital do rival
simbólico da nacionalidade portuguesa não se pode tecer mais do que uma
especulação…
O quinto episódio foi a recepção ao Bispo Ximenes Belo no dia 10 de Setembro. O bispo de Díli parou em Lisboa a caminho do Vaticano. O objectivo
da sua visita no dia da chegada era a celebração de uma missa na igreja dos
Salesianos, mas o trajecto entre o aeroporto e esta igreja transformou-se numa
manifestação gigante. Por esta altura já se previa que tal acontecesse, pelo que
o Bispo seguia num carro de tejadilho aberto, acompanhado por seguranças e
com forças policiais abrindo caminho. O que não se esperava era a rapidez e
espontaneidade da formação do cordão humano que se estabeleceu ao longo
de todo o percurso. Num minuto, uma esquina de rua estava vazia e no outro
havia gente que chegava de todo o lado, descendo das casas, escritórios,
autocarros.
No mesmo dia soube-se que o presidente indonésio, Habibie, havia aceitado uma força internacional de intervenção em Timor-Leste e nos dias 18 e 19
esta começava a chegar a Díli. A partir daqui o movimento diminuiu progressivamente até que, poucos dias antes das eleições legislativas portuguesas de
10 de Outubro — e coincidindo com a morte da fadista e ícone nacional Amália Rodrigues — o tema de Timor regressou para o seu reduto nas páginas dos
jornais.
2.
As formas de manifestação assumiram três vertentes recorrentes e sobrepostas: as manifestações e concentrações propriamente ditas; as performances espontâneas; e o papel de catalizador jogado pelos media. Quanto às
primeiras, dois locais privilegiados rapidamente se estabeleceram: a embaixada dos Estados Unidos e a zona fronteira à delegação das Nações Unidas.
Ao longo dos dias, os grupos de manifestantes viviam numa autêntica itinerância entre as duas, quando não havia uma manifestação convocada que claramente unisse os dois locais. Se no caso da embaixada americana a localização é em si tudo, no caso da delegação da ONU o simbolismo era mais sofisticado. Acontece que a delegação da ONU é uma simples sala alugada no interior do Hotel Sheraton, o edifício mais alto de Lisboa. Nada no exterior do
prédio assinala a delegação, nunca se soube qual era a janela correspondente
ao gabinete e nunca alguém assomou a essa janela. Com isto quero dizer que
as manifestações se fizeram virtualmente frente à delegação da ONU mas
realmente frente ao Hotel Sheraton, talvez um dos símbolos universais da
globalização capitalista americana. Para mais, a zona fronteiriça a esse hotel é
uma espécie de encruzilhada de ruas que não chega a constituir uma praça.

O EPÍLOGO DO IMPÉRIO

209

Aliás, não tem nome, a não ser aquele que os manifestantes lhe impuseram
com placas improvisadas: Praça Timor Loro Sae. A apropriação do espaço urbano passou, pois, pela criação toponímica.4
Cedo esta “praça” se tornou no centro dos eventos. Em qualquer momento do dia havia ali pessoas, aumentando os contingentes ao fim da tarde.
Um hábito se instalou: começar a noite ali e, mais tarde, seguir para a embaixada americana. Em frente ao Sheraton instalou-se um autêntico acampamento onde algumas pessoas faziam greve da fome e outras iam deixando recordações e ex votos: cartazes, pinturas no chão, velas acesas, cruzes, até se ter
formado um autêntico altar caótico no chão. Por ali passavam figuras públicas, representações de grupos organizados, até mesmo pessoas que, como eu,
iam ali por saberem poder encontrar alguém conhecido ou amigo, acabando
por prolongar a estada, cancelando compromissos, chegando a casa mais tarde. Na avenida adjacente, os carros ganharam o hábito de apitar. Em certos
momentos chegavam os motards em manifestação ruidosa. Subitamente, pequenas manifestações vindas de nenhures juntavam-se na praça. Num contra-fluxo, grupos de manifestantes saiam da praça, entravam na avenida, entupiam o trânsito que, em vez de protestar, explodia em buzinadelas de
apoio, e desapareciam. Para onde? Não se sabia. A espontaneidade passou a
ser a tónica dominante, talvez só ultrapassada pela constante surpresa em relação à composição social dos passeantes e manifestantes: pessoas de esquerda e de direita, laicos e católicos, mais mulheres do que seria de esperar, muitas crianças e jovens. As manifestações tornavam-se nacionais. Além disso,
comentava-se como muita gente saía à rua pela primeira vez. Saíam do hábito
de só caminharem pelos centros comerciais, ou estavam na primeira manifestação das suas vidas. Até as pessoas habituadas a só circularem de carro faziam a concessão de itinerarem pela cidade buzinando nos pontos simbólicos
ou onde encontrassem manifestantes. A sensação de que “o povo estava a sair
à rua” era acentuada pelo facto de ali, ao longo daqueles dias, eu e tantos outros termos encontrado muitos velhos conhecidos, colegas de liceu que não
víamos havia 20 anos — e todos demonstrando a mesma surpresa por esse reencontro inesperado.
As manifestações incluíam performances espontâneas, mas estas aconteciam também noutros contextos. A utilização da cor branca aconteceu para
lá do dia do “vestir de branco”. Passou a ser a cor da praxe para eventos em
que Timor fosse o tema; a exposição de panos brancos às janelas prolongou-se
por muitos dias; surgiram lacinhos brancos nas lapelas, numa óbvia emulação do lacinho vermelho da luta contra a sida; e os carros ostentavam os cartazes atrás referidos. Nos locais de manifestação desenhavam-se contornos de
corpos humanos no asfalto, sobre os quais se colocavam velas, e muitas vezes
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as pessoas ofereciam-se como modelos, quando não mesmo as suas crianças,
como que sacrificando-as simbolicamente e sacralizando-as nesse acto. A tradição das pinturas murais, perdida desde 1976, também foi restaurada. Ao
passarem em frente ao Sheraton ou da embaixada americana, os condutores
buzinavam de forma ensurdecedora. E um dia, no eixo Norte-Sul, que é uma
espécie de auto-estrada de travessia da cidade, um grupo de jovens ocupava
a faixa com cartazes pedindo que se buzinasse por Timor. A única reacção dos
automobilistas, normalmente stressados com o trânsito lisboeta, era buzinarem e aplaudirem os jovens. Por todo o país as acções multiplicaram-se: lançamento de barquinhos com velas no mar e rios, abertura de contas de solidariedade para ajuda humanitária e pela reconstrução de Timor. Juntando-se
aos eventos, a Câmara Municipal de Lisboa cobriu os principais monumentos
— desta feita de negro — alterando as percepções quotidianas da cidade, instaurando o luto nos marcos da memória colectiva e tornando os poderes políticos em aliados dos manifestantes.
O papel dos mass media na mobilização popular atingiu uma proporção
nunca imaginada. Aqui há que considerar duas vertentes: a da capacidade de
mobilização propriamente dita e a concentração da informação no caso timorense, dividindo-se esta última em duas questões fulcrais — a da criação de
acontecimento e a da auto-estima lusocêntrica (comum a praticamente toda a
movimentação). A grande mobilização não resultou tanto da actividade das
televisões, como se esperaria num contexto contemporâneo, mas sim das rádios. Vocacionada para o contexto urbano e a sociedade do automóvel, a rádio conseguiu dar informações com mais rapidez, transmiti-las nos carros e
rádios transístores e cumprir um papel evocativo (através da voz e da linguagem) mais mobilizador do imaginário do que a TV. A estação privada TSF
transformou-se num autêntico directório político. As suas emissões passaram a ser dedicadas exclusivamente à situação em Timor e à situação de mobilização nacional, tendo esquecido por largos dias a informação sobre outros
assuntos e tendo cancelado inclusive os spots publicitários. Instituiu uma fórmula encantatória que perdurou até 10 de Outubro: antes dos noticiários, de
meia em meia hora, podia ouvir-se a frase “são dez horas no continente, menos uma nos Açores e cinco da tarde em Díli”, assim transformando uma
usual frase informativa num statement. Mas a ambiguidade desta afirmação
(incluindo Timor em Portugal, mas fazendo-o com um intuito solidário
pró-independência) sintetiza a ambiguidade de todo o processo, quer nos
dias da mobilização cívica quer no quadro mais geral da questão timorense
para a reconfiguração pós-colonial portuguesa: nunca se sabe onde está a
fronteira entre a solidariedade com Timor e a inclusão deste numa “portugalidade” transnacional ou mesmo neo-colonial. Mas essa é uma questão de
fundo para o final deste texto.
A meio caminho entre o tópico da espontaneidade das iniciativas e a utilização dos media, estiveram veículos de mobilização que foram pela primeira
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vez utilizados em Portugal de forma massiva: o e-mail e a Internet. Se nas manifestações circulavam as mais variadas petições; se nos meios de comunicação social circulavam apelos a depósitos em contas de solidariedade; e se toda
a espécie de organizações (de escolas a empresas, de órgãos da igreja a partidos políticos) propuseram iniciativas, entrega de dias de salário, de géneros
etc., foi através da Internet que se enviaram mensagens que promoveram a
solidariedade internacional e se enviou o maior número de petições. Recordo-me, por exemplo, do dia em que a Portugal Telecom teve que aumentar o
número de linhas de modo a permitir o envio grátis de mensagens à ONU, a
qual terá ficado com as suas comunicações entupidas. E nos sites nacionais era
muito fácil encontrar links directos para a Casa Branca e outras instituições.
Durante dias, os portugueses ou participavam de formas espontâneas e
individuais de demonstrarem a sua solidariedade com Timor e a sua revolta
com a passividade da “comunidade internacional” ou prestavam atenção aos
relatos dos media sobre os eventos em Timor, nos lugares de decisão internacionais e em Portugal. Entretanto, aproximavam-se as eleições legislativas de
10 de Outubro e o início da respectiva campanha eleitoral. Cedo se estabeleceu como que um código de conduta e uma interpretação da realidade — ao
mesmo tempo. Por um lado, Timor não poderia ser aproveitado para a obtenção de lucros político-partidários e eleitorais. Por outro, passou-se a mensagem de que haveria um consenso nacional que ultrapassava divergências.
Em relação ao primeiro aspecto, o ponto alto terá sido o pedido formulado
pelo líder do principal partido da oposição, o PSD (de centro-direita), no sentido de se adiar a data das eleições. Embora o pedido tenha sido recusado pelo
Presidente da República, ele veio estabelecer claramente que a causa timorense seria por natureza “pura” e a adesão a ela purificadora, ao passo que o exercício da política conspurcá-la-ia e, em última instância, denotaria a natureza
“impura” da própria política. Esta lógica havia de qualquer modo penetrado
também os media, onde era evitada a publicação de artigos que criticassem o
movimento cívico por possuir eventuais subtextos nacionalistas. E as próprias consciências individuais — bem como os directórios partidários — se
auto-censuravam.
Em relação ao “consenso nacional”, este tropo foi largamente publicitado pelos órgãos do poder e as instituições civis ou de oposição política não
puderam senão subscrevê-lo. Este facto teria efeitos nos media, que assim aumentaram a sua concentração em Timor e no movimento cívico, bem como
efeitos nos próprios cidadãos: tornou-se incomodamente comum para pessoas como eu ouvir o hino nacional ser cantado nas manifestações, por exemplo; ou assistir, nalguns segmentos, à diabolização do povo indonésio ou a
apelos à intervenção militar portuguesa.
Igualmente, os políticos e altos dignitários mostraram aos portugueses
uma face que estes desconheciam: a da quebra do protocolo e o aflorar das
emoções em virtude da emergência das circunstâncias. Das lágrimas do
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presidente da República às manifestações — na TV — de revolta ou irritação
por parte dos diplomatas que em Nova Iorque pressionavam o Conselho de
Segurança. Talvez a epítome tenha sido a figura de Ana Gomes, da secção de
interesses de Portugal na Indonésia, que os portugueses se habituaram a ver
na TV irritando-se, revoltando-se, emocionando-se. Lá, na boca do inimigo,
vociferando contra ele, ela condensou a imagem de uma feminilidade moralmente intransigente e capaz de transmitir uma grande ternura e intimidade
com Xanana Gusmão, quando o visitava na prisão ou quando o acolheu
aquando da sua libertação no dia 7 de Setembro.
Outra questão é a que se prende com os conteúdos das mensagens passadas durante os eventos. Toda a movimentação, até pelo seu carácter de criadora de consensos, concentrou-se na exigência da intervenção da ONU em Timor-Leste e na acusação de passividade por parte da “comunidade internacional” e seus poderes reais: os Estados Unidos, sobretudo, mas também os
outros membros permanentes do Conselho de Segurança. Por outro lado, os
dirigentes políticos e militares indonésios foram eleitos em figuras diabolizadas: Habibie, Alatas, Wiranto. Clinton, por sua vez, foi eleito em figura de
opróbio e derrisão: por um lado, a comparação da situação com a da intervenção no Kosovo não poderia deixar de ser feita (ilegítima para muitos e à margem da ONU, versus uma intervenção em Timor que mais não seria do que a
continuação da legitimidade da UNAMET); por outro, ridicularizando a sua
figura e sexualidade, invocando o caso Monica Lewinski. Mas em todos os
eventos perpassou a sensação de que tanto ou mais do que a exigência da intervenção ou a contestação da “Nova Ordem Mundial”, se demonstrava uma
forte afectividade solidária com o sofrimento dos timorenses, uma catarse nacional em torno da colonização / descolonização e uma reconfiguração da
identidade nacional através de novos processos políticos participatórios.
Ficam por referir algumas questões que completam o check list de uma
etnografia-reportagem. Em primeiro lugar, de quem partia a iniciativa dos
eventos? Embora grande parte da resposta esteja contida na descrição anterior, é bom lembrar que os actores explícitos das convocações foram sempre
associações cívicas, ONG, sindicatos, associações de estudantes. A Igreja,
sempre associada a um segmento importante da “causa timorense” nos últimos anos, manteve um perfil mais baixo do que se esperaria. Os órgãos governamentais foram ultrapassados pelas próprias iniciativas cidadãs. E os
partidos políticos tiveram o cuidado de não se transformarem em protagonistas, embora, alguns dias antes e depois das eleições, se especulasse sobre
quem ganharia ou perderia com a mobilização. Pode dizer-se que, à parte
uma grande dose de espontaneidade, própria de uma situação de efervescência, houve uma capacidade condutora por parte da comunicação social e “trabalho de base” por parte de organizações e activistas que, embora engajados
em formas de associativismo apartidário, estão de alguma forma ligados a
partidos políticos.
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E, finalmente, quais os recursos simbólicos mobilizados? Aparte os já
referidos, e que se prendem com formas inovadoras de actualizar significações — sem recurso a velhos símbolos dogmáticos associados a lutas ideológicas ou político-programáticas — uma simbólica do sofrimento foi mais utilizada do que uma simbólica da agressão: cruzes, sangue ou tinta vermelha,
velas, lutos. A imagem de Xanana Gusmão consolidou-se como um avatar de
Che Guevara, mas também como emulação de Nelson Mandela — o que se
tornaria evidente quando da passagem dele por Lisboa na primeira semana
de Outubro. Os símbolos timorenses — sobretudo as bandeiras — foram
apropriados. E, ao nível musical, foi sobretudo a canção Por Timor, da banda
Trovante, escrita aquando do massacre de Santa Cruz em 1991, que se transformou num autêntico hino timorense made in Portugal, e não uma qualquer
canção originária do território.
Mas talvez um símbolo tenha predominado: a inusitada designação “Timor Loro Sae”. Trata-se da apropriação de uma expressão utilizada por Xanana Gusmão após a sua libertação em Jacarta. Antecipando o resultado do referendo e a construção de um Timor independente, Xanana havia dito que o
novo país se chamaria Timor Loro Sae, em tétum “Timor do Sol Nascente”
(isto é, ocidental, do Leste). A expressão não só não se tornou moeda corrente
nos meios da resistência ou da diáspora timorenses, como parece haver desacordos quanto à sua futura utilização. Todavia, os meios de comunicação social começaram a utilizar a expressão e ela espalhou-se como um vírus, passando a denotar correcção política e adesão à causa, eliminando a mais prosaica e sempre utilizada “Timor-Leste”. Trata-se de uma fuga para a frente,
solidária e criadora de novidade: nem o referencial geográfico de Timor-Leste, nem a utilização abusiva de Timor, como nos tempos coloniais. Mas algo
de novo, proposto pelo líder adorado.5
Concluo esta parte com a manifestação de uma frustração: a da impossibilidade de trazer para um texto como este os milhares de páginas de jornais
— textos e fotos —, as milhares de horas de rádio e televisão e sites de Internet
sobre os acontecimentos em Timor e sobretudo sobre a sua sobreposição com
os “acontecimentos de Lisboa”. Para o antropólogo é aí que se joga (numa etnografia-reportagem, sem recurso à intersubjectividade) a ambiguidade do
discurso que os eventos criaram, pois é neles que fica fixada a vertente lusocêntrica e lusófila dos significados que circularam: o fascínio com a lusofonia
dos timorenses, com o seu catolicismo, com uma suposta adoração de Portugal, purificadora dos complexos coloniais. Aparte a genuinidade da solidariedade, aparte a lição moral dada pelos timorenses, desde o comportamento no
voto até ao espírito de sacrifício e à humildade, e aparte a quase evidente
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oportunidade desta movimentação como forma de mostrar descontentamento com a política nacional e a ausência de participação cidadã, a questão que
fica é: porquê Timor (e não, por exemplo, Angola)? Que lugar do imaginário
ele ocupa? Que Timor é esse — para lá de Timor e apesar de Timor — que os
portugueses têm vindo a construir, concluíram em festa nos eventos de Setembro e continuam agora a decorar e equipar como sonho de futuro? No 25
de Abril libertámo-nos a nós próprios descolonizando. Vinte e cinco anos depois o que está a acontecer?
3.
Permita-me o leitor uma não breve digressão, pois é necessário contextualizar os eventos de modo a poder iluminá-los. Uma contextualização destas deve ser sistémica e relacional, transgredindo as tradicionais fronteiras do
critério regional em antropologia: Indonésia, Timor-Leste, Portugal (e a
“nova ordem internacional”) devem ser pensados em conjunto. E deve equilibrar a ênfase nas representações com dados históricos e de economia política.
O arquipélago Indonésio foi exposto à expansão europeia a partir do final do
século XVI. Os principais protagonistas deste processo foram portugueses e
holandeses. Aqueles preocuparam-se sobretudo com o comércio do sândalo.
Estabeleceram as suas bases — bem como um seminário — nas ilhas de Solor
e Flores. Ao longo de 300 anos as duas potências europeias disputariam o controlo do comércio local. Segundo Lutz (1995), o verdadeiro poder local estaria
nas mãos de uma classe mestiça chamada topasses, ou black portuguese, a qual
jogaria um papel social importante nas comunidades de Flores e Timor-Leste
até hoje. A fraqueza do colonialismo português e a distância a que a Indonésia
se encontrava da metrópole nunca permitiram uma efectiva colonização de
Timor por Portugal. A ilha ficou marginalizada de processos de concentração
quer no Brasil, primeiro, quer em Angola e Moçambique, mais tarde. Assim,
em 1859, Flores e Solor foram vendidas aos holandeses, mudando o quartel-general português para Timor-Leste. Só muito gradualmente, e ao longo
dos séculos XIX e XX, o controlo colonial se foi estabelecendo no território, em
grande medida graças à introdução, em 1815, do café como produto de
exportação.
A região seria fortemente abalada com a II Guerra Mundial e o expansionismo japonês. Na época, Timor-Leste é invadida pelos japoneses e, antes
disso, ocupada preventivamente por holandeses e australianos. A impotência portuguesa perante esses eventos marcou claramente a fraqueza e carácter precário da sua presença. Esta, de facto, dependia em larga medida da influência da Igreja, permitindo, juntamente com a debilidade de uma administração colonial efectiva, a criação de uma “afectividade” timorense em relação a Portugal que pode explicar algumas das estruturas socioafectivas
contemporâneas.
Já nas Índias Orientais holandesas as coisas se passaram de modo diferente. Instalados sobretudo em Java, canibalizando assim a centralidade
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desta ilha e dos seus antigos impérios como centro hegemónico da futura indonésia, os holandeses foram confrontados com o surgimento do nacionalismo Indonésio no início do século e a proclamação da independência em 1945.
Iniciava-se assim um período (de 1945 até 1975) em que uma nova nação e potência regional emergiria na co-presença de uma pequena colónia de um país
de colonialismo serôdio e remediado. O projecto político do líder independentista, Sukarno, foi o da unificação do arquipélago. A proibição dos cultos
animistas, a obrigação de adopção de uma das grandes religiões, a implementação da língua bahasa-indonésia e a erradicação do holandês foram os principais instrumentos culturais utilizados.
Em 1955 é em Bandung, na Indonésia, que se realiza a conferência dos
não alinhados que vai obrigar Portugal a mudar a política colonial de modo a
poder ser membro da ONU (através da introdução da designação “províncias
ultramarinas” em vez de “colónias” e da adopção de uma retórica sobre o império como comunidade, na esteira da influência — e aproveitamento político — do luso-tropicalismo de Gilberto Freyre). Todavia, e numa aparente contradição, a Indonésia expande-se através de anexações territoriais (Molucas
em 1950-52 e Irian Jaya em 1969) e debate-se, até hoje, com revoltas regionais
anti-javanesas (Aceh, Sumatra, Celebes, Molucas do Sul, etc.). O poder de Sukarno dependia de um equilíbrio entre o influente partido comunista e a casta
dos militares — base da unidade do novo estado, como em muitas outras jovens nações ex-coloniais. O militar Suharto acabaria por desferir um golpe de
estado em 1965, estabelecendo a Nova Ordem, a cujo fim estamos a assistir
hoje. Este regime assentou na militarização da vida social e económica, construindo um estado corporativo com a economia controlada a 70% pelas famílias de militares.
Em 1965, o Portugal sujeito a um regime autoritário confrontava-se não
só com a pressão internacional anti-colonial como estava já engajado em três
frentes de guerra: Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Perdido estava já o
estado da Índia. Não tendo a Indonésia reivindicado Timor-Leste aquando da
independência, o investimento no território é praticamente nulo. Mas a distante e fraca potência colonial europeia é, em Timor, vizinha da quinta nação
mais populosa do mundo, com o maior contingente de muçulmanos. O colonialismo português termina ao mesmo tempo que a ditadura de Salazar-Caetano. O processo de descolonização confirma o fulcro do golpe militar de 25
de Abril de 1974: a questão colonial, sobretudo a participação dos jovens oficiais no teatro de guerra. Segundo Costa Pinto (1999), “Timor representou o
caso mais extremo das encruzilhadas da descolonização portuguesa. Pequeno território com uma importância meramente simbólica para Portugal, esta
ilha partilhada com a Holanda (e a Indonésia) não conheceu a presença de
movimentos autonomistas significativos durante os anos 50 e 60”.
Em Novembro de 1974, sete meses depois da Revolução dos Cravos, o
território é visitado por Almeida Santos (actual presidente do parlamento),
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que nomeia um novo Governador, Lemos Pires. Com a novidade da revolução haviam-se criado três partidos no território. O primeiro, dirigido por Mário Carrascalão, foi a UDT, defendendo uma autonomia progressiva no quadro de uma comunidade de língua portuguesa.6 Carrascalão era proprietário
de plantações de café e director dos Serviços Agrícolas, bem como ex-dirigente da ANP, o partido oficial no período de Marcelo Caetano. Viria a ser governador do Timor-Leste ocupado pela Indonésia, de cuja orientação se afastou
nos últimos anos, passando a integrar o actual Conselho Nacional da Resistência Timorense. Entre outros elementos importantes contava-se o ex-seminarista, membro da ANP e director do jornal situacionista A Voz de Timor, Lopes da Cruz (ainda hoje alinhado com o governo Indonésio). Tratava-se de
uma formação apoiada pela elite administrativa e por plantadores de café,
bem como por muitos suco liurais (chefes tradicionais), a maior parte dos
quais impostos pela administração colonial.
A ASDT/Fretilin defendia uma independência gradual, com um período de transição de três a oito anos. A sua base de apoio estava entre as elites
urbanas de Díli. Fundada por Xavier do Amaral, a tendência dominante entre
os fundadores era social-democrata e representada por pessoas como o jornalista Ramos Horta (hoje um dos dirigentes mais mediáticos e cosmopolitas do
CNRT e Prémio Nobel da Paz). No entanto, uma corrente secundária, liderada pelo ex-sargento, administrador e seminarista Nicolau Lobato, combinava
um nacionalismo anti-colonial com noções de economia política influenciadas pelas experiências marxistas de Angola e Moçambique.7 Finalmente, a
Apodeti defendia a integração com autonomia na Indonésia, e o seu líder (supostamente contactado desde os anos 60 pelos serviços secretos indonésios)
era o professor e administrador Osório Soares, liurai de Atsabe.
Vítor Alves, um dos líderes da revolução em Lisboa, visita o território e
decide pela realização de uma cimeira em Junho de 1975. Preparou-se uma lei
eleitoral e projectou-se uma consulta sobre as diversas opções, desde a independência à associação com a Indonésia. Para todos os efeitos, Portugal reafirmava o direito de Timor à autodeterminação. Mas os primeiros conflitos violentos entre os três partidos estalaram em finais de Julho e em Agosto de 1975
já saíam refugiados do território. Em 1975 a Fretilin exigiu ser reconhecida
como único partido legítimo, o que levou ao confronto armado com a UDT.
A guerra civil levou à derrota da UDT pela Fretilin, tendo a primeira recuado
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Isto é, em si, muito original no quadro do colonialismo português. Foi proposto por Spínola como solução para o império ainda antes de 1974 e, timidamente, por sectores das
elites crioulas cabo-verdianas também. Em todas as outras colónias a independência era
inquestionável.
A difusão de ideários fazia-se, provavelmente, através dos fluxos de pessoas no seio das
instituições do estado colonial, sobretudo as Forças Armadas. Uma ironia colonial a juntar às que Anderson refere (ver adiante).
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até à fronteira com Timor Ocidental. Subjugada pelos indonésios, a UDT viria
a formar com partidos menores o Movimento Anti-Comunista, com o objectivo da integração na Indonésia. A Fretilin promove então um golpe que é bem
sucedido e proclama a independência do território em 28 de Novembro de
1975, no seguimento do qual as autoridades portuguesas recolhem à ilha de
Ataúro. Simultaneamente, UDT e Apodeti proclamavam a associação com a
Indonésia e as tropas deste país invadiriam o território em Dezembro de 1975
(Oliveira 1996: 161-65). A integração formal concluir-se-ia em Julho de 1976.
Portugal não reconheceu nem a independência nem a ocupação Indonésia e,
até ao referendo de 1999, a ONU reconheceu Portugal como “país administrante de um território não autónomo”.
A invasão Indonésia deu-se com o pretexto de evitar uma ameaça comunista na região, dada a influência crescente desse ideário — de inclinação
maoista — entre a Fretilin. No quadro das relações internacionais de então, a
Indonésia era um forte aliado dos EUA, que apoiaram a invasão. Na época,
não só as ex-colónias portuguesas constituíam ameaças anti-americanas,
como a própria ex-metrópole, que se encontrava em ebulição revolucionária.
Mas sem dúvida que as jazidas de petróleo do Timor Gap jogavam um importante papel, sobretudo no respeitante à outra potência conivente com a invasão indonésia, a Austrália.
4.
Desde a invasão indonésia, três desenvolvimentos se verificaram: a
criação da resistência timorense no interior e no exterior, paralela ao fortalecimento de um nacionalismo timorense; a crise do regime indonésio; a criação
da agenda timorense na política e na sociedade portuguesas pós-revolucionárias. É aqui que o nó pós-colonial se torna evidente.
A ocupação indonésia e a quase aniquilação física dos resistentes acabou
por unir as forças políticas timorenses, sobretudo a partir de 1979, sob a liderança de Xanana Gusmão. Xanana conseguiu a reconciliação entre Fretilin e
UDT, despartidarizando a tropa resistente (as Falintil) e abandonando o ideário marxista, através da fundação do CNRT. Ao longo do período 1975-1980, as
campanhas militares indonésias foram massivas, bem como os realojamentos
forçados e a fome. Foi neste período que um terço da população de 600 mil pessoas terá morrido, no que já foi considerado um genocídio premeditado. Além
da guerra de guerrilha nas montanhas, a resistência soube construir, no exterior, uma rede com base na diáspora das elites timorenses, a qual viria a dominar com eficácia a articulação de ONG, opinião pública, media e lobbies políticos
e diplomáticos. Uma terceira frente, menos explícita, basear-se-ia em figuras de
colaboracionistas com o regime indonésio, mas que viriam a romper com ele no
período da crise do regime de Suharto.
Em Maio de 1998 a Indonésia entrou em crise. A queda do muro de Berlim, a nova ordem internacional e a crise do crescimento capitalista do sudeste asiático (colapso do modelo autoritário de modernização económica típico
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dos tigres asiáticos) levaram a uma nova situação em que aos EUA já era permitido apelar à democratização dos regimes militares que havia apoiado.
A Austrália, aliada preferencial da Indonésia mas recentemente engajada em
tornar-se potência regional, também se afastou gradualmente. Habibie substituiria Suharto, encetando a transição do país para um regime democrático,
uma transição que não está ainda terminada, mas sem cujo carácter de incompletude talvez não tivesse sido possível negociar a realização do referendo
em Timor-Leste.8
Quando, em Portugal, o fim da revolução em 1976 conduziu o país para a
“normalização democrática”, a economia de mercado e, depois, a adesão à
União Europeia, a questão timorense foi alvo de envergonhados debates nacionais. Os sectores conservadores sempre sublinharam a acusação de uma descolonização irresponsável que teria conduzido ao desastre timorense, e os sectores mais à esquerda não conseguiram muito mais do que romantizar a guerra
de guerrilha. Até o Partido Comunista não escapava às acusações, pois aparentemente não teria apoiado a Fretilin no período de transição por esta ter demonstrado inclinações maoistas, numa época anterior ao colapso da União Soviética. O apoio à causa timorense dá-se sobretudo a partir de sectores ligados à
Igreja Católica e a uma juventude em busca de causas e que já não se identificava com os movimentos políticos nacionais dos anos 70.9 Mas o evento que marcaria a mudança para um centramento da questão timorense — em Portugal e
no mundo — seria o massacre do cemitério de Santa Cruz em 1991.
Em Novembro desse ano, soldados indonésios abriram fogo sobre uma
manifestação pacífica em Díli, matando 200 pessoas, na maioria estudantes,
dentro da igreja do cemitério. Em Portugal, estas imagens ganharam um estatuto quase religioso desencadeando uma forma de identificação afectiva contida nas imagens de pessoas desesperadas rezando em português. Catolicismo e lusofonia estabeleceram-se, então, como traços de identificação cultural
e autênticos agentes de limpeza de uma culpabilidade nacional. O facto de
jornalistas americanos e australianos terem testemunhado o massacre, terem
sido agredidos pelos militares indonésios e terem filmado os eventos, desencadeou um processo de mobilização internacional que culminaria, em 1996,
com os prémios Nobel da Paz atribuídos a Ramos Horta (da resistência timorense) e Ximenes Belo (bispo de Díli).
A caracterização social e cultural dos principais actores deste processo
é uma das chaves para a compreensão da característica pós-colonial do mesmo. Desde os anos 60 que uma pequena elite com educação e aspirações
8
9

Isto apesar das críticas feitas ao acordo, que implicitamente reconhecia a Indonésia como
país administrante até à independência, caso esta fosse a opção do eleitorado.
Figuras como o pretendente ao trono português (Duarte de Bragança) e o ex-presidente
general Eanes, conotados com sentimentos nacionalistas, protagonizaram durante anos
as acções de solidariedade.
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nacionalistas (ou regionalistas) começou a veicular as suas ideias na imprensa católica timorense. Esta elite era em larga medida o produto das escolas católicas e em especial dos seminários de Dare (perto de Díli) e de S. José (em
Macau). Administradores, burocratas, estudantes, bem como alguns proprietários rurais, viriam a ser, como vimos, a base da formação quer da UDT
quer da ASDT/Fretilin. A igreja constituiu, por um lado, a principal presença
portuguesa com carácter contínuo em Timor e, ao mesmo tempo — dado o
seu carácter transnacional — uma ligação do território ao resto do mundo e à
cultura letrada, estando a educação local, dada a fragilidade do colonialismo,
nas mãos da Igreja. Após a invasão indonésia, a Santa Sé conseguiu salvaguardar a autonomia da igreja timorense, não a integrando na igreja católica
indonésia. Foi isso que permitiu a criação de uma autêntica igreja nacional que
passou a simbolizar a resistência, e isto num quadro regional de forte presença islâmica.
Rezar, e fazê-lo (supostamente) em português, foram os tropos motivadores da adesão afectiva dos portugueses à causa timorense. A questão da lusofonia tem surgido no Portugal pós-colonial e pós-adesão à UE como um
grande tema de reconfiguração identitária, ambíguo na sua oscilação entre
indícios de neocolonialismo, projecto político multicultural e anti-hegemonia
americana do processo de globalização capitalista neoliberal. Os media portugueses — sobretudo no período da mobilização cívica de Setembro de 99 —
insistiram ad nauseam nestas formas de identificação linguística. Insistiram
igualmente em procurar, em Timor-Leste, testemunhos (por vezes roçando o
fait-divers e perdendo objectividade) de carinho por Portugal. Esta ideia era
oportunamente reforçada pela coincidência de os dirigentes da resistência timorense no interior e na diáspora serem lusófonos, dadas as suas origens sociais nas elites crioulas do tempo colonial. Embora especulando, não será
alheia a essa identificação a questão “racial” subjacente ao fenótipo mestiço
desses dirigentes. Sendo eles os porta vozes mediáticos, a afectividade da lusofonia reproduziu-se facilmente. Mas qual a verdadeira dimensão desta
questão linguística? A partir de dois artigos com lugar de destaque numa página da Internet sobre questões timorenses (e, portanto, com maior divulgação do que artigos académicos em hard copy), procurarei ligar esta questão à
da emergência do nacionalismo timorense, marcadas ambas por uma originalidade que classifico como pós-colonial.
No artigo de Lutz (1995) podemos desde logo verificar o dado da complexidade etnolinguística timorense: 12 línguas locais mutuamente incompreensíveis, quatro delas austronésias e oito não austronésias, podendo ser divididas
em 35 dialectos e subdialectos. O tétum, que funciona como uma espécie de língua franca, pertence ao grupo austronésio e é falado em Díli, Suai, Viqueque e na
fronteira com Timor Oeste.10 Durante o período colonial o português era a língua
oficial e pré-requisito para a cidadania de acordo com a política de assimilação,
embora só uma minoria de timorenses fosse “assimilada” ou “civilizada”. Em
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1950, a composição da população, segundo as categorias coloniais vigentes,
era a seguinte: de um total de 442.378, havia 568 Europeus, 2.022 Mestiços,
3.128 Chineses, 212 outros não indígenas (goeses, etc.), 1.541 indígenas civilizados e 434.907 indígenas não civilizados (Weatherbee 1966: 684). Contas feitas, menos de 1% da população era constituída por mestiços e civilizados lusófonos. Em Timor-Leste a ordem social era tipically Iberian (Anderson 1993):
abaixo do estrato dos dirigentes portugueses, havia os chineses, comerciantes e de postura apolítica, os mestiços (de origens local, árabe, africana e portuguesa) e uma grande diversidade de comunidades etnolinguísticas nativas. Em 1974 os lideres timorenses demonstrariam uma insegurança identitária e uma ligação ressentida às coisas portuguesas. Anderson acha que o nacionalismo timorense era, então, muito ténue.
Foi justamente esta pequena elite que emergiu como representante de
um Timor independentista, na resistência ou na intermediação com o ocupante indonésio. Segundo Lutz, a Fretilin encorajava, no período 1974-76,
campanhas de alfabetização em língua tétum, seguindo o modelo de Paulo
Freire, mas os seus líderes eram primariamente falantes de português. Recentemente, aquando da sua passagem em Lisboa em Outubro de 1999, Xanana
Gusmão dizia que fazia poemas em Português pois essa era a língua “em que
sentia”, reconhecendo não dominar desde sempre o tétum.11 O português era
veiculado sobretudo pelas escolas e na Igreja, sendo que esta detinha o quase
monopólio do sistema educativo e que este alcançava uma ínfima minoria da
população — justamente as futuras elites crioulas.
Após a invasão, o português foi abolido e o bahasa indonésio implementado. Lutz, porém, diz que isso reflecte não uma preocupação “nacionalista”, ou mesmo uma focagem na cidadania, como na época colonial portuguesa, mas sim uma focagem no controlo ou no que Foucault chamaria governmentality. De facto, a Indonésia construiu escolas de forma acelerada. Das
47 escolas primárias e duas escolas preparatórias em 1976 passou-se para 498
primárias, 71 escolas preparatórias e 19 secundárias em 1986.12 A Indonésia
utilizou o argumento do desenvolvimento, contra o abandono português,
como justificativa dos benefícios da integração — um argumento que até os

10

11
12

Numa nota académica a um dos seus poemas, Cinatti diz o seguinte: “Suai… foi reino ligado a Bé Hali, centro político e sacral da federação… dos Belos… Tudo isto se passava no
século XVII, data em que os… de Larantuca, ilha de Flores, gente mestiça de português e
indonésio (…) guerrearam Bé-Hali, destruindo-lhes para sempre a hegemonia política.
De Bé-Hali se dizem oriundas as famílias nobres do Timor português (…) aduzindo para
os seus fundadores origem de além-mar, mais precisamente de Sina Mutin Malaca (China
Branca Malaca) (…) os belus são os actuais detentores da fala tetun.
Em finais de Outubro de 1999, o CNRT decidiu que o português será a língua oficial do
país e o tétum a “língua nacional”.
Utilizo aqui uma tradução aproximada das expressões junior high schools e senior high
schools.

O EPÍLOGO DO IMPÉRIO

221

portugueses reconheceram (no que toca, evidentemente, ao carácter subalterno do colonialismo português em Timor). Neste processo, a Igreja contestou a
“indonesiação”: perante a proibição do português, a Igreja conseguiu do Vaticano a aprovação do tétum como língua de culto em 1981. Lutz defende que
— e segundo afirmações explícitas contidas em documentos oficiais indonésios — o ensino do Bahasa prendia-se directamente com questões de segurança. O português seria um desafio à governmentality e representaria como que
uma linguagem secreta, assim como uma forma de resistência quotidiana,
uma “arma dos fracos”, no sentido que lhe dá Scott (1985). É num sentido semelhante que vai o argumento de Anderson, mas com uma questão maior:
como surgiu o nacionalismo timorense?
A pergunta é provocadora. Em Portugal o senso comum habituou-se à
ideia de que o nacionalismo timorense iria de si, seria uma essência intrínseca
aos timorenses e que se caracterizaria por uma lusofilia. Na realidade, nos
anos da descolonização o nacionalismo não tinha grande representação,
como vimos, aliás, nos programas dos partidos. Nos primeiros anos da ocupação indonésia, Portugal poderia ser acusado de abandono de Timor. Mas a
partir dos anos 80 a “febre” timorense em Portugal vai coincidir, então sim,
com o crescimento do nacionalismo timorense, inclusive com a adesão à causa de elementos que haviam colaborado com a Indonésia. Anderson — que
observa os factos a partir do seu terreno indonésio — diz que o problema para
Jacarta era como integrar Timor na narrativa nacional. Esta estipula a Indonésia como incorporando muitos grupos etnolinguísticos e religiões, herança
das Índias Orientais Holandesas, cuja unidade seria garantida pela experiência histórica e pela mitologia, sobretudo em torno da luta contra os holandeses e do mito dos estados pré-coloniais, especialmente o javanês Majapahit
dos séculos XIV e XV.
Timor constituiria um problema: não tinha uma história de luta contra
os holandeses, nem contactos sólidos com a Indonésia (dado o isolamento em
que Timor era mantido e o privilegiar de laços intra-imperiais — sobretudo
com Goa, Macau e Moçambique). A alternativa do essencialismo bioétnico
não se colocaria pois poderia ser melindrosa para as relações com as Filipinas
e a Malásia. Isto teria levado a uma incapacidade para imaginar Timor-Leste
como Indonésio, propiciando, inclusive, a facilidade com que foram cometidas barbaridades pelo exército. O argumento da ingratidão dos timorenses
— tornado retórica de senso comum na Indonésia — replicaria o anterior argumento dos holandeses em relação aos indonésios. Não se usou o argumento da traição, como em relação a outras dissidências regionais na Indonésia.
O nacionalismo indonésio surgiu nos finais do século XIX e inícios de XX,
justamente quando se expandiram o ensino em holandês, a imprensa local e os
projectos de desenvolvimento. Assim, os indonésios aprenderam a sua natividade aos olhos do colonizador. E foi através da língua holandesa que compreenderam o que era um sistema colonial e a sua possível superação. Anderson
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argumenta que terá sido algo de semelhante que aconteceu em Timor-Leste.
Se o nacionalismo era praticamente inexistente em 1974, a situação mudou
dramaticamente após a ocupação indonésia. Estaríamos, segundo Anderson,
perante uma lógica irónica do colonialismo: um sentimento profundo de comunidade emergiu do olhar do estado colonial (desta feita Indonésio), com a
expansão do estado, novas escolas e projectos de desenvolvimento.
Mais: a definição de “Indonésio” emergente dos massacres anti-comunistas de 65-66 foi vista também como uma luta contra o ateísmo e estipulou a
obrigatoriedade de cada indonésio adoptar uma religião do livro. Segundo
Anderson (e, acrescento, ao contrário das crenças de senso comum dos portugueses) em 1975 a maioria dos timorenses era animista, tendo nos últimos 17
anos mais que duplicado a população católica de Timor-Leste. A Igreja permite protecção de acordo com a própria lógica do estado indonésio, e o catolicismo reforçou-se popularmente como expressão de um sofrimento comum13
— além de a sua decisão de usar o tétum como língua oficial ter tido efeitos de
nacionalização. Para Anderson é isto que substitui o nacionalismo do print capitalism cuja ausência identificou em Timor.
Paralela a esta, outra ironia colonial é apontada: se para os intelectuais indonésios a língua do colonizador era a que permitia a comunicação dentro da colónia e o acesso à modernidade, em Timor, a disseminação do indonésio nas escolas permitiu a novas gerações acederem ao mundo para lá da Indonésia.
Acrescente-se que é entre esta geração que a resistência recrutou a sua maior
base de apoio (era sempre com alguma incomodidade não admitida que se
viam, na TV, chegar a Lisboa jovens refugiados timorenses incapazes de falarem
português. E nas reportagens emitidas em Setembro de 99, os repórteres procuravam sempre pessoas mais velhas e educadas que pudessem falar português).
5.
A movimentação cívica em Lisboa não foi um movimento unívoco. Isso
nota-se desde logo no seu carácter despartidarizado, na confluência do
“povo” católico com o de esquerda. Por outro lado, a criação de um consenso
nacional permitiu que lado a lado (e de forma não necessariamente incompatível) estivessem manifestações de solidariedade internacionalista e um subtexto saudosista colonial. A identificação linguística e/ou religiosa pode ser
vista simultaneamente como uma força emotiva para a criação de solidariedades transnacionais e, uma vez mais, como forma reflexa de fazer um discurso lusocêntrico, potencialmente nacionalista. O contexto internacional da
nova ordem mundial e da recente questão do Kosovo, permitiram que argumentos “de esquerda” — anti-globalização capitalista — e “de direita” — nacionalistas — coincidissem. Mas, comum a todos, estava a questão de como
13

Como na Irlanda do século XIX. Esta aliás é uma das explicações para a força do movimento pró-Timor na Irlanda, a maior a seguir a Portugal. A identificação entre identidade
nacional e catolicismo é óbvia.
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resolver o lugar de memória do colonialismo na constituição da identidade
nacional, o lugar do traumatismo da descolonização (libertadora e progressista, mas reconhecidamente mal feita) e o lugar da lusofonia no quadro da
globalização e de um país que se reconfigura como simultaneamente central
(da UE) e periférico nesta potência emergente.
Mas o que os acontecimentos em Timor, na Indonésia e em Portugal demonstram é uma ironia pós-colonial que complementa as ironias coloniais
apontadas por Anderson. Um nacionalismo numa ex-colónia que usa a cultura do colonizador como mobilizador simbólico para a acção; uma nova nação
do terceiro mundo que se transforma em potência regional e invade um povo
indefeso sob a forma de um neocolonialismo de ocupação e que se confronta
com os limites da sua narrativa nacional; e uma nação ex-colonizadora que, se
já era singular por ter sido simultaneamente colonizadora e colonizada
(cf. Santos 1994), e de colonialismo sobrevivente às descolonizações (por via
de uma ditadura na metrópole) se reconfigura nos meandros ambíguos do
saudosismo como solidária com o outpost of empire que mais havia negligenciado. A ex-potência colonial torna-se na principal defensora da independência da ex-colónia. Tal só é possível porque, pelo meio, se intrometeu um novo
colonizador (a Indonésia), permitindo a reconstrução de uma memória do
tempo colonial como paraíso perdido. Considerando o carácter fraco do colonialismo português em Timor e o protagonismo de uma estrutura de gestão
das emoções como a igreja católica, percebe-se que tal tenha sido possível até
entre os timorenses. Para os antropólogos e historiadores preocupados com
as fraquezas do emergente paradigma pós-colonial,14 este caso — com a sua
focagem nos afectos, na língua, na religião e nos símbolos, e em associação directa com eventos políticos marcados pela injustiça, a violência e o nacionalismo — permite novas formas integradas de interpretar o mundo, sem as distinções categoriais entre Primeiro e Terceiro mundo, colonizador e colonizado, permitindo ainda sobrepor à hermenêutica dos textos a análise político-económica e histórica, bem como a sustentação etnográfica.
A pergunta central que os eventos aqui retratados levantam é: porquê
Timor Leste (e não, por exemplo, Angola)? Que lugar ele ocupa no imaginário
português? Que lugar-Timor é esse, para lá dele e apesar dele? Vimos que a
identificação através da religião e da língua foi fulcral. Mas foi-o apesar da
sua recente emergência como critério do nacionalismo timorense, tendo mesmo nascido com ele. Ao longo dos eventos de Setembro de 1999, Timor foi
imaginado pelos portugueses. A sua pequenez, a distância, a existência de
um grande inimigo (a Indonésia), a denúncia de uma ordem internacional injusta em que os fortes (os Estados Unidos) não protegem os fracos foram elementos de uma narrativa de construção de um lugar, a que até se deu um

14

Ver próximo capítulo.

224

UM MAR DA COR DA TERRA

novo nome assim que surgiu a oportunidade (Timor Loro Sae). Mas não se
trata de subscrever teorias do primórdio das representações. Esta narrativa
construiu-se perante factos e dentro de um contexto que procurei explicitar.
Esse contexto é também um contexto da memória e da História. É por isso que
qualquer narrativa sobre Timor, feita em Portugal, é uma narrativa sobre Portugal, a sua experiência colonial e a sua reconfiguração pós-colonial. Timor é
particularmente bom para pensar (e fazer) isto, dado o seu carácter “vazio”
nessa memória: extremo do Império, sem guerra colonial, com problemas
que começaram com a descolonização e a invasão indonésia. Os timorenses
nunca constituíram contingentes de imigração para o Portugal “rico”. Na rua
podia ouvir-se dizer que tínhamos que “defender os nossos pretos”, numa
demonstração de paternalismo “afectuoso” impensável por referência aos
imigrantes africanos.15
Os acontecimentos de Setembro de 99 terão, pois, sido uma legítima manifestação de solidariedade, mas perante uma realidade distante e com a qual
se não tem que lidar, permitindo uma catarse dos sentimentos de culpa em relação a uma colonização e a uma descolonização que redundou em guerra em
muitos países. Psicodrama da reconfiguração identitária pós-colonial, teve o
conteúdo certo para o momento certo — aquele em que o país começa a perguntar-se da validade da sociedade europeia da afluência como projecto colectivo e da validade dos velhos discursos identitários (luso-tropicais e excepcionalistas) como alternativa.
No dia em que terminei a primeira versão deste capítulo, o dia da chegada de Xanana Gusmão a Díli, surgiu, coincidentemente, um artigo no jornal
Expresso intitulado “Depois do safanão” e subintitulado: “Em 44 dias (30 de
Agosto a 12 de Outubro) de emoções contínuas, os portugueses viveram nas
ruas, absorvidos pela evolução do drama timorense, a morte de Amália ou a
atribuição do Europeu de Futebol. Mudará algo em Portugal? E como será o
regresso à normalidade?”. Rapidamente os eventos de Setembro de 99 viraram objecto de análise e reflexão, o que atesta a importância simultânea deles
e dos eventos em Timor.16 Os eventos são colocados num contínuo narrativo
15

16

Os primeiros refugiados timorenses em Portugal viveram durante largos anos numa favela perto de Lisboa. Aparte os esforços de algumas organizações — e mesmo um filme,
de Margarida Gil — nunca a sociedade portuguesa se mobilizou contra esse facto de exclusão. Como não o faz perante a exclusão dos africanos. Esta contradição perturbou os
espíritos dos mais críticos durante Setembro de 99. A frase “defender os nossos pretos”
foi ouvida por João Pina-Cabral, a quem agradeço a informação.
No artigo são entrevistados vários cientistas sociais. Este recurso aos académicos espelha
a produção recente de interpretações sobre a identidade portuguesa em que têm tido relevo o ensaísta Eduardo Lourenço, o historiador José Mattoso e o sociólogo Boaventura
Sousa Santos. Se o primeiro se concentra na psicanálise mítica e o segundo na fundação
da nacionalidade, o último tem prestado alguma atenção ao projecto pós-colonial português. O verdadeiro facto social é a obsessão das elites letradas com uma suposta instabilidade identitária. Lourenço chama esse processo de “hiper-identidade”.
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que, a meu ver, começa no “recentramento europeu” de Portugal, passa pelo
triunfo da sociedade de consumo, pelo começo da imigração, pela celebração
nacional medida em termos de imagem internacional moderna mas sempre
sem largar o lastro da auto-definição expansionista e colonial, se bem que matizada pela sua suposta excepcionalidade histórica e moral. Os extremos tocam-se: Portugal e Timor, o passado colonial e a catarse que se crê permitir o
início da verdadeira era pós-colonial.
Segundo solilóquio
Como um imbecil
preso a uma ilha
que o mar oscila
sem que ao todo veja
onde acabam, onde principiam,
medeio ideias
e ledo vivo
julgando que o tempo parou
de manhã à noite.
[Rui Cinatti, Segundo Solilóquio, 1974]

Capítulo 6
UM MARINHEIRO NUM MAR PÓS-COLONIAL

Suddenly I knew I had found, in the ruins of the Biswases’ bungalows and their
unlikely, unsettled lives, my small corner of the world of letters — a postcolonial place (…) The sovereignty of the concept of character, grounded as it is in
the aesthetic discourse of cultural authenticity and the practical ethics of individual freedom, bore little resemblance to the overdetermined, unaccomodated
postcolonial figure of Biswas. (Bhabha 1995: 446, sobre Uma Casa para o Senhor
Biswas, de V. S. Naipaul, escritor Trinidadiano)
The trouble with the english is that their history happened overseas, so they don’t
know what it means. (Salman Rushdie, numa citação aplicável a Portugal?)

A invenção da pós-colónia
É sabido que os estudos pós-coloniais tiveram o seu principal impulso em
meios académicos ligados à crítica literária e aos estudos culturais. No contexto anglo-saxónico eles surgiram mesmo como crítica à noção de Commonwealth Literature (o que nos faz pensar se um movimento pelo menos análogo não será desejável por relação ao crescente e ambíguo domínio da “lusofonia”). Sanches (1999), numa apresentação do campo dos estudos culturais,
necessariamente ligada a um historial da “escola de Birmingham”, refere
como, a partir do momento em que esta é dirigida por Stuart Hall, se nota a influência do pensamento de Gramsci, nomeadamente na noção de que a ideologia não se impõe de modo unilateral, mas é antes consequência e objecto de
constantes transformações, negociações e rearticulações. Na esteira das influências pós-estruturalistas (Foucault, Derrida, Lacan) e da teoria crítica do
racionalismo ocidental (Horkeimer, Adorno, Benjamin, Marcuse), estava estabelecido o clima do que se viria a chamar pós-modernidade. No caso da
academia britânica, não se tratava apenas de prestar atenção à identidade
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inglesa com base na cultura popular e/ou operária, mas também às questões
levantadas pela crescente imigração das ex-colónias. Simultaneamente, a
busca da possibilidade de uma historiografia alternativa não colonial na
Índia (através, nomeadamente, do Subaltern Studies Group) e a entrada
nas academias anglo-saxónicas de pensadores diaspóricos marcados pela
negritude e o pan-africanismo, criaram condições propícias ao aparecimento da corrente dos post colonial studies. A atenção à organização da historiografia como uma narrativa e a influência da análise do Orientalismo
por Said marcaram o tom desta corrente, assim como os seus objectos: narrativos, discursivos, literários. Se o livro de Said prenunciou o questionamento dos temas e autores canónicos à luz da perspectiva do colonizado e
do subalterno, tal empreendimento foi feito em grande medida com base
em teorias ocidentais da área do pós-estruturalismo: Foucault e Gramsci
influenciando Said, Derrida influenciando Spivak, ou Lacan influenciando Bhabha, por exemplo.
Prakash confirma num texto de 1995 que um dos efeitos da crítica
pós-colonial tem sido forçar a crítica radical das formas de conhecimento e
identidades sociais autoradas e autorizadas pelo colonialismo e pela dominação ocidental. Não quer com isso dizer que o colonialismo e seus legados tenham permanecido não questionados até agora (bastando para tal pensar no
nacionalismo e no marxismo), mas sim que ambos operaram com narrativas
mestras que colocavam a Europa no centro. A critica pós-colonial procuraria,
pois, desfazer o eurocentrismo, mas com a consciência aguda de que a pós-colonialidade não nasce e não cresce numa distância panóptica em relação à história, pois o pós-colonial existe como um “depois” — depois de ter sido “trabalhado” pelo colonialismo. O criticismo formado nesse processo de enunciação de discursos de dominação ocupa um espaço que não está nem dentro
nem fora da história da dominação ocidental, mas está antes em relação tangencial com ele — seria isto a posição in between ou híbrida, na expressão de
Bhabha, uma posição de prática e negociação, ou o que Spivak chama catacrese: reverter, deslocar e assaltar o aparato de codificação de valores. Como diz
Ashcroft:
Post-colonialism deals with the effects of colonization on cultures and societies. As originally used by historians … had a clearly chronological meaning,
designating the post-independence period. However, from the late 1970s the
term has been used by literary critics to discuss the various cultural effects of
colonization. Although the study of the controlling power of representation in
colonized societies had begun in the late 1970s with texts such as Said’s Orientalism, and led to the development of what came to be called colonialist discourse theory in the work of critics such as Spivak and Bhabha… (Ashcroft et
al. 1998: 186).
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A aura pós-colonial
Esta parca e rasa definição esconde o tumulto que esta área disciplinar veio
criar. Cedo confrontadas com este take over de preocupações aparentemente
suas (sobretudo da antropologia), as ciências sociais confrontaram o carácter
representacional, discursivo e especificamente pós-estruturalista dos estudos pós-coloniais, gerando assim fricções entre teóricos do desenvolvimento,
antropólogos atentos à etnicidade e às construções nacionais e teóricos mais
preocupados com a economia política. Os cientistas sociais mais avessos à
inovação terão catalogado a nova temática como uma mera moda, ou novo
nicho académico, sobretudo com a consagração da área nas principais universidades norte-americanas. Provavelmente o mais citado ataque aos estudos pós-coloniais seja o de Dirlik (1994). Para ele, é claro que o pós-colonialismo reivindica o terreno que dantes se chamava “terceiro mundo”, e com o objectivo de abolir distinções do tipo centro-periferia e outros “binarismos” alegadamente próprios de modos colonialistas de pensar. A etiqueta “pós-colonial” teria começado a ser usada a partir de meados da década de 80 para descrever académicos originários do Terceiro Mundo, fazendo com que a descrição de um grupo difuso passasse a ser a descrição de uma condição global.
Dirlik argumenta que 1) há um paralelo entre a ascensão da ideia do pós-colonial na crítica cultural e a consciência emergente do capitalismo global nos
anos 80 e, 2) que os temas na critica pós-colonial têm a ver com necessidades
conceptuais das transformações nas relações globais devidas a mudanças na
economia capitalista mundial. O conceito acabaria por ser cúmplice da consagração da hegemonia, tal como já havia dito Shohat (1992).
O autor começa por identificar os diferentes usos da expressão: 1) como
descrição das condições das sociedades ex-coloniais — tanto as do Terceiro
Mundo como as settler colonies — Canadá e Austrália; 2) como descrição de
uma condição global depois do colonialismo; 3) como descrição de um discurso sobre as supracitadas condições, informado pelas orientações psicológicas e epistemológicas produto das mesmas. O processo teria sido iniciado
com uma pergunta de Prakash: como pode o Terceiro Mundo escrever a sua
própria história? A resposta estaria no modelo de escrita histórica do Subaltern
Studies Group indiano. As principais características da tendência pós-colonial
seriam, então: 1) o repúdio de todas as narrativas mestras; 2) a crítica do eurocentrismo nelas implícito; 3) a narrativa mestra principal seria a da modernização, tanto na versão burguesa como na versão marxista; 4) o repúdio do
orientalismo como redução a uma essência sem história, assim como do nacionalismo; 5) o repúdio de toda a história fundacional; 6) o repúdio de qualquer
fixação do sujeito do terceiro mundo e deste como categoria; 7) a asserção das
identidades do terceiro mundo como relacionais mais do que essenciais, mudando a atenção da “origem nacional” para a “posição do sujeito”. Daqui decorre que as posições primeiro / terceiro mundos são muito fluidas e que as
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interacções locais são prioritárias em relação às estruturas globais na formatação dessas relações. Estas conclusões procederiam da hibridez ou do carácter in between do sujeito pós-colonial, aparecendo a condição global como projecção da subjectividade no mundo. Dirlik remata a sua crítica dizendo que se
trata de uma constituição discursiva do mundo. Para ele, o termo exclui os
que, inconscientes da sua hibridez, continuam a massacrar-se nos conflitos
étnicos, religiosos e nacionais; exclui os radicais que dizem que as suas sociedades ainda são colonizadas; e exclui especialmente os activistas indígenas
que não aceitam o repúdio das identidades essencializadas. Prosseguindo a
crítica, socorre-se de O’Hanlon e Washbrook:
The solution(s) they offer — methodological individualism, the depoliticizing
insulation of social from material domains, a view of social relations that is in
practice extremely voluntaristic, the refusal of any kind of programmatic politics — do not seem to us radical, subversive or emancipatory. They are… conservative and implicitly authoritarian… (in Dirlik 1995: 514).

Esta crítica altamente politizada ecoa a de Jameson (1984) ao pós-modernismo. Este havia encontrado uma relação entre o pós-modernismo e uma nova
fase no desenvolvimento do capitalismo, em que, devido a uma série de características (mais bem descritas, a meu ver, por Castells do que por Jameson),
pela primeira vez o Modo de Produção Capitalista aparece como abstracção
global, divorciado das suas condições de origem europeias. A narrativa do capitalismo não seria já uma narrativa europeia. A situação criada pelo capitalismo global ajudaria a explicar certos fenómenos ocorridos desde os anos 80,
a saber, os movimentos globais de pessoas, o enfraquecimento das fronteiras
(entre sociedades e categorias sociais), a replicação dentro das sociedades de
desigualdades antes associadas a diferenças coloniais, a simultânea homogeneização e fragmentação dentro e entre sociedades, a interpenetração global-local e a desorganização de um mundo concebido em três ou em
estados-nação.

Antropologia e pós-colonialismo
Uma recensão a vários autores centrais demonstra que o termo “pós-colonial”
se aplica geralmente não ao período que seguiu às independências mas à fase
mais recente deste período (ver Chatterjee 1986 e 1993, Ahmad 1987, Prakash
1990, Appiah 1992, Dirlik 1994, Scott 1996). Como mostrou Scott, a problemática pós-colonial advém do afundamento do socialismo e do triunfo da economia de mercado neoliberal à escala planetária. O optimismo do movimento anti-colonial afundou-se com o naufrágio do comunismo e, nas ex-colónias, assiste-se ao sentimento de que as elites nacionalistas locais traíram a
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causa. É certo que o termo tem sido usado e abusado, tanto no plano cronológico como no plano da sua aplicação geográfica. Pessoalmente, julgo úteis alguns limites: 1) o termo “pós-colonial” deverá aplicar-se ao período posterior
a (a) o colonialismo e (b) ao fracasso dos projectos nacionalistas e anti-colonialistas aplicados após as independências; 2) o termo “pós-colonial” deverá
aplicar-se aos complexos de relações transnacionais entre ex-colónias e ex-centros colonizadores; 3) tudo o resto — globalização, settler societies, neocolonialismo, colonialismo interno etc. — são problemáticas que deveriam, preferencialmente, ser tratadas nos seus próprios termos. A utilidade do termo “pós-colonial” reside no que possibilita de análise integrada da mútua constituição das representações sociais de colonizadores e colonizados, mas desde que 1) haja uma
consideração constante do binómio colonialismo/pós-colonialismo; 2) a análise
discursiva não prescinda de considerações do âmbito da economia política;
3) haja trabalho de pesquisa empírico, nomeadamente de natureza antropológica e 4) se atente ao método comparativo, nomeadamente a comparação de diferentes experiências coloniais e pós-coloniais. Só assim, creio, se poderá “reinserir” a démarche dos estudos pós-coloniais na tradição antropológica — uma tradição que postula a atenção à versão das coisas apresentada pelo Outro.
Rowbotham (1997) tenta inserir o momento pós-colonial numa apreciação do papel e desenvolvimento da antropologia. Enquanto disciplina formal
ela nasceu do desenvolvimento dos mercados mundiais, no quadro do processo de expansionismo e colonialismo europeus, coincidente com a consolidação do racionalismo ocidental. A fase do imperialismo triunfante, no século XIX, engendraria uma nova disciplina universalista, num processo em que
“modernização” se confundiu com “ocidentalização”. Hoje em dia é pacífico
admitir que a antropologia carregou uma bagagem de pressupostos colonialistas (Asad 1973), impregnada do primado ontológico e epistemológico
dado ao Ocidente (Said 1983), e criadora de imagens do Outro enquanto subalterno. No seguimento das críticas feitas à antropologia durante as descolonizações, deu-se um aprofundamento auto-crítico marcado pela perspectiva
pós-moderna, num contexto marcado pela queda do socialismo real, pelo
triunfo da globalização neoliberal, bem como da revolução electrónica e a
mundialização da finança e comunicações (ver Castells 1997, Appadurai
1993). As autocríticas antropológicas estão provavelmente na base da infeliz
frase de Giddens (1994), em que o sociólogo prenunciou a dissolução pura e
simples da antropologia.
Ora, Rowbotham defende que, na antropologia, entrámos num período que oferece possibilidades insuspeitadas — posição que subscrevo.
Se a pós-modernidade declarou o projecto da modernidade caduco, assistimos, porém, à refutação dessa ideia no período actual: aquilo de que se
trata é não tanto de modernidade versus pós-modernidade mas sim da
emergência ou constatação de modernidades várias, novas, ou alternativas (ver Ong 1996). Uma situação que permite, quiçá pela primeira vez, a
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prática de uma antropologia multipolar, em nome de humanismos e modernidades não necessariamente ocidentais.
Numa linha de conciliação correlata, Hall (1996) começa justamente por
aceitar a crítica feita por Shohat (1992) (e partilhada por McClintock 1992 e
1995) aos estudos pós-coloniais pela sua ambiguidade política e teórica e pela
confusão que estabelece nas distinções colonizador/colonizado, dissolvendo
a política da resistência ao não apontar claramente quem exerce a dominação.
Esta crítica seria aprofundada por Dirlik (1994) que não só cita Shohat e
McClintock como acrescenta que o pós-colonialismo seria um típico discurso
pós-estruturalista e pós-fundacional, empregado por intelectuais do Terceiro
Mundo “exilados” na academia norte-americana, subestimando a estruturação capitalista do mundo moderno e propugnando uma noção de identidade
discursiva e não estrutural — em suma, propondo um culturalismo. Hall — e
nisso me identifico com ele — hesita em subscrever tanto as interpretações
pós-coloniais vindas dos centros de crítica literária quanto os contra-ataques
que recusam a janela de oportunidades que o novo termo indicia — nomeadamente a crítica de Dirlik. Perguntando-se se a América Latina, por exemplo, será pós-colonial, quando as suas lutas pela independência se deram nos
inícios do século XIX e foram lideradas pelos descendentes dos colonizadores
que se haviam imposto aos índios (e, acrescento, beneficiado da escravatura),
Hall defende que as sociedades não são todas pós-coloniais da mesma forma.
O conceito será útil na medida em que nos possa ajudar a descrever ou caracterizar a mudança nas relações globais que marca a transição desigual da era
dos impérios para a era pós-independências. Por um lado, ele é universal, na
medida em que sociedades colonizadas e colonizadoras foram ambas afectadas pelo processo. Por outro, o termo pós-colonial não pode ser meramente
descritivo disto ou aquilo, do antes ou do agora. Ele deverá reler a colonização como parte de um processo essencialmente transnacional e transcultural
global, produzindo uma reescrita descentrada, diaspórica ou global de anteriores grandes narrativas imperiais centradas em nações. Nesse sentido, o
pós-colonial não é uma periodização baseada em estádios.
É nesta linha que Werbner e Ranger (1996) identificam a pós-colónia
africana como uma pluralidade de esferas e arenas em que o sujeito pós-colonial mobiliza não uma única identidade mas várias identidades fluidas que
têm que ser constantemente revistas de modo a adquirir máxima instrumentalidade. Assim, o modo pós-colonial de dominação é tanto um regime de
constrangimentos quanto uma prática de convivialidade e uma estilística da
conivência, conduzindo-nos a prestar atenção às múltiplas maneiras como as
pessoas “brincam” com o poder em vez de o confrontarem, à semelhança dos
rituais de rebelião analisados por Gluckman nos anos 60. O problema está em
conseguir evitar uma noção de hegemonia ocidental de tal maneira forte que
chegasse ao ponto de ser ela a manufactora da própria sociabilidade local nas
ex-colónias, um perigo que se corre devido à influência popularizada de
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Foucault e Derrida, Bakhtin e Lacan na teoria pós-colonial, quando a obrigação do antropólogo é conhecer as políticas culturais do quotidiano desses lugares. Há, pois, que reconhecer no colonialismo uma fonte de hibridismo e o
“lugar” de invenção da ideia de etnicidade. Daí a necessidade de colocar em
primeiro lugar a História, de fazer uma etnografia da etnografia, e de fazer
uma antropologia pós-colonial sobre a sociedade colonial e uma antropologia das reconfigurações das experiências coloniais nos ex-centros imperiais.
Isto é particularmente importante para o contexto português, onde seria riquíssima a análise de fenómenos como as comemorações dos descobrimentos e dos 500 anos do Brasil, a invenção da lusofonia, a Expo 98 ou a emergência de um campo social marcado pelo binómio multiculturalismo / racismo.
Reflectindo também sobre contextos africanos, Appiah (1997) diz que a
pós-colonialidade é muitas vezes a condição de uma comprador inteligentsia,
um pequeno grupo de pensadores e escritores ocidentalizados que medeiam
o comércio de mercadorias culturais do capitalismo mundial na periferia.
Para ele, todos os aspectos da vida em África foram influenciados pelo colonialismo mas não são todos pós-coloniais, porque o pós em pós-colonial
— como o pós em pós-moderno —, é o pós do gesto de limpar o espaço (do antecedente), quando muitas sectores da vida contemporânea Africana não estão preocupados em transcender a colonialidade. O que Appiah foca, todavia, é o seguinte (e não esqueçamos que o seu tema é a literatura e a arte): as
novelas pós-coloniais são novelas de deslegitimação, rejeitando o império
ocidental, é certo, mas também rejeitando o projecto nacionalista da burguesia nacional pós-colonial. Cooper e Stoler (1997), invocando McClintock,
questionam a validade de generalizar tanto através do tempo e do espaço e
perguntam-se também sobre o pós em pós-colonial, sugerindo que em muitos lugares a descolonização cultural não aconteceu. Questionam, então, tanto o “colonial” como o “-idade” em “pós-colonialidade”, porque o primeiro
homogeniza uma relação de poder cujas limitações têm que ser examinadas, e
porque o segundo sugere uma qualidade essencial no facto de ter sido colonizado. Por isso apelam a uma melhor compreensão da situação colonial, a
qual foi caracterizada por projectos alternativos e pela deslocação e falhanço
desses projectos nos encontros coloniais e isto em processos que não começaram nem acabaram com a descolonização.
Mas que dizer não de África mas dos africanos diasporizados nas Américas? Spivak (1995) afirma que, na luta contra a colonização interna, é o
afro-americano que é pós-colonial nos EUA. Em termos de colonização interna, a Emancipação, a Reconstrução e os direitos civis foram uma conquista do
tipo da independência, isto é, que através da luta libertou um povo da condição estatutária de súbditos. Com isto, Spivak pretende responder às acusações de incongruência política da teoria pós-colonial. Para ela, nos chamados
países pós-coloniais, a pós-colonialidade não é um sinal para o fim da luta
mas antes uma inflexão da luta para o registo persistente da descolonização.
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O Atlântico Negro
Mas é em Paul Gilroy que tenho encontrado uma fonte de inspiração para as
minhas reflexões sobre a situação da afro-diáspora no quadro pós-colonial.
The Black Atlantic, a expressão cunhada por Gilroy, designa uma formação intercultural e transnacional marcada pelo facto de a escravatura racial ter sido
parte integral da civilização ocidental. Preocupado com a ausência de atenção à “raça” e à etnicidade nas obras contemporâneas sobre modernidade (a
literatura recenseada por Gilroy denota a sua pertença disciplinar à sociologia) e achando pouco prestáveis as polarizações entre teorias essencialistas e
anti-essencialistas da identidade negra, ele apropria-se da ideia de “dupla
consciência” formulada pelo intelectual afro-americano W. E. B. DuBois, subjacente às dificuldades de conciliação entre duas identificações próprias dos
membros da diáspora africana: simultaneamente europeus e negros. Gilroy
olha com desconfiança as duas atitudes predominantes na forma de lidar com
essa dupla consciência: por um lado, o “nacionalismo cultural” e outras concepções integrais de cultura e, por outro, a alternativa mais difícil da crioulização, métissage, mestizaje ou hibridismo. Estes seriam termos pouco satisfatórios utilizados para referir processos de mutação cultural e de descontinuidade. Privilegiando no seu trabalho o campo da música, Gilroy diz que as formas culturais estereofónicas, bilingues ou bifocais originadas entre os negros
— mas já não sua propriedade exclusiva — dispersaram-se nessas “estruturas de sentimento, produção, comunicação e memória que heuristicamente
chamei o mundo do Atlântico Negro” (1995: 3).
A duplicidade que advém de estar ao mesmo tempo dentro e fora do
Ocidente — a “dupla consciência” — teria conduzido a recusas de cumplicidade e interdependência entre pensadores brancos e negros e a que muitas lutas políticas negras tenham sido construídas como automaticamente expressivas das diferenças étnicas ou nacionais com que são associadas. Para Gilroy,
os pontos de vista essencialista e pluralista são, na realidade, duas variedades
de essencialismo: uma ontológica, a outra estratégica. A primeira apresenta-se normalmente como um pan-africanismo cru; a segunda, ao encarar a
raça como construção social, não consegue dar conta da continuidade e persistência de formas racializadas de poder.
De modo a obviar este impasse, Gilroy propõe que a contracultura expressiva — por exemplo, o campo musical que ele analisa, mas extensível a
outros como os por mim referidos no capítulo 2 — não seja mais vista como
uma mera sucessão de tropos e géneros literários, mas como um discurso filosófico que recusa a separação moderna e ocidental entre ética e estética,
cultura e política. Assim, a passagem da escravatura à cidadania teria levado os afro-descendentes a inquirirem sobre as melhores formas de existência social, mas a memória da escravatura, preservada como recurso intelectual na sua cultura política expressiva, levou-os a procurar novas respostas
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para essa inquirição, respostas diferentes das oferecidas pelo contrato social
liberal.
Significa isto que o conceito de tradição não pode ser visto como o oposto
de modernidade. Daí o desprezo de Gilroy pelas ideias afrocêntricas, necessariamente opostas à dupla consciência que teria fascinado os modernistas negros — sobretudo caribenhos, estado-unidenses e afro-britânicos — que Gilroy
invoca. À semelhança de Clifford (1997), ele propõe que se lide de forma igual
com o significado de roots (raízes) e routes (rotas), como forma de minar a inclinação purificadora quer no sentido do afrocentrismo quer do eurocentrismo.
Para Gilroy, a noção afrocêntrica de tempo é linear, colocando a tradição fora da
história, focando ora projectos de “regresso a África”, ora ideias de integridade
racial. Contrariamente, os intelectuais africanos anti-coloniais que ele privilegia — como DuBois, Douglass ou Wright — periodizavam as suas concepções
de modernidade de modo diferente: eles baseavam-se na ruptura catastrófica
da middle passage (a passagem — forçada — de África para as Américas), nos
processos de aculturação forçada, nas aspirações contraculturais no sentido da
liberdade, cidadania e autonomia — uma temporalidade e uma história que
constituem comunidades de sentimento e interpretação.
Na sua argumentação em torno das relações entre tradição, modernidade, temporalidade e memória social, Gilroy postula que o contar e recontar
das estórias organizou a consciência do grupo “racial” e estabeleceu o equilíbrio entre a actividade interior e exterior — as diferentes práticas, cognitivas,
habituais e performativas que são requeridas para inventar, manter e renovar
a identidade. Teriam sido estas a constituir o Atlântico Negro como “tradição
não tradicional”, um conjunto cultural irredutivelmente moderno, ex-cêntrico, instável e assimétrico, não apreensível por um código binário maniqueísta. Uma vez mais, a música como exemplo: a circulação e mutação da música
ao longo do Atlântico Negro estilhaçaria a estrutura dualista que coloca a
África, a autenticidade, a pureza e a origem numa relação de crua oposição às
Américas, ao hibridismo, à crioulização e ao desenraizamento. É por isso que
ele diz ter havido pelo menos um tráfico de dois sentidos, o que nos poderia
levar a mudar do “cronótopo” da road (estrada) para o de crossroads (encruzilhada). Creio que basta relembrar os exemplos da segunda parte deste meu livro — referentes ao uso afro-brasileiro dos tropos de raiz, terra, caminho, encruzilhada, fundamento, mistura — para se perceber a aplicabilidade deste
raciocínio ao contexto afro-brasileiro. Como diz Clifford (1997), o trabalho de
Gilroy é anti-antiessencialista, mas a dupla negativa não é redutível a uma
positiva. Gilroy defende, portanto, que a “intensidade concentrada” da experiência da escravatura marcou os negros como o primeiro povo verdadeiramente moderno, lidando no século XIX com dilemas e dificuldades que só um
século mais tarde se tornariam quotidianos na Europa.
Num outro texto, Gilroy (1996) acerta a sua concepção pelo diapasão da
globalização. Se o Atlântico Negro constitui uma base desterritorializada,
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multiplex e anti-nacional para a afinidade ou “identidade de paixões” entre
diversas populações negras, apercebe-se agora que o complexo de diferença e
semelhança que levou à consciência da intercultura da diáspora se tornou
mais extensivo na era da globalização do que no tempo áureo do imperialismo. Continua a jogar-se, porém, uma batalha entre os que fazem da lógica interna de pluralização da diáspora o ponto de partida para teorizar a identidade negra e os que procuram pôr cobro à fragmentação e dissipação dos Africanos da diáspora favorecendo o simplismo de supostas essências raciais.
Gilroy defende uma concepção de diáspora não como a saída de um ponto de
partida ou origem, mas como algo de mais caótico. Neste sentido, a obsessão
com as origens presente em muitos pensadores negros seria um “defeito”
modernista, quando, na realidade, aquilo que Castells chamou um space of
flows estava já prefigurado na “trialéctica” do comércio triangular Europa-África-América (um comércio, note-se, intrinsecamente desigual e criador de hierarquias sociais). Para o nosso autor, verifica-se mesmo uma assimetria constitutiva das culturas políticas de insubordinação criadas dentro
daquilo que Bhabha chama o in between, conduzindo ao que Leroi Jones chamou the changing same:
Neither squeamish essentialism nor lazy, premature post modernism — the
supposedly strategic variety of essentialism — are useful keys to the untidy
workings of creolised, syncretised, hybridised and impure cultural forms that
were once rooted in the complicity of rationalised terror and racialised reason
(in Gilroy 1996: 23).

Das teorizações pós-coloniais podemos reter importantes contribuições, a serem usadas pelos antropólogos nos seus projectos etnográficos e comparativos, bem como na produção de textos. Por um lado, o reconhecimento do colapso das distinções rígidas entre Cultura com C grande e cultura popular,
por outro a dispersão da autoridade autorial, e ainda a suspensão do privilégio das formas de pensar europeias sobre outras, terminando num maior ênfase nos efeitos criativos do que nas explicações causais. Existe, de facto, uma
área de sobreposição entre as práticas antropológicas e as teorizações pós-coloniais que convirá explorar. Como diz Jackson (1996), só abandonando a bagagem conceptual que a antropologia herdou do discurso imperial e colonial
é que poderemos experienciar o mundo de baixo para cima, percebendo que
muitos dos conceitos criados para descrever os outros não fazem sentido para
eles. Todavia, o balanço que queria deixar, aponta no sentido de, entre a antropologia (nas suas vertentes mais contemporâneas) e os estudos pós-coloniais,
ter havido como que um fenómeno de invenção paralela. Na realidade, andamos a falar quase do mesmo, apenas em departamentos universitários diferentes e concentrando-nos ora em textos ora em experiências de intersubjectividade. Mas esta pequena diferença faz, afinal, toda a diferença.
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O Atlântico Pardo
Os postulados da teoria pós-colonial não servem, pois, para um entendimento cabal da realidade da afro-diáspora — esses negros que “escaparam” ao colonialismo através da vivência da escravatura e se multiplicaram em comunidades marginalizadas por sociedades dominadas pelos descendentes de europeus. No caso brasileiro, a experiência colonial foi a experiência da escravatura — para toda a sociedade mas especialmente para os negros. A concessão
de cidadania aos negros brasileiros após a abolição colocou-os numa situação
“não étnica” ao contrário das comunidades indígenas. A sua inserção na sociedade de classes, marcadamente urbana, criou laços apertados entre “raça”
e classe, mas não subsumiu a primeira à segunda. Quer tenham sido discursadas como formas de adaptação, aculturação, sincretismo, resistência ou até
afirmação separatista, o facto é que largas camadas da população negra brasileira foram reproduzindo uma cultura expressiva e um conjunto de valores e
sentimentos comuns — incluindo os que passaram para a sociedade geral e os
que dela foram adoptados — que ajudaram a constituir uma identidade mobilizável no palco das lutas de poder e diferenciação, e isto tendo um conjunto
de referenciais de ancoramento identitário diferentes à disposição: a África
mítica das origens, o pan-africanismo, o “Atlântico Negro”, o Brasil mestiço
ou o Brasil racista, a afro-brasilidade. O momento presente — marcado pela
criação de uma sociedade democrática e pela globalização — é o momento do
surgimento de uma etnicidade negra brasileira de uma forma nunca antes observada e que, diferenças aparte, é correlata de movimentos verificáveis um
pouco por todo o mundo: definição de um património cultural específico, necessitando para tal de uma objectificação cultural que precede a mercadorização da cultura; elaboração de uma narrativa fundacional, com lugar de origem, comunidade de experiência e fermentação de valores específicos; criação de laços transnacionais na base de uma africanidade ou negritude globais; e aliança entre a afirmação de produtos culturais expressivos e reivindicação de direitos de partilha e pertença à ordem político-económica do que
resta do estado-nação.
Neste contexto, é muito arrojado falar dos afro-brasileiros como parte
do pós-colonialismo “português”. A independência do Brasil no século XIX,
a natureza neo-europeia do estado ali construído, o hiato temporal entre a
triangulação atlântica do Brasil-colónia e o terceiro império português em
África são aspectos suficientes para sugerirem cautela. O pós-colonialismo
português é muito mais o das relações de Portugal com as ex-colónias africanas e o dos imigrantes africanos em Portugal. Nesse quadro o Brasil ocupa
um lugar fantasmático no imaginário português e na retórica oficial portuguesa que não tem equivalente na visão brasileira sobre Portugal. Os equívocos da “lusofonia” e das comemorações dos “500 anos” advêm, em grande medida, daí.
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Por outro lado, a análise e as propostas de Gilroy focam de modo excessivamente específico um Atlântico Negro “anglófono”, isto é, aquele que advém da experiência do Império Britânico. Uma comparação das situações colonial e pós-colonial dos africanos e seus descendentes em experiências com
centros europeus diferentes (os quais, à partida não eram equivalentes, se
considerarmos o carácter subalterno do colonialismo português, por exemplo) é necessária para que se perceba até que ponto, no caso brasileiro, estamos a falar de um Atlântico Negro ou de um Atlântico… Pardo. A análise da
especificidade não comporta necessariamente a subscrição da excepcionalidade. Os afro-brasileiros são hoje, mais do que nunca, uma população fértil
para a compreensão dos processos etnopolíticos contemporâneos, pela especificidade do colonialismo português no Brasil, do Brasil na América Latina e
dos afro-brasileiros na afro-descendência global.
O principal problema com a área dos estudos pós-coloniais parece ser,
pois, o primado da discursividade e das representações. Para um antropólogo, estas precisam sempre de ser confrontadas com a prática dos agentes sociais. É certo que alguns aspectos centrais do pensamento pós-estruturalista
— como a fragmentação identitária — devem ser incorporados no pensamento antropológico. Para mais, a conjuntura contemporânea da globalização reforça essa tendência como realidade empírica. Só que, em relação à fragmentação, reconfiguram-se várias identidades que simultaneamente reconstroem
os indivíduos e inserem-nos em grupos capazes de se mobilizarem para a acção. É isso que acontece com os ressurgimentos étnicos, e a etnicidade é um
conceito caro à antropologia e largamente ausente das preocupações pós-coloniais. O reconhecimento da natureza construída de certos conceitos identitários não impede que eles existam para os nossos “informantes”. É isto que
acontece com a “raça”, por exemplo, tanto mais que a experiência factual de
exclusão é sentida como baseada nesses atributos. Não admira, pois, que formas mais ou menos mitigadas de essencialismo surjam perante o observador.
Nunca é de mais lembrar que os movimentos sociais não são necessariamente
“progressistas”, muito menos os de base étnica e/ou “racial”. No caso brasileiro, a dupla consciência assume os contornos de uma luta pela democracia e
a cidadania, no quadro da organização política moderna e, ao mesmo tempo,
a luta pela recuperação e manutenção de tradições e especificidades, inventadas ou não. O pano de fundo é a desigualdade, assim como uma descrença no
potencial igualitário da modernidade, e uma crença no potencial libertador
da expressividade cultural, tenuemente aliada a formas explícitas de movimentação política. Os afro-brasileiros — que não são nem imigrantes, nem
membros de uma diáspora com pouca profundidade geracional, nem demograficamente minoria étnica ou grupo étnico disputando um território com outros — confrontam-se com a escolha entre um nacionalismo étnico “inventado” (a África no Brasil), por um lado, e a luta por uma democracia racial como
sonho não cumprido, uma vez denunciada como mito. Uma vez ultrapassada
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a obsessão com a natureza excepcional da sociedade brasileira (e do colonialismo português — o que não é o mesmo que recusar a especificidade de ambos), com a comparação dualista entre Brasil e Estados Unidos ou com o exotismo folclórico das expressões “afro”, o caso afro-brasileiro poderá ser um
contributo fundamental para se (re)pensarem questões universais como a etnicidade e a etnopolítica, a resiliência da “raça”, os processos de criação identitária no mundo globalizado ou dessa pós-colonialidade in between que os
afro-brasileiros bem sentem quando se apercebem que são simultaneamente
cidadãos e marginalizados, brasileiros e “africanos”.

Epílogo: a história de um marinheiro
O personagem do Marinheiro (ou Martim, ou Mano, ou ainda Marujo, consoante as versões) é o símbolo poético que presidiu à escrita deste livro. Ele dialoga directamente — numa feliz coincidência — com a figura do marinheiro (e dos barcos e da viagem transatlântica) invocados por Gilroy em The Black Atlantic. Gilroy usa o símbolo dos barcos e dos marinheiros para propor novos cronótopos,
menos apegados a fronteiras e territórios, concentrando-se na imagem de barcos
em movimento nos espaços entre a Europa, a América, a África e as Caraíbas:
The image of the ship — a living, micro-cultural, micro-political system in motion (…) focus attention on the middle passage, on the various projects of return
to Africa, on the circulation of ideas and activists as well as the movement of key
cultural and political artefacts: tracts, books, gramophone records (1995: 4).

A isto poderíamos acrescentar o autêntico mar interior que se formou entre a
Bahia e a costa ocidental de África, em torno do tráfico de escravos, da venda,
nas praças africanas, do tabaco plantado no Recôncavo Baiano ou, mais tarde,
dos “retornos a África” que foram ensaiados por muitos afro-brasileiros.
A formação designada como “Atlântico Negro” seria, pois, rizomórfica,
em contraposição às focagens nacionalistas localizadas. Aparte os numerosos
exemplos que oferece com base na metáfora dos barcos e marinheiros (tradutíveis, aliás, para a experiência afro-brasileira), Gilroy diz que o barco nos dá
uma indicação de onde a modernidade poderá ter começado. Um dos personagens favoritos de Gilroy é Davidson, membro da Marylebone Reading Society, um grupo radical formado em 1819 depois do massacre de Peterloo. Davidson foi o porta-estandarte do grupo num comício em praça pública, e a
bandeira, negra, representava uma caveira com ossos cruzados, legendada
“Morramos como homens e não vendidos como escravos”. No fim do século
XVIII um quarto da marinha britânica era composta de Africanos para quem
a experiência da escravatura deverá ter constituído uma motivação para a
adesão a ideários de liberdade. Um outro personagem, Fredrick Douglass,

240

UM MAR DA COR DA TERRA

ouvira falar de liberdade a marinheiros irlandeses no Norte dos Estados Unidos enquanto trabalhava como calafate de navios no porto de Baltimore. Ele
viria a escapar do cativeiro disfarçado de marinheiro, tendo atribuído o sucesso da fuga à sua capacidade de “falar como um marujo de primeira água”.
Mas outros “personagens” são invocados: segundo Gilroy, o envolvimento
de Marcus Garvey, George Padmore, Claude McKay e Langston Hughes com
navios e marinheiros dá substância à sugestão de Linebaugh (autor de livros
sobre pirataria) de que o navio foi o mais importante canal de comunicação
pan-africana até ao aparecimento do disco LP.
Mintz e Price (1976), ao tentarem desvendar traços comuns de organização social nas comunidades afro-americanas e afro-caribenhas, afirmam que os
laços sociais mais precoces, estabelecidos durante a longa Middle Passage (a viagem que trazia os escravos de África) eram de natureza diádica e estabeleciam-se entre membros do mesmo sexo. Em muitas partes da Afro-América, a
instituição da relação shipmate (marujo, camarada, companheiros de bordo)
tornou-se num princípio fulcral de organização social e subsistiu durante décadas e mesmo séculos. Na Jamaica, o termo shipmate era sinónimo de irmão ou
irmã. Era “the dearest word and bond of affectionate sympathy … and so
strong were the bonds between shipmates that sexual intercourse between
them… was considered incestuous” (Orlando Patterson, cit. in Mintz e Price
1992: 43). Era costume as crianças tratarem por “tio” e “tia” os shipmates dos
pais. No Suriname, o termo equivalente — sippi — era usado entre pessoas que
tinham de facto partilhado a experiência do transporte num mesmo navio.
Mais tarde começou a ser usado entre escravos que pertenciam a uma mesma
plantação, preservando as noções essenciais de comunhão no sofrimento.
À data da redacção do livro, Mintz e Price dizem que no interior do Suriname,
entre os Saramaka,1 sippi (agora sibi) continuava a designar uma relação diádica especial, não biológica, com conteúdo simbólico muito semelhante — activada, por exemplo, quando duas pessoas são vítimas paralelas de um mesmo
infortúnio. Em breves referências, os autores mencionam outros exemplos: na
Trinidad a expressão Malongue designa a mesma relação, assim como a expressão Máti no Suriname, Batiment no Haiti e Malungo no Brasil.
Ora, o leitor já está familiarizado com a expressão malungo desde a parte sobre Ilhéus no presente livro: Dilazenze Malungo era o nome do personagem homenageado no nome do bloco afro Dilazenze em Ilhéus. Uma consulta ao dicionário não poderia ser mais elucidativa:
Malungo: (do quimbundo) 1. Companheiro, camarada. 2. Nome que reciprocamente se chamavam os negros que saiam de África na mesma embarcação.
3. (bras.) Irmão colaço (isto é, irmão de leite).

1

Comunidade de descendentes de escravos foragidos, no Suriname.
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E como era mesmo a história de Dilazenze Malungo? Explicando que ele era
um africano amigo do seu tio e que fez a sua iniciação com a mãe dela, Mãe
Hilsa conta a história da linhagem do seu terreiro. Nessa história Euzébio Félix Rodrigues ocupa um lugar importante. Fundou o seu primeiro terreiro de
candomblé em Salvador, mas era também dono de um conjunto de hotéis.
Certa vez hospedou-se num dos seus estabelecimentos um africano chamado
Hipólito Reis. Segundo Mãe Hilsa ele era “um babalaô (pai-de-santo) na África” e foi pai-de-santo de Euzébio, já que este começou a exercer a função no
candomblé sem que houvesse sido iniciado por ninguém. Euzébio e Hipólito
tornaram-se muito amigos e passaram a ir com frequência a Ilhéus.

Vindo de “África”, encontrado numa viagem de barco — eles ter-se-ão conhecido a bordo — Hipólito Reis ou Dilazenze Malungo é, para todos os efeitos,
um herói fundador que recoloca a linhagem do terreiro e da família no trânsito África-Brasil. Euzébio, por sua vez, viria a fundar um terreiro em Ilhéus,
em 1915, por ele dirigido até 1941, ano do seu falecimento. Note-se que este é
um período de forte actividade económica em Ilhéus em torno da exportação
de cacau. Cidade portuária, de marinheiros e estivadores (no bairro dos quais
nasceu o primeiro bloco afro da cidade), tudo indica que o fluxo de afro-brasileiros para Ilhéus teve o seu maior impulso no período de migração para a
Ilhéus cacaueira — migração por barco, com fixação em actividades urbanas
portuárias. O mesmo período, aliás, de que datam os primeiros terreiros de
candomblé na cidade.
Os autores mais inclinados para as classificações rígidas costumam distinguir pelo menos três (há mais) tradições nos cultos religiosos afro-brasileiros. Por um lado, a tradição “mais pura”, “mais africana”, que seria a do candomblé baiano de nação Nagô, ligado a uma suposta continuidade da tradição
Ioruba e/ou aos recentes processos de reafricanização e anti-sincretismo. Por
outro, um candomblé mais sincrético, normalmente associado à Nação Angola, no qual teriam lugar, ao lado dos orixás africanos, as entidades denominadas “caboclos”, isto é, espíritos de índios brasileiros. Por fim, a Umbanda seria
como que a religião síntese, urbana, implantada no sul do país a partir da época
do Estado Novo, muito influenciada pelo espiritismo Kardecista e onde teriam
lugar uma plêiade de entidades novas especificamente brasileiras. Estas
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divisões são uma imposição classificatória sobre a realidade, uma vez que a
permeabilidade entre as três categorias é, no real, enorme. Mas, por razões de
disciplina argumentativa, concentremo-nos um pouco no papel do Marinheiro na Umbanda.
Na Umbanda, além de espíritos africanos e índios, existem também espíritos de crianças, falecidos de outros continentes etc. Estes espíritos estão
distribuídos por “linhas”, cada uma liderada por um orixá africano e por um
santo católico. As linhas subdividem-se em “falanges” ou “legiões”, cada
qual liderada por uma entidade não africana e não católica (caboclos, pretos
velhos etc.). As linhas mais recorrentes são as de pretos velhos, baianos, boiadeiros, e marinheiros. Uma página da Internet sobre Umbanda dá-nos conta
do discurso endógeno sobre o Marinheiro:
Marinheiro: entidade que trabalha em conjunto da linha das águas. Os marinheiros vem (sic, e doravante para outros erros) na Umbanda cambaleando
como quem não se acostuma a terra firme. Seus braços fazem movimentos repetitivos de como se estivesse remando. Não vem trazendo o peixe, mas ensinando seus filhos a pescarem. Cor: azul e branco ou todo branco. Guia: conchas e
búzios; Vestes: roupa branca ou estilo marinheiro (azul e branco); bebida: cerveja branca; comida: à base de peixe e frutos do mar.
Marinheiros: (…) Aos poucos eles desembarcam de seus navios da calunga e chegam em terra. Com suas gargalhadas, abraços e apertos de mão… Os marinheiros
são homens e mulheres que navegaram e se relacionaram com o mar. Que descobriram ilhas, continentes, novos mundos. Enfrentaram o ambiente de calmaria ou
de mares tortuosos… Trabalham na linha de Iemanjá e Oxum (povo de água) e trazem uma mensagem de esperança e muita força, nos dizendo que se pode lutar e
desbravar o desconhecido… Seu trabalho é realizado em descarregos, consultas,
passes, no desenvolvimento dos médiuns e em outros trabalhos que possam envolver demandas. Em muito seu trabalho é parecido com o dos Exus…2
Pontos de marinheiro: “Seu marinheiro, que vida é a sua, tomando cachaça,
caindo na rua? Eu bebo sim, eu bebo muito bem, bebo com meu dinheiro, não
devo nada a ninguém; Navio negreiro no fundo do mar, correntes pesadas arrastando na areia, a negra escrava se pôs a cantar, Saravá minha mãe Iemanjá,
virou na caçamba pró fundo do mar, quem me salvou foi mãe Iemanjá; Seu Martim Pescador, que vida é a sua? É bebendo cachaça, caindo na rua, Eu também
sei nadar, na barra vi só dois navios, perguntando se podia entrar, a barra já está
tomada seu marujo, nessa barra aqui quem manda é Oxalá”.

2

Os Exus são entidades mercurianas que estabelecem a comunicação entre crentes e divendades. “Abrem” e “protegem” os caminhos, sobretudo as encruzilhadas (as crossroads…).
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Mas nos candomblés de tradição Angola, como aqueles com que contactei em
Ilhéus, o Marinheiro também pode aparecer. Em Ilhéus, ele parece ser particularmente significativo (ver descrições dos terreiros de Mãezinha e de Mãe
Gessy).3 Jocélio Teles dos Santos (1995) analisa a figura do “caboclo” no candomblé como a representação do “dono da terra”, um “espírito da terra”, isto
é, a representação simbólica dos índios brasileiros como habitantes originários do Brasil, reflectindo assim a propensão do pensamento religioso africano para auferir importância à localização: do sagrado, da família, da pertença. O termo “caboclo” ampliou-se semanticamente, abrangendo também o
que em contextos mais ortodoxos seriam os eguns, as almas dos antepassados.
Havendo uma diferença entre os terreiros que não cultuam abertamente os
caboclos e os que o fazem, nos primeiros ele é visto como espírito de morto ancestral, nos segundos é uma deidade a ser cultuada nos moldes dos orixás.
O Marinheiro ocupa neste quadro um lugar especial, já que “responde como
caboclo”, embora seja espírito da água e não da terra. Sendo uma característica dos caboclos aproximarem-se das pessoas (os orixás mantêm uma distância hierática), o Marinheiro exagera essa propensão ao diálogo e ao contacto.
Telles dos Santos, que utiliza a designação “Marujo”, chama-lhe “Um Inebriado Mercúrio”. Ele é uma entidade que se destaca por ser um somatório de
caracteres de outras entidades como Exu, Caboclo, ou mesmo sendo definido
como um espírito ancestral — “um espírito de marinheiro que morreu na
guerra”. A proximidade com a categoria caboclo advém do facto de que pode
conversar com os presentes na cerimónia, ainda que, para muitos lideres dos
terreiros, ele se distancie dos caboclos, na medida em que o seu comportamento verbal — usando palavrões — não condiz com a imagem do índio brasileiro. Um informante de Santos contava-lhe que “eu tenho para mim que
marujo é um espírito (…) Tem uns que dizem a data da incorporação na Marinha, o lugar, se é da Espanha ou de outro lugar. Ele diz o número da barca, o
nome dos pais…”. Por outro lado, o Marinheiro pode ser um Exu, uma possibilidade de transformação que adviria do facto de ele possuir um conhecimento adquirido através das viagens marítimas que o fizeram viver entre índios e negros. A proximidade com Exu explica-se pelo modo como se comporta, falando palavrões e bebendo cachaça ou cerveja, bem como por ser um
intermediário na relação dos homens com os encantados. Convém não esquecer que Exu é justamente a entidade que abre os caminhos, sendo o seu território
privilegiado as encruzilhadas. Edison Carneiro chamou o Marinheiro de “Mercúrio nacional”: “O pássaro Martim-Pescador — que os negros chamam Martim Bangolá, Martim-kimbanda, Marujo — tem a função de leva-e-traz, de
correio entre os mortais e os encantados, e por isso mesmo não tem as

3

É de tradição, em muitos terreiros, ter um barco em exposição e é sabido que as iaôs (as iniciadas) da mesma geração formam uma barca solidária para toda a vida.
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proporções de um encantado, mas de um anjo da guarda…” (Carneiro
1986: 74). Santos refere ainda que o elemento água a que o marujo está
associado nos mostra que há um deslocamento deste elemento enquanto símbolo de fertilidade, feminilidade e purificação, dando-se como que uma inversão deste elemento num marujo amigo da bebida, mulherengo, malcriado
e divertido.
O Marinheiro é, pois, um mercúrio (ou um Hermes, se usarmos a outra
tradição da antiguidade), um comunicador nato, e estabelece a comunicação
falando directamente com as pessoas, numa linguagem que elas entendem e
que, no excessivo coloquialismo, cria com elas cumplicidade. Como arquétipo, remete para as viagens: as da expansão europeia e “descobrimentos”, as
da middle passage, as do comércio triangular atlântico. Não é por acaso que,
nas representações populares do marinheiro, nas figuras de cerâmica que se
vendem nas lojas de objectos de culto afro-brasileiro, ele é branco. Estranha
síncrese e convívio de contradições.
Talvez sob a sua inspiração mercurial, não posso deixar de recordar o romance Iracema, de José de Alencar, publicado em 1865 e obra fulcral do romantismo brasileiro e da fundação de uma consciência nacional. A acção do
romance tem lugar no Nordeste, no século XVI, e narra o romance — condenado à desgraça — entre um marinheiro português, de seu nome Martim (et
pour cause…), e a índia Iracema (num eco de um dos mitos fundadores do Brasil, o do amor entre o português Caramurú e a índia Paraguaçú). O romance
reflecte as ansiedades da elite euro-descendente do Brasil em formação. No
romance não há lugar para o negro, apenas para o europeu que chega e para a
índia que representa a especificidade local. O século XIX ficaria, aliás, marcado pela iconização do índio como o verdadeiro brasileiro, enquanto a população indígena decrescia e a população negra era vista como potencial factor de
degenerescência racial da nova nação. No ano em que se comemoram os 500
anos do Brasil (ou os 500 anos da descoberta do Brasil, consoante os lugares
do discurso), esse Martim comunicador rebelde, pele branca e máscara negra,
poderá ser um símbolo para reformular (inverter?) a imagética de barcos, marinheiros e navegações que saturam o imaginário português. E para outras
formas de pensar as identidades e as relações destas com projectos emancipatórios ou, pelo menos, de mais abertas interpretações do mundo e suas
contradições.
A mim, pelo menos, ajudou-me. E segue ajudando, desde o dia em que,
incorporando uma mãe-de-santo, Martim me disse que eu estava a trilhar um
caminho difícil.
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