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Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a simultaneidade crepuscular do
espaçotempo unitário de matriz afroameríndia, pensando o lugar, a paisagem, como
portas abertas, um espelho das culturas que possibilita a inspiração de símbolos, de
suas matrizes ancestrais à arte e cotidiano das cidades e campos. Ao mesmo tempo,
possibilita que o contexto tradicional na contemporaneidade auxilie em
desdobramentos suscetíveis à superação de situações-limites sociais e educacionais.
Uma pretaíndia desaldeada como pesquisadora contou com o primeiro conjunto de
pensadores, além dos Situacionistas1 que apoiaram nossa constituição epistemológica,
assim como Juana Elbein dos Santos e mestre Didi. O estilo investigativo se apóia na
leitura mitohermenêutica de Marcos Ferreira-Santos, atrelados às coorientações de
Kabengele Munanga e Carlos Serrano. Milton Santos e Paulo Freire complementam a
abordagem apoiando a compreensão e a fundamentação do que podemos chamar de
Epistemologias do Sul ou ainda de uma antropologia cabocla.
Abstract:
This work talks about spacetime notion in AfroAmerIndians Thought and the researsh
have been doing since author graduate in Geography. In that time the Situacionists
thinkers and Henry Lefebvre were composed the eyes of critics theorys of everyday
lives with Black Antropology suports.
Its a interdisciplinary study that becomes a intersectional researsh between race, class,
gender and cultures.
We were studing with prof. Kabengele Munanga and Carlos Serrano, about their
Cultural Antropology of SubSaarian Africa and the theory of race and racism, especially
in Brazil. In Education, the teses chair was in Imaginary Studies with prof. Marcos
Ferreira-Santos, so this work became to be suported by Hermeneutics ways of thinking.
The foudation of this master work was the Ancestrality, the Orality, the Corporelity, the
Word, the Arts and Traditional Crafts. The simbology is, in that dimensions, like
messages of its philosophy and comunication, all this concepts are impressed in the
territoriality of those communities and in its landscapes that permeates the body until
the Arquiteture, the Mitology (cosmology and the cosmogony).
1

A Internacional Situacionista – IS foi uma revista fundada por Guy Debord em 1957, reuniu intelectuais

de diversas nacionalidades com publicações políticas e artísticas que inspiraram o espírito revolucionário
instaurado em 1968 na França.

3

Agradecimentos:

Agradeço aos ancestrais por abrirem caminhos e
darem sustento a nossa jornada, a mainha,
voinha e família, que nos mostra como a união
supera os aperreios e com o fino trato nos
tornamos um seixo, uma preciosa joia. Agradeço a
meu pai, com sua matutice me ensinava valores
da terra, percebi que precisava me defender no
mundão, encontrei a capuera. Agradecida ao
professor Marcos Ferreira-Santos, por sua
dedicação, benevolência e cumplicidade, sua luta
para que este e muitos trabalhos parentes
pudessem se realizar. Agradecida pela vida, pela
amizade, por todas as pessoas que acreditaram
ser possível e continuam persistindo na
resistência (co)reexistente preta-cabocla. À
irmandade do Terreiro do Bogum e todas as
comunidades de axé em que meus odus se
fizeram presença, a quem compartilhou axé nessa
jornada e fortalece o pirão nosso de cada dia.

4

Dedicatória:
Dedico este trabalho a meu padrinho, Cesar
Augusto Ribeiro Alves, em sua memória que
presente se faz vigente. Proseávamos tanto
sobre esta realização em corpo presente, mas
seus olhos não o puderam apreciar, então lhe
entrego ao coração que tudo sempre poderá
tocar.
Notas de aperfeiçoamento indicadas pela banca examinadora:
A organização deste trabalho em capítulos não surgiu de uma derivação de categorias
separadas ou hierarquizadas, eles constituem um desenrolar de perspectivas de um
mesmo fenômeno ou noção, que é o espaçotempo afroameríndio.
Este se dá a partir da ancestralidade, a tradição de matrizes culturais e nações que
valorizam a ancestralidade como alicerce de sua permanência e manifestação. Matrizes
expropriadas e escravizadas no período colonial e ainda continuam sendo as mais
exploradas, por isso tiveram de encontrar maneiras de re(ex)sistência2 e que se
fundiram na noção de povo negro, preto, caboclo... de Norte a Sul das Américas temos
noções de o que é ser isso ou aquilo, nossa investigação é desvendá-las.
Com relação ao conceito desenvolvido de caboclo, nos é muito caro, como também o
termo preto, resignam povos e nos parecem ser nomes atribuídos genuinamente por si
mesmo, e não um outro o denominando, deste modo consideramos estas noções a
abertura para nossa jornada investigativa das diásporas culturais realizadas por povos
subalternalizados na sociedade moderna pela imposição e dominação da raça, da
classe e do gênero.
Se desdobram em quilombagem e caboclagem como facetas da mesma territorializade,
por laços de cooperação que existe no âmago de ambas as filosofias ancestrais,
africanas e ameríndias. De corporeidades diversas e imbricadas pelo entremeio e
alinhavo da ancestralidade.
2

Este termo aparecerá mais a frente no trabalho como junçãodas palavras reexistência e resistência,

mostrando facetas da vida fundamentada pelas matrizes perseguidas desde o período colonial.
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1. Memorial, fecundação e nascimento da pesquisa

Mãe, obra malinke, do antigo Mali, Museu Afro-Brasil 3

Sou Erenay, Martins pela família de minha mãe, centrada na figura de minha avó,
Oswaldina Evangelista Martins, de Juazeiro-BA, preta, veio com uma tia procurar
melhores oportunidades em São Paulo. Em período de êxodo rural reencontrou-se com
a família de meu avô, Manuel Felix Martins, já conhecidos em Juazeiro, constituíram
laços firmes e gerativos, com elos em narração de histórias, encontros celebrativos e de
convívio cotidiano, formaram meu imaginário infantil e familiar. Maciel, de meu pai
José Geraldo, de família mineira negra cabocla, mais ainda fragilizada pelos estigmas
do racismo em Minas Gerais, a maioria optou pela assimilação. Que nem mesmo com
origens indígenas em Rio Pardo de Minas, de onde meu avô Manuel Maciel era o
3

As fotografias aqui utilizadas foram realizadas por mim com as devidas autorizações para os fins desta
investigação, salvo as indicadas de outra autoria também autorizadas.
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conhecido filho de “índia Novaes” curandeira da cidade-vilarejo, gerações
contemporâneas guardam nas práticas cotidianas em Montes Claros, cidade de minha
avó Terezinha Silveira, o imaginário do branqueamento e misoginia preservados pela
tradição católica, que hostilizou minha avó Teresinha quando decidiu que seria mais
feliz estando solteira.
De consciência negra, minha pertença, desde criança, me reconhecia diferente do
padrão “global”, como quando ouvia os tratamentos de meus primos mineiros quando
insinuantes me diziam que eu tinha lábios grossos e quadril avantajado, para ser
considerada “bonita”. Isso porque apesar de terem a tonalidade de pele acentuada,
não se viam como negros, mas descendentes de indígenas que procuravam minimizar a
presença de origem africana que literalmente “denegrissem”4 seu fenótipo “quase”
branco. Já com minha família materna, baiana de origem, incontestavelmente negra,
não costumávamos problematizar muito nossa identidade racial, eu me deparava com
o conflito quando meu pai resolvia comentar comportamentos de minha avó
considerados por ele não aceitáveis, e eu sempre ouvi com um soar de preconceito e
discriminação. Também desde cedo me reconheci fenotipamente e originariamente
indígena, quando ouvia de meus parentes de ambas as linhagens (materna e paterna)
“sua bisavó foi pega no laço”. Ao longo de meu maturamento intelectual fui localizando
estas narrativas, reunindo como sintomas as atitudes que poderiam se consideradas
como repúdia, mas acabei por entender como vísceras de um povo que introjetou o
racismo em seu próprio espelho.
O conflito já está dado, entendi desde criança a diferença entre a branquetude mineira
e a negritude baiana, infelizmente por maneiras bem sofridas. Também, Lins, levo o
nome por um passado casamento de memórias afetuosas com Rinaldo Lins Barreto
Filho, Abuhl Jr., de quem escolhi o nome da avó materna... a quem nutro respeito,
admiração artística-profissional, profunda amizade e aprendizagens budistas.
Ere, na capoeira, Nanã de família, geógrafa, bailarina em danças negras, arteducadora,
pesquisadora engajada e implicada. Pretaíndia desaldeiada. Venho de uma família
afroameríndia, residente em São Miguel Paulista, extremo leste da cidade de São
Paulo, bairro que traz heranças históricas muito fortes de fundação indígena, em que
4

Enquanto para eles “denegrir” era considerado algo ruim, entre a família de minha mãe, reforçar a cor, o
sotaque e os laços ancestrais significavam fortalecer-se a si mesmo.
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nações de localizades circundantes realizavam encontros periódicos para celebração e
trocas material-culturais. De entreposto ameríndio se tornou o primeiro vilarejo
colonial em São Paulo quando a 25 de Janeiro de 1.554, Padre José de Anchieta chega a
terras de Piratininga e funda a aldeia de São Paulo de Piratininga. Foi também
entremeio de bandeirantes e de tropeiros rumo às minas, desde o século XVII este
ativamente presente nos arranjados escravocratas da colônia e guarda memórias
profundas de uma história não contada pelos livros de História.
Tempos depois, entre 1930 e 1940, São Miguel recebeu infraestrutura urbana e
industrial que o preparou a ser um dos primeiros bairros industriais de São Paulo, com
a Nitro-Química Brasileira, com 2.700 trabalhadores veio também à primeira vila
operária de São Paulo que contou com aporte populacional de migração nordestina
desde então.
Neste contexto vieram famílias baianas, cearenses, pernambucanas, piauienses,
mineiras, nortistas, sertanejas e litorâneas... Enfim, se faz conhecida a Praça Padre
Aleixo onde se encontrava a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo por “Praça do Forró” e
chamaram de Nordestina uma das principais vias que ligam o centro do bairro à
Guaianases, bairro irmão de fundação igualmente indígena.
Com uma herança escravagista de povoamento que, através da mobilização de mãode-obra negra (ameríndia e africana) fez surgir um bairro onde o termo Nordestino
aparece como a valorização de uma memória marginalizada.
Filha do encontro de famílias sertanejas, do norte da Bahia, Juazeiro, vieram meus avós
maternos , o avô, com os irmãos no lombo do “jegue” de São Vicente a São Miguel,
tornaram-se exímios alfaiates e costureiras, e também foram os primeiros operários da
Nitro-Química e Light de São Paulo, geraram minha mãe já nesta terra, educadora das
séries iniciais na rede municipal de São Paulo. Narravam histórias de passagens de
Lampião e seu bando, assim como contavam que, também de mouros, os Martines
vinham de famílias itinerantes e navegantes. Minha avó Oswaldina, de família
Evangelista, que renomeou pretos açougueiros e roceiros, fala até hoje de sua infância
em Senhor do Bonfim. Do norte de Minas Gerais, Rio Pardo de Minas, “Grande Sertão
Veredas”, de onde veio meu pai com suas raízes de nação indígena renomeada por
Novaes e de Montes Claros, os mouros Silveira, que de engraxate, promotor de vendas
à quitandeiro, desenhista e poeta, acompanhava a produção de música negra (blues,
9

reggae, rock) estadunidense desde a adolescência em Montes Claros, hoje transporta
trabalhadores da construção civil no Brasil afora. Sertanejos que, na busca por
melhores condições de vida na magnífica metrópole de deterioração da vida cotidiana,
tiveram de sobrepor memórias Tupinambá – o máximo que consegui chegar perto de
minha tataravó materna foi ouvir: “Sua vó foi pega no laço” – e africanas – que o
suposto sincretismo fez questão de abafar – por memórias do êxodo rural.
Minhas memórias de infância oscilam entre momentos felizes na convivência com a
família de minha mãe, fortemente mantida pela força feminina de minhas tias e avó
negra baiana, quando meu tioavô Zé contava as peripécias de juventude com irmãos
na beira do Rio São Francisco, das travessias pro Forró em Petrolina que era “do bom” e
as passagens deixadas pelo Cangaço na memória coletiva do sertão da Bahia, os jogos
do Corinthians com meu avô e tias nos domingos à tarde... E o resto do mundo, onde
passava boa parte do tempo de minha vida e geralmente enfrentava os conflitos
cotidianos de retaliação racial e social, assistia aos programas infantis e não me
reconhecia entre aquelas imagens construídas, me perguntava o que me diferenciava
de minhas amigas que eram mais parecidas com as princesinhas das histórias contadas.
Até mesmo em vivências que tive com a família mineira, ainda na infância, sofri pelo
racismo incutido de meus primos pretos, mestiços afrodescendentes e índios com
traços do dominador também, e que, por terem na tonalidade de pele a melanina
menos acentuada, se pensavam brancos e caçoavam de meus traços demasiadamente
negróides.
Minha avó Vadinha vai todos os anos com excursões organizadas pela comunidade na
Vila Jacuí, entre os jovens há mais tempo, filho(a)s e neto(a)s, vão de ônibus à Bom
Jesus da Lapa e Feira de Santana. Além de fazerem sua romaria aproveitam para
reforçar suas memórias afetivas vividas e imaginadas na beira do Velho Chicão. Assim o
chama minha avó, quando nos relata suas viagens e as conversas com o rio, com sua
progressiva vazante por causa da transposição, chamada pelo povo de suas margens de
imigração do rio. Ela me conta triste, quase chega a chorar ao demonstrar sua
preocupação com a alma do rio e sua sequidão.
Na zona leste, das tijupares às senzalas5, quilombos rurais a urbanos e às favelas e vilas
5

Nomes atribuídos aos conjuntos arquitetônicos reservados aos nativos escravizados, que ao longo do
processo de declínio e encarecimento das bandeiras em busca da preia de cativos ameríndios foi sendo
substituída pelo arranjo chamado de senzala a que foi atribuído no imaginário elitista e também popular
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operárias esta região sempre esteve entre o poder dos colonizadores e os levantes
políticos populares por condições dignas de vida e principalmente pela cultura crítica
que é bastante (r)existente6. Pude participar desde criança de rodas de tias e tios,
amigas e amigos de família, que constituem os movimentos sociais culturais nestes
bairros, desde os anos 70 com a tenda de circo e a ocupação do MPA, Movimento
Popular de Arte de São Miguel, que em 2013 completou 35 anos. Num antigo aterro
sobre um cemitério, aglomerou-se a juventude residente da região em um levante
permanente pela defesa, criação e organização da cultura popular presente neste
entorno, sendo a grande maioria descendentes de nordestinos. Estão hoje ativistas em
gestões do Partido dos Trabalhadores e na produção artística em geral da cidade de
São Paulo.7 Um breve geografórico (geográfico e histórico) de minha imersão e
implicância de contexto cultural periférico e de orgulho nordestino em São Paulo.
Na adolescência quis conhecer mais sobre minhas origens negras, ouvia muito reggae,
e participava de círculos de conversa com a comunidade RastafarI na Cidade Nova São
Miguel. Encontrei em uma oficina de percussão afro-brasileira, no Parque Chico

6

7

como o espaço genérico de “morada” do povo escravizado. Segundo Monteiro (1994: 220), à
escravização sempre foram incorporados os povos nativos e os tapanhudos, termo tupi para nomear os
de origem africana, em comum convívio. A transição em meados do século XVII foi apenas em
proporções demográficas em que, a partir deste período, o tráfico chamado “negreiro” compôs um ramo
da economia colonial altamente rentável para os senhores de engenho e representantes da corte
portuguesa, francesa e principalmente inglesa. Mattoso (2001: 96) também faz suas considerações
acerca dos preços comparativos entre escravizados, por “unidade” e açúcar por “arroba”, desde 1650 e
também entre mulheres e homens por mil réis, sendo que o homem em idade adulta custava 100 mil a
mais. Senzalas eram como eram chamados os alojamentos destinados aos negros na época da colônia
escravagista. Do quimbundo sanzala, lugar de habitação de pessoas de uma família (Maia, 1964 apud
LOPES, 2006: 203).
Estou buscando uma maneira de reunir a expressividade da palavra resistir, com existir, compreendendo
que re-existir é um processo de resistência no caso das culturas que sofrem com o racismo e a
colonização. Esta complexidade parte desde o trabalho de graduação, quando era levada a entender, a
partir de referências epistomológicas eurocentradas que a presença ou ausência do modo de vida e de
pensar afroameríndio estivesse sendo gradativamente suprimido pela colonização e globalização. Hoje
podemos afirmar, a partir de um olhar mais cuidadoso frente às fissuras antropológicas do sul, que o que
foi considerado residual e de emergente resgate, é na verdade um vasto repertório praticado e
preservado nas nuances do cotidiano afroameríndio decendente.
Como foram Cézar Augusto Ribeiro Alves (Cezar Baiano – meu padrinho, inclusive) que esteve como
Coordenador de Cultura no CEU São Carlos em gestão de Marta Suplicy; educador e percursionista Valter
Passarinho, atualmente Coordenador de Cultura em Guarulhos, Ari Nagô um dos melhores iluminadores
de São Paulo; Sasha Arcanjo, Coordenador da Casa de Cultura de São Miguel Paulista, Júlio - educador
em Geografia, entre outros. As mulheres estão hoje mais presentes na educação e saúde,
principalmente empenhadas na rede pública, minha mãe, Odete Evangelista Martins, com trinta anos de
professora na rede municipal de educação, Zélia Pereira educadora na rede estadual de educação,
Valdirene Martins especialista em Naturoterapia coordena uma Unidade Estratégica de Saúde da Família
no Suvaco da Cobra, Ipiranga. Sandra, Célia e Rosana educadoras, Silmara na saúde, Susi na estatística, e
muitos mais que poderia citar... A todas estas pessoas guardo extremo respeito, consideração, gratidão
e, sobretudo, amor.

11

Mendes com professor Valter Passarinho que nos iniciou nas Artes Negras e completa
minha recondutividade. O reconhecimento da ancestralidade a partir da arteducação.
O fascínio por estes gêneros musicais de culturas tradicionais afroindígenadescendentes me aproximou, na graduação em Geografia, do grupo de capoeira
Guerreiros de Senzala, em 2001, estimulada pela curiosidade sobre o Berimbau que
mergulhou minha corporeidade (corpo e mente) na percepção negra de ver e ler o
mundo. Em 2004, fui suspensa ekedi por Azonsu, vodun de Vodunón Nadoji do Terreiro
Zoogodô Bogum Male Rundó, BA. Fato que me chama publicamente ao cumprimento
de minha Ancestralidade. Minhas experiências foram mergulhadas na cultura negra de
corpo e alma, ministrei encontros de Dança Afro no CEU Butantã em 2006, em parceria
com ONG “Casa do Criador Ilé Axé Olodumaré” presidida por Babalawo Rotimi.
No começo da graduação sempre o que me moveu foi o fascínio pelo manguezal, por
isso tracei a aproximação com os estudos da Biogeografia e Oceanografia (com Sueli
Ângelo e Marta Vanucci). Assim, estudando sistemas e processos costeiros, estreitei o
diálogo com o Nupaub, com suas pesquisas junto a comunidades das florestas.
Os trabalhos nesta área, com estágios no Plano Diretor do Município de Ilha Bela e o
Plano de Manejo do Parque Intervales (alto Ribeira) trouxeram uma visão empírica do
funcionamento e mentalidade que impera nas gestões e regulamentações de nossas
Reservas Naturais, recheadas de neocolonialismo, neoliberalismo, violações de povos
originários e racismo ambiental, embargam as culturas tradicionais de coexistirem em
ambientes que contribuíram com sua preservação há séculos. A mentalidade é de que
os parques devam servir a uma classe burguesa como lazer “ecológico” e devem
garantir a rentabilidade através do turismo industrializado.
Como os mangues e alagados litorâneos, apesar de berçários marítimos, não são
atrativos para o turismo burguês, logo foram/são aleatoriamente aterrados para servir
de base à construtoras. Salvaguarda alguns remanescentes preservados em regiões
mais afastadas dos interesses da especulação imobiliária.
A capoeira me sintonizou com a percepção da inversão, olhar do lado de cá para os
planos que vêm do lado de lá. Longe de abandonar minha paixão pela Biogeografia e
pelos manguezais, os Berçários do Mundo, atentei a respeito de que precisaria
adentrar no universo da Geografia das Culturas, pois era na cultura que eu enxergava a
diferença ao tratar o ambiente, se alterando ao máximo para satisfazer necessidades
12

imediatas. Foi na Educação que encontrei caminhos à reversão e preservação já em
ascensão com os movimentos de Reservas Extrativistas inspiradas pelos povos da
região amazônica, uma Educação que reúne a perspectiva cultural, ambiental e
principalmente das diferenças.
A capoeira me colocou frente à bipolaridade científica, de um lado a raciológica, que
instituiu a branquetude como símbolo da única via à razão e compreensão do mundo,
racionalista e limitada por sua prepotência; e de outro uma ciência negra, mestiça,
sensível e fértil, crepuscular. Ensinou-me que o que permeia a estética é a ética e a
forma, modela, imprime, exprime suas marcas na paisagem, suas roupagens variadas
através da realização, da criação, da materialização (pessoal e coletiva). De um tempo e
um espaço que reúne a dissociação instrumentalizada. Pensar assim é revisitar
conceitos pré-socráticos, pensar uma Ciência Ancestral, que costura e não fragmenta,
pensando a unidade, o simultâneo, o crepuscular espaçotemporal.
Fui aproximar-me da Antropologia, cursei inicialmente com Carlos Serrano. Um fato
intrigante é que, ao pesquisar entre os estudantes sobre ele e Kabengele Munanga,
mestres do CEA8, ouvi relatos de que eles não eram bons professores, como se
“enrolassem” nas aulas, triste impressão de amadores academicistas. Ambos me
ensinaram a identificar uma das maiores qualidades um educador africano, a maestria
de narrar histórias ao ensinar sobre África Subsaariana, a diferença em se tratar de
África tradicional, a islamizada, a colonizada ou a contemporânea. Afinaram meus
olhos às marcas de nossos ancestrais nas diásporas, forçadas ou escolhidas... Falavam
sobre as fissuras e origens do racismo, as diferenças desta mazela em todo mundo,
especialmente no Brasil. Instrumentalizaram minha trajetória recussiva que estava
brotando. Sankofaram9 meu coração. Também estudei com Vagner Ribeiro, quem me
mostrou a diferença ao analisar a partir de um olhar estruturalista que engessa a
perspectiva espiralada atualizante da cultura africana em diálogo com as diásporas e o
cotidiano vivido.
Um grande “divisor de águas” foi um trecho do livro, “A arte de viver para as novas
gerações”, de Raoul Vaneigem, publicado em 1967. Apresentado por Amélia Damiani,
8
9

Centro de Estudos Africanos na Antropologia/FFLCH-USP.
Um verbo derivado da expressão Sankofa, um símbolo adinkra, proveniente da região africana de Gana,
este símbolo reúne o pensamento e respeito à Ancestralidade e sua sabedoria, a aprendizagem gerada
com o ensino antepassado, o ensinaprender com o que já foi para prosseguir o que será.
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quem me orientou na construção desta pesquisa através dos pensamentos dos
situacionistas e Henri Lefebvre. Esta trajetória contou com a aproximação dos
conhecimentos da Antropologia, com a grande contribuição dos professores Carlos
Serrano e Kabengele Munanga. Este conjunto gerou meu trabalho de graduação,
“Cotidiano Unitário – A ancestralidade renovando o espaço-tempo vivido em
comunidades afrodescendentes no Brasil contemporâneo.”10 Vem se desdobrando até
a atual pesquisa, compondo agora uma nova roupagem direcionada à perspectiva da
Educação. Nos perguntamos como esta noção constitui o olhar e o imaginário de
pessoas e comunidades através de gerações, na relação mais velho-mais novo e de
mestre-discípulo.
Desde então busquei respostas que me fizessem compreender mais este contexto de
visão de mundo marginalizado e perseguido sócio-historicamente, busca que me
trouxe a presença de Ferreira-Santos com a Antropologia do Imaginário de Gaston
Bachelard e Gilbert Durand.
Pois bem, este grande arcabouço de conhecimentos a ser desvendados, uma linhagem
epistemológica que nos amplia o pensamento com uma dialética sem síntese,
desdobramentos transeuntes que circulam em torno da ancestralidade e o cotidiano.
O que me inspirou na Geografia foi o interesse em construir um olhar que pudesse
analisar mais profundamente as nuances da “produção de espaço”, da territorialização
dos povos. Como tomamos algo como nosso? Como compartilhamos (se
compartilhamos); mas conjugados, implicados nas mais variadas escalas, micro ao
macro, e vice-versa – familiar, comunal, local, regional e global, universal. Espaçotempo-mundo:
“Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser
intelectualmente reconstruídas em termos de sistema, isto é, como mutuamente
conversíveis, se a nossa preocupação epistemológica é totalizadora. Em qualquer
momento, o ponto de vista é a sociedade humana realizando-se. Essa realização
dá-se sobre uma base material: o espaço e seu uso, o tempo e seu uso; a
materializade e suas diversas formas, ações e suas feições”11.

Ainda mais, quais as pertinências das externalidades que influenciam na autonomia de
gerência, ou ingerência, nestes territórios. Como podemos contribuir para a superação
MARTINS-MACIEL, 2006.
SANTOS, 2008: 39.
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das situações-limite que o povo nestas terras tem de enfrentar provocadas pelas
desigualdades sociais.
Neste contexto, surge meu trabalho. Desde a monografia de conclusão da graduação,
estive a investigar o espaço-tempo unitário, vivido, percebido, concebido e produzido
em comunidades afroameríndias-descendentes.
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a simultaneidade crepuscular do
espaçotempo unitário12, pensando o lugar, a paisagem, como uma porta aberta, um
espelho da cultura que possibilita a transmigração dos símbolos, de suas matrizes
ancestrais à arte e ao cotidiano das cidades. Ao mesmo tempo, possibilita que o
contexto tradicional na contemporaneidade auxilie em desdobramentos suscetíveis à
superação de situações-limites sociais e educacionais, sobretudo em ações afirmativas.
A pretaíndia desaldeada como pesquisadora contou com um primeiro conjunto de
pensadores, além dos Situacionistas, que apoiaram nossa constituição epistemológica
que foram Juana Elbein dos Santos, o estilo investigativo se apóia na leitura
fenomenológica e simbólica em Ferreira-Santos, atrelados às coorientações de
Kabengele Munanga e Carlos Serrano. Milton Santos e Paulo Freire complementam
minha abordagem apoiando a compreensão e a fundamentação do que podemos
chamar de Epistemologias do Sul.
Convergente com esta abordagem, adotei nesta investigação o conceito de
espaçotempo unitário como sendo:
“’O espaço-tempo é multidirecional (...) o passado está presente no tempo atual
de diferentes formas (os antepassados continuam vivendo na comunidade) e o
devir está atrás, é o paraíso perdido, a terra sem mal e que está viva. É como se
passado, presente e tempo quie vem estivessem muito próximos , muito
articulados no aqui e agora; por isso o poder do agora e a possibilidade de
habitar diversos mundos paralelos (Universidad Intercultural Amawtay Wasi,
2004, p.179)’. Esta categoria de pensamento representa uma forma de vida que
está além das categorias de pensamento propostas pelo ocidente e representa
uma vivência sempre em contato com o passado e os ancestrais: ‘A diferença da
concepção ocidental que tem fragmentado Tempo e Espaço como duas
dimensões, o homem andino tem mantido em seu pensamento, língua,
12

Frente à dissolução do espaço-tempo, a depreciação do tempo em consumo e do espaço em mercadoria
– a sob(re)vida – o ser particular, a humanidade é levada a um desespero unânime para além do qual só
existe o aniquilamento ou a superação (VANEIGEM, 2002: 231).
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ritualidade e forma de vida, a noção de que estes são dois fatores
inextrincavelmente unidos dentro do fluxo da existência universal. Pacha é o
término kichwa que os reúne numa só expressão’ (Tatzo e Rodriguez, 1998,
p.104)”13

Sendo assim, inaugurei minhas reflexões reconhecidas por uma Geografia engajada na
cultura negra e na problemática sócio-racial. Apresentada inicialmente como uma
pesquisa em etnogeografia, hoje vejo que não precisamos de prefixos que nos
comparem, e sim de uma ciência que seja feita preferencialmente a partir da vivência
implicada, que os agentes sejam empoderados para falar por si. Como afirma um
provérbio nigeriano citado no último espetáculo da companhia de teatro negro Os
Crespos14 - "Até que os leões possam contar suas próprias histórias, as histórias de caça
sempre irão glorificar o caçador".
Em minha graduação, como também nos estudos secundários, estive sempre
exercendo atividades remuneradas para meu sustento e à minha pesquisa. Por isso fui
também migrando dos trabalhos de escritórios administrativos para escritórios/campos
acadêmicos (estágios na área ambiental de manejo e preservação de florestas).
Em 1999, experimentei meu primeiro trabalho docente com crianças na primeira
infância, com letramento na língua inglesa, o que me aproximou em 2004, junto ao
Curso Popular Experimental Pré-vestibular do CRUSP, realizado pela AEUSP –
Associação de Educadores na USP. A princípio em Inglês, depois Geografia, na qual
pude juntamente com Thálita Vanessa Pinheiro, construir um currículo em Geografia
para o Ensino Médio. Considero este período um dos mais significativos para minha
formação profissional, pois foi ali que iniciei minhas primeiras ensinaprendizagens15
dialógicas na construção de conhecimento. Onde pude aprofundar também a
reflexação direcionada pelas leituras de Paulo Freire e os amigos Adriano Vieira e
Francisco Junior de Oyá. Logo depois, colaborei com a Coordenação Pedagógica junto
ao coletivo, experiência que contribuiu para minha consolidação como Educadora e
MORALES, 2008, p.43-44.
“Engravidei, pari cavalos e aprendi a voar sem asas”. Texto de Cidinha da Silva. Frase utilizada na
abertura do impresso de apresentação do espetáculo.
Inspirada no princípio de que muitos teóricos da Educação já anunciaram, as reflexões-ações-reflexões
(reflexação) que envolvem o ensinar gerando aprendizagens significativas, são para Paulo Freire,
ensinar-aprender, um de seus dos princípios que funciona como um ciclo contínuo em processo.
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pensadora crítica de construção curricular. Pude aplicar vivências de arte-educação
com Danças Negras em uma Casa de Acolhida para crianças e adolescentes na região
central da cidade de São Paulo no ano de 2005. Aprimorada e concretizada no CEU
Butantan em 2006. Estive no corpo de colaboradores junto ao Instituto Paulo Freire, de
2009 a 2012, em trabalhos que envolveram Educação em Direitos Humanos,
fortalecimento da Rede de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, sua
participação e das comunidades escolares na Rede Municipal de Osasco. Estas
experiências comporam meu olhar e meu canto na Educação, geográfica e artística.
Fizeram-me aplicar meus esforços para compreender e contribuir com a superação da
vulnerabilidade social16 e suas implicações em histórias de vida de pessoas que passam
por estas situações.
Pensemos de que maneira a Educação toma parte de sua potência artístico-crítica ao
enfrentar estas adversidades. Neste trajeto que em 2006 conheci a trajetória de
Ferreira-Santos e comecei a cursar as aulas, percebi um enorme parentesco intelectual,
como diria Paulo Freire, e desde então o tenho como minha maior referência
epistemológica que orienta este trabalho.

16

Aplicado na Rede Municipal de Educação da cidade de Osasco, agradeço a aprendizagem especialmente
com a convivência das Profas. Dras. Fran Pini, Roberta Stan e Washington Góes.
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Pessoa, comunidade, família e educação
“Professora, Bonde é Família”17

A construção da pessoa não se dá apenas nos momentos convencionados e
sistematizados para tal, como costuma julgar o pensamento escolarizante.
Cora Coralina poetizou: Estamos todos matriculados na grande escola da vida e onde o
grande Mestre é o TEMPO. Em seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e
Estórias Mais, publicado aos seus 75 anos, mulher simples, do interior goiano, reflete
um pensamento de quem aprende com a vida, com o cotidiano e o ciclo natural da
vida. Para nós, autoras como ela e Carolina Maria de Jesus, com Quarto de Despejo –
diário de uma favelada, mineira que entoou da favela do Canindé, em São Paulo ao
mundo seu olhar sobre sua própria realidade retratada à sua maneira.
A princípio, imaginamos que a pessoa constrói a noção de si, a noção do outro e o
mundo por suas interações sociais e culturais, envolvidas em meio a seu cotidiano.
Estando em espaços formalizados com esta intensão ou não, assim a pessoa é
construída no convívio, em sua leitura do mundo e de si.
Tão pouco as pessoas se reduzem ao núcleo familiar idealizado por um modelo único
como estabelece o formato burguês. Para se entender os mais variados arranjos e
rearranjos familiares temos que partir de concepções de sociedades mais
descentralizadas e ampliadas como são as de matrizes africanas e ameríndias, que
reconhecem a família estendida, expandida pelos laços afetivos e colaborativos
construídos ao longo da vida da pessoa e de seu grupo.
Neste país, foram constituídas ao longo de pouco menos de 550 anos, no percurso de
formação bipolarizada18 e nas atuais periferias, comunidades de laços ancestrais e de
17
18

Depoimento de adolescente Caroline C. Santos, 8a. série EMEF Roberto Mange.
No período colonial era conhecido três padrões de classes sociais, os colonos (senhores de engenho,
coronéis e implantados da coroa) e os escravizados (população trabalhadora) e o clero. Com a república,
vimos que a classe dominante permaneceu com seus privilégios através dos tempos, fazendo surgir uma
nova classe entre a elite burguesa e aristocrática, e a população proletariazada, a classe média. Definida
como ideologicamente intermediária financeiramente e mentalmente, pois apesar de constuir-se como
fenômeno econômico, é fundamentalmente constituída por uma ideia pequeno burguesa de ilusão
ascencional, pois alienada, projeta num enriquecimento impossível, baseado no consumo e no
endividamento com as grandes coorporações bancárias. Efetivamente podemos comprender nossa
sociedade em uma cisão dicotomizada entre ricos e pobres, brancos e pretos que estabelem entre si
relações complexas.
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solidariedades por enfrentamento perante a segregação racial e de classe. Formadas a
partir dos quilombos – espaços comunitários autônomos, aparecem no Brasil desde o
período colonial – ao se agregarem aos conglomerados urbanos foram se tornando
grandes favelas, algumas com um pouco mais organização de enfrentamento ao
mercado imobiliário e de elos identitários mais fortemente assumidos, são
consideradas quilombos urbanos. Comadres e compadres. Nestes grupos a pessoa não
surge isolada, ou centralizada em um núcleo patrimonial e patriarcal como julgam os
padrões eurocidentais judaico-cristãos. A pessoa é uma chave de existência comum ao
seu grupo e à sua ancestralidade, é a potencia da existência real, materialização de
força-vital, logo está inserida nos regimes e planos da existência humana. Não
existindo, então, nuances de individualização. Pelo contrário, a criança, o adulto e o
idoso pertencem a um único plano, organizados pela primogenitura permanecem em
respeito à Ancestralidade. Uma vez que as tradições destes povos são pautadas pela
Oralidade, a Palavra é a força divina presente no âmago do Ser, a sabedoria do mais
velho representa a voz do passado que ecoa no direcionamento dos passos presentes
rumo à construção do futuro.
A Educação vista como um dos direitos fundamentais indissociáveis pode ampliar e
modificar significativamente a noção de escola, podendo descentralizar dos interesses
elitistas os rumos do desenvolvimento cognitivo e a construção de conhecimento para
quem aprende e ensina. Neste sentido, considero este trabalho um questionamento
constante do currículo escolar, e da própria escola, da construção de espaço-tempos
educativos e mais ainda, a função da educação nas estratégias de superação do
racismo em nossa sociedade.
A este respeito podemos nos apoiar no pensamento de Dermeval Saviani ao abordar
que a prática pedagógica implica uma desigualdade real e uma igualdade possível.
Assim como a afirmação das condições de igualdade como uma realidade no ponto de
partida torna inútil o processo educativo, também a negação dessas condições como
uma possibilidade no ponto de partida, inviabiliza o trabalho pedagógico. Isto porque
se eu não admito que a desigualdade real vislumbra uma igualdade possível, ou se não
acredito que a desigualdade pode ser convertida em igualdade pela mediação da
educação articulada com as demais modalidades que configuram a pratica social local
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e global, então, não vale a pena desencadear a ação pedagógica.19
Contribui para pensarmos na ação pedagógica como uma via para a emancipação
social e racial, aponta um caminho de enfrentamento e superação fundamentada na
práxis.
A condição ontológica do ser humano é sua historicidade territorial. Ele se apropria de
toda cultura produzida em outros momentos históricos, e assim ele se faz histórico. A
essa apropriação da cultura, Vitor Paro afirma que, “agora em um sentido mais amplo,
muito mais rigoroso, muito mais complexo. Agora sim, podemos falar educação
integral.”20
Vitor Paro aborda a escola de hoje na qual se vai, pretensamente, para aprender
matemática, física, geografia, etc., mas a qual não se vai aprender a dançar, a cantar, a
brincar, a amar, a discutir política, a conviver com o outro, a ser companheiro, etc.
Encara estes componentes estruturantes da vida humana como “temas transversais”,
anulando estes outros elementos da cultura que são tão centrais quanto os
conhecimentos e informações para a emancipação pessoal.
Vemos a educação praticada na escola hoje como uma herança das missões jesuíticas e
não como uma ferramenta de apoio na garantia de direitos humanos. Por isso
queremos salientar aqui que nem toda tradição deve ser reforçada, pois podemos
aprender também que algumas delas funcionam para manter a opressão e a violação
de direitos.
Espaçotempos de constituição de ser humano, onde se constrói saberes, valores,
cultura, conhecimentos, representações da natureza, da sociedade e de nós mesmos. O
conhecimento deve contribuir para construção da habilidade de ler criticamente a
realidade e de agir para transformá-la, impregnando de sentido a vida cotidiana e o
espaço educacional. Nós frequentamos a vida.
Em um diálogo com Cruz Prado (Costa Rica)21, podemos ver que o que gera
aprendizagem é uma linguagem adequada ao contexto, para isso é imprescindível a
leitura do mundo. É preciso levantar o acúmulo de conhecimento de cada pessoa e
19
20
21

SAVIANI, 2008: 81; 84.
PARO, 2009, pp. 17-19
II Encontro Internacional de Educação em Osasco, 2013 – Conferência de abertura – Educação, Cultura e
Mídia. No qual contribuir com a organização e coordenação pedagógica.
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grupo presente no contexto, inclusive para se utilizar materiais dialógicos adequados.
Captar o vocabulário através da linguagem. O exercício não é discursar e sim dialogar. A
avaliação contínua é o termômetro e o quanto o educador aprendeu é o melhor
caminho. Criar momentos em que os leitores expressam sua palavra sobre sua leitura,
através das múltiplas linguagens, isso é potencializar a pessoa a ser agente participativa
em seu grupo e contexto.
Podemos esquecer-nos de nosso contexto histórico. Mas cada obra é adaptada em um
contexto. Não somos seres, somos sendo. Estamos construindo nossas culturas
dinamicamente.
A arte significa o fazer estético, e não simplesmente beleza. A beleza é diferente para
cada um que olha. Formas pré-configuradas não constroem experiências estéticas,
apenas reproduzem imagens pré-existentes.
No território22 as pessoas encontram seus próprios significados. Os seres humanos
desenvolvem formas de expressão, de comunicação e relação, produção ética e
estética que estão constantemente se construindo. A natureza é integral e
holonômica23, não fragmenta o real para caber em disciplinas estanques, faculdades e
universidades.
“O território tanto quanto o lugar são esquizofrênicos, porque de um lado
acolhem os vetores da globalização, que neles se produz uma ordem, e, de outro
lado, neles se produz uma contra-ordem, porque há uma produção acelerada de
pobres, excluídos, marginalizados.”24

Pensando assim, considero que Cultura e Educação são componentes intínsecos com
relação à formação da pessoa e de um dado grupo social. Com isso, ao relacionarmos
Cultura e Educação é possível conceber que possa haver diversas perspectivas perante
o que significa Educação. Estou trabalhando com matrizes culturais específicas, que
conduzem a uma reunião de povos destituídos de sua vivência primária, tendo de
adaptar-se a um regime de escravização, e desta maneira tiveram de adaptar também
22

23
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Para Milton Santos a base territorial é uma problemática territorial da vida humana que sempre
preocupou as sociedades (SANTOS, 2008: 17).
FERREIRA-SANTOS (1998) nos discorre a respeito do holon, a totalidade para os gregos, e o olhar
holonômico, de maneira a englobar todos os aspectos da existência que relaciona os seres vivos entre si
enquanto natureza e enquanto cosmo.
SANTOS, 2001: 114.
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seus arranjos comunitários, educativos e culturais.
A linha de fuga25 da negação é a afirmação da ancestralidade. A ancestralidade é o que
estrutura a visão de mundo presente nas religiões de matrizes africanas. O princípio de
senioridade é caro na organização social das comunidades de terreiro. É a partir da
ancestralidade que surge a tradição e esta é a que forma as identidades. A construção
de uma tradição é coletiva, pois significa uma certa unidade de interpretação. Neste
sentido, “a história do eu está vinculada à história de seus ancestrais.”26
Vemos, a partir de Oracy Nogueira em seus estudos sobre o racismo nas Américas, que
no período colonial a economia foi estabelecida fundamentalmente baseada no setor
de produção agrária, além de facilitação do escoamento através de vias de circulação e
entrepostos.
A “plantação” ou o latifúndio, isto é, o estabelecimento destinado à produção com a
utilização de mão-de-obra alheia à da família do empreendedor, geralmente grileiro de
terras. Implicou na hierarquização social dos elementos humanos que relaciona, com o
branco (europeu ou descendente), dono da terra e do estabelecimento, no topo, e, no
outro extremo praticamente sem elos intermediários, os negros, nativos e mestiços, na
condição de escravos ou de “administrados” e, posteriormente, na de trabalhadores
rurais. Constituiu o fator responsável pela estratificação social, na América Latina, ilhas
caribenhas e ao sul dos Estados Unidos, em sociedades nacionais e regionais,
polarizadas em camadas extremas, com uma camada média demasiadamente tênue. 27
Mas que passa, com os anos, a crescer demasiadamente devido à facilitação de crédito
e incentivo ao consumo, o que cooptou uma camada em ascensão, funcionando como
portadores do “sonho americano” e executores de uma sociedade de vigilância e
controle.
A fuga que antes foi do adversário colonizador, hoje é praticamente o enfrentamento
contra um sistema abstrato de opressão maciça e constante.
25

26
27

Para OLIVEIRA, o Sistema do Capital – Capitalismo Mundial Integrado, se auto-elege como Universo
Único de Referência, criando regimes de signos significantes, supostamente únicos possíveis. Mas
acontece que às periferias de seu controle existe uma re(ex)istência com diferenças singulares de
subjetividades valorativas éticas auto-referentes. Funcionam como “linhas de fuga”, que “dão margem
aos regimes subjetivos polivalentes e diversificados, promovendo a alteridade, respeitando as
diferenças, reconhecendo os outros universos valorativos.” (OLIVEIRA, 2003: 17).
OLIVEIRA, 2003: 118.
NOGUEIRA, 1985: 70
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Principalmente na juventude, longo período da vida em que a pessoa passa por um
período de maturação e compreensão dos fenômenos que nos envolvem, constrói-se a
noção de si e de seus iguais enquanto figuras representativas negadas. Se esta pessoa
não é acolhida por uma comunidade fortemente organizada por laços fraternais e
familiares, fatalmente poderá fragilizar-se ao ponto de incorporar e incutir a
marginalização racial e social, desistindo de seus ímpetos pessoais que surgiram em
algum momento de lucidez.
Cabelo crespo é “ruim”, melanina acentuada é “cor do pecado”, traços caucasianos na
face são os mais aceitos, numa política do branqueamento. O preconceito de raça, no
Brasil é estrutural. Este é fundado nas características físicas atreladas aos traços
negróides, atingindo com maior intensidade e violência as pessoas de fenótipos
melanodérmicos acentuados. Quem possui traços mais próximos dos estereótipos
africanos (pele de melanina acentuada, cabelos crespos, nariz e boca largos) sofrem
mais o peconceito e a discriminação. Por estes aspectos os mestiços também sofrem.
É importante que enfatizemos a abrangência da atuação do racismo contra todas as
pessoas que apresentem traços de mestiçagem, principalmente se nos referirmos ao
olhar da polícia, da lógica empresarial e todas as instâncias de pequeno poder que
facilitem a manutenção do racismo institucional. Vale lembrar que nos orientou “no
sentido de desvendar o estado atual das relações entre os componentes brancos e de
cor (seja qual for o grau de mestiçagem com o negro ou com o índio) da população
brasileira.”28
Para abordarmos um pouco os aspectos de solidariedade e constituição da família
entendida, expandida, de comunidades negras nos utilizaremos do trabalho de Kátia
Mattoso. Para isso não podemos nos esquecer de algumas ressalvas em seu discurso,
por exemplo, não trataremos em nosso trabalho de povos escravos, e sim escravizados.
Uma vez que a condição de escravo não é natural e sim uma imposição e por isso é
alheia à sua vontade própria, trataremos por povos escravizados. Da mesma maneira
que veremos no futuro presente a imposição da marginalidade aos grupos
insubordinados ao sistema político e econômico vigente, são então marginalizados nas
periferias, nas bordas da cidade, onde pouco circula o capital tão pouco as
intervenções do poder público na garantia de direitos fundamentais. Também chamo a
28

NOGUEIRA, 1985: 73
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atenção à diferenciação do que chama a pensadora chama de “família extensiva” pelo
o que eu venho trabalhando enquanto noção de Família Entendida. No pensamento
desta pesquisadora podemos observar o caráter patriarcal e produtiva expansionista,
típica da lógica de dominação colonial, destaca-se por submeter todos e todas às
vontades onipresente do chefe da casa, o “pai de todos”. Um deslize, por assim dizer,
quando a autora supõe incorporar os escravos, assim por ela chamados, como parte da
comunidade familiar. Me parece equivocada neste sentido, pois não há senão uma
lógica de apadrinhamento por favores e não uma mútua comunhão de
compartilhamento espaço-temporal de uma comunidade familiar, o que há é uma
relação de poder e de favorecimento e troca de privilégios. Já a noção de família
expandida, ou extensa como sugeriu Oliveira, da qual compartilha uma visão mais
comum nas comunidades negro-africanas típicas, na qual as famílias se organizam ou
por linhagem matrilinear, ou por linhagem patrilinear. No caso das linhagens
matrilineares, que na África são maioria, é comum encontrar no seio das famíliasaldeia as ancestrais-mulheres que lhes deram origem. Para Leite, é devido a esta
configuração de parentesco que direitos e responsabilidades são institucionalizados de
geração a geração e na interpessoalidade, na convivência. Abrange tanto quanto os
avós, tios, primas, agregados, vizinhos próximos, a mãe da amiga e por ventura o
sobrinho que há muito tempo não aparecia... Independentemente dos laços
consanguíneos, são laços afetivos, históricos, de fé, de resistência e existência.
No Brasil somente se pratica a endogamia racial onde estão representadas todas
categorias sociais. A tendência geral consiste em fazer acompanhar a ascensão social
de uma “limpeza do sangue”, se bem que todo negro rico pode aspirar a casar-se com
mulher de pele mais clara que a dele, porém mais pobre.29
O agir bem assimilado do negro que por conforto, conformidade, costumamos
dizer,"branquelou".
Ainda com o apoio da análise de Mattoso, detêm-se na perspectiva das solidariedades
formadas na sociedade escravocrata brasileira entre os séculos XVII e XIX procurando
compreender as regras da época diz que os laços de compadrio são o próprio
fundamento da vida de relação. Eles harmonizam perfeitamente com as regras dessa
sociedade brasileira baseada na família extensiva, ampliada, patriarcal. Existem
29
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senhores em todas as classes sociais. Entre brancos e negros. O comportamento deles
não depende da cor, da posição social, mas da própria qualidade das pessoas. Rico ou
pobre, branco ou preto que seja, o senhor é sempre, para o escravo, um senhor
‘branco’, pois ser ‘branco’ na sociedade brasileira é adotar certas atitudes de
dominação e exercer um certo poder.
Muitas são as táticas do Separar para Dominar que operam desde o início da
constituição desta sociedade.
Esta cooptação do lado branco da força se dá através de favorecimentos e privilégios
com os quais senhores sagazmente aprenderam a lidar...
“para ser um escravo doméstico, por exemplo, o negro deve estar dia e noite à
disposição de seu dono. Não pode participar da vida comunitária do grupo
negro. Mais bem alimentado e vestido, morando melhor, menos sobrecarregado
de trabalho, o escravo doméstico ou o artesão privilegiado não se terá
transformado num ‘branco’, um trânsfuga. Além disso, alguns deles mostram-se
insolentes e autoritários e não conseguem navegar com suficiente destreza entre
os dois mundos dos quais participa. Esses jovens não tardam a tornar-se
mentirosos e vis ao tentar conservar as boas graças do senhor e sem obter a
aceitação de seus irmãos escravos.”30

É o que a autora chama de “cria da casa”.
Por outro lado, a construção da pessoa no seio de sua cultura originária potencializa
suas noções de pertencimento e fortalece sua personalidade e escolhas. A autora
continua relatando sobre o cotidiano das criança-escravizadas, em que as relações
essenciais são as de vizinhança, de trabalho, de recreação, de ajuda mútua, de
associação religiosa. Os momentos fortes de sua existência são os de festas de
convivência comunitária, os fracos são os da vida doméstica pobre e os da indigência
do cotidiano. As solidariedades que buscam os escravos são encontradas fora da vida
da família nuclear, e a criança de pai ausente procura, junto à mãe e no seio do grupo
de escravos, os apoios necessários ao desenvolvimento de sua personalidade. 31
Na ocupação do dia, sua mãe delega boa parte da educação da criança a familiares que
lhe são mais próximos, elos de vizinhança e solidariedades, a vida do grupo dos
30
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escravizados acontece de noite, possui seus ritos, sua moral, às vezes também a sua
língua, suas práticas sociais. A criança-escravizada tem de travar exatamente o mesmo
combate que o negro mais velho, vindo já adulto da África, e aprender dois mundos
entre os quais deverá optar. Mas, quase sempre é a imposição.

Reprodução de imagem do acervo Museu Afrobrasil, 2013.

Na medida em que se observássemos com cuidado a realidade da juventude negra no
Brasil, a análise da pesquisadora se faz muito atual, mesmo abordando a vida cotidiana
do século XIX, quando afirma que a pedagogia que lhe é imposta resume-se na
conquista do êxito no ofício para o qual, por especial privilégio, foi escolhido, podendo
assim aspirar à elevação na hierarquia de escravizados, talvez, comprar sua liberdade,
ou fracassar e ser repelido para o meio dos trabalhadores braçais que, por não terem
26

tido qualificação, são obrigados a uma vida de exploração do trabalho muito maior.
Afirma que se a criança desde os 7-8 anos, destinava-se ao trabalho na lavoura, a
ruptura é certamente severa, porém talvez mais salutar, pois cessa para ela a
ambiguidade dos laços afetivos que caracterizaram sua primeira infância, como quando
circulava com facilidade entre a família do senhor de engenho e tratado como objeto
de transferência de todo o tipo de psicopatias dos senhores e das senhoras.
Iria encontrar solidariedade entre seus novos companheiros que lhe poderão ajudar,
mais tarde, tentar libertar-se. A comunidade negra o toma a si, e tanto mais facilmente
quanto a idade do aprendizado do trabalho corresponde de modo perfeito à da
iniciação dos meninos nas sociedades africanas. Estas práticas religiosas facilitam a
integração da criança na sua comunidade de trabalho. Tendo sido isolada de seu pai
natural, afastada do pai de eleição, o senhor agora ausente, a criança-escravizada
“encontra numa família ampliada, a numerosa família dos negros no trabalho, os
pontos de referência necessários ao seu equilíbrio emocional rompido. Nessa
comunidade negra, de linhagens perdidas, forjam-se novas alianças, novos
compadrios, vínculos religiosos.32

No mais, acredito que é de grande valor sua análise para a construção do
entendimento sobre a condição das famílias negras nas periferias urbanas
contemporâneas. Herdamos uma situação de apartamento, no sentido do apartheid,
intrafamiliar (separação dos pais genitores das mães e comunidades matriais33), como
relata a autora em seu trabalho acerca do controle dos senhores sobre o corpo, os
encontros, os casamentos e a reprodução de homens e mulheres escravizados. Sempre
em dormitórios separados a autora relata como os encontros entre os escravizados,
mesmo os legalmente casados, eram realizados durante a noite. A política dos
senhores era de tornar os contatos sexuais difíceis, mas não impossíveis. Enfatiza que
32
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comprar negros adultos é mais barato do que criar filhos de escravos, devido a
mortalidade infantil ser grande e era preciso esperar 10 ou 15 anos para que eles
começassem a produzir.
Afirma que por isso as mulheres tinham tão pouco filhos para evitar a escravização de
sua prole. Eis que estes fatores, segundo a autora, contribuíram para que os laços
maritais entre negros no Brasil se tornassem sucessões de ligações passageiras.
A política de separação, a herança da dominação imperialista grego-romana do separar
para dominar, é sucedida até os dias de hoje, quando vemos as dificuldades de
relacionamentos entre cônjuges de famílias negras. As categorias sociais desagregadas
sempre por fatores externos, organizados pela lógica do opressor. A questão racial é
uma questão social e está diretamente associada às questões de gênero, sexualidade e
normatividade, submetidas aos valores incutidos da sociedade patriarcal judaico-cristã,
que é sexista e racista. A hierarquização de forças e verticalização de poderes,
perversas segundo Milton Santos, levaram a um acúmulo de relações de sobreposições
e não justaposições. A lógica do ou um ou outro impede a socialização e integração
que são princípios regentes nas sociedades tradicionais africanas.
Um líder negro estadunidense é de fundamental relevância para a constituição do que
chamamos de Consciência Negra. Inspiração de todo Movimento Negro pós década de
70, constribuiu juntamente com seus contemporâneos a formular as reivindicações dos
afro-descendentes das diáporas por Direitos Humanos e políticas de reparação
afirmativa.
Em seus discursos à população negra dos Estados Unidos no período dos anos 60,
reconhecido como nacionalista negro, Malcom X era convidado por diversas cidades
centros nacionais da militância negra operária, como foi o intitulado “Mensagens às
bases” em Detroit de 1963. Em Michigan, no Congresso para a Igualdade Racial, (12 de
abril de 1964) exalta o potencial da pratica artística-esportista como\ instrumento de
libertação do povo negro:
"Hoje é hora de parar de cantar e começar a gingar. Você não pode cantar sobre
liberdade, mas você pode gingar em alguma liberdade. Cassius Clay pode cantar,
mas cantar não o ajudou a se tornar o campeão mundial dos pesos pesados; a
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ginga o ajudou a se tornar o campeão dos pesos pesados." 34

Muhammad Ali (nascido Cassius Marcellus Clay Jr., 17 de janeiro de 1942) é um exboxeador profissional estadunidense, ativista e filantropo social. Ali entrou para
história da década de 60 quando se negou a lutar na Guerra do Vietnã: "Nenhum
vietcongue me chamou de crioulo, porque eu lutaria contra ele?". Foi eleito "O
Desportista do Século" pela revista americana Sports Illustrated em 1999. Malcom
insistiu em que o Movimento de Liberdade dos Negros deixasse de se concentrar em
“direitos civis” e passasse a exigir direitos humanos, como definia a lei internacional.
Por isso, quando trato de políticas de ação afirmativas enfatizo algumas instâncias de
conquista legislativa no apoio à ampliação da imagem, da sabedoria e da história do
povo afrodescendente e ameríndio no Brasil. Como outras leis elaboradas na defesa de
direitos humanos historicamente violados, ainda precisamos de órgãos executores de
maior precisão e eficácia, controle social e acompanhamento dos movimentos sociais.

34
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Apro-fundamentos...
Talvez, pela via etimológica possamos compreender porque
sempre me refiro ao barulhento crepúsculo que rasga o céu
no silencioso parto de nós mesmos no caminhar
da jornada interpretativa que ele nos impulsiona.35

Pensando a acumulação desigual dos tempos no espaço36 conjugada com a Pedagogia
da Palavra, anunciada por Amadou Hampate Bá, convergem os refenciais afroameríndios de Ferreira-Santos com sua Antropologia do Imaginário, do Pensamento
Complexo e as Estruturas Sensíveis do Imaginário, para ajudar a refletir sobre a
complementariedade da Razão Sensível dos afro-ameríndios. A uma reconstrução
dialógica que analisa sujeito/objeto como fenômenos implicados pela mesma
realidade, simultaneamente pragmática e idealizada, paupável e abstrata, que nos
aparece e transmuta ao longo de uma trajetória geohistoricizada da humanidade.
As abordagens mais críticas como de Henri Lefevbre, Giorg Lukács, e Karel Kosik, de
essencial contribuição, assim como as estritamente fenomenológicas, ainda deixam de
lado o caráter contraditorial e fundamental do cotidiano como lugar próprio da
produção de sentido, visualizando naquele, somente a matéria-prima da alienação.
Nestas interpretações, de maneira geral, é saindo do cotidiano que o sujeito pode
romper com os mecanismos alienantes. Parece à Ferreira-Santos que as abordagens
sócio-antropológicas (Michel Maffesoli, Maria Cecília Sanches Teixeira e José Carlos
Paula Carvalho) apoiada numa Antropologia Profunda (Gilbert Durand) e no
Pensamento Complexo (Edgar Morin), como abordagem emergente, consegue
ultrapassar as amarras ideológicas da noção de alienação e investigar mais
profundamente a trama que envolve os fios do tecido social.
O pesquisador aponta D'Épinay, na lógica da hierarquização do sistema social e das
práticas cotidianas, o agenciamento do arranjo, é a interface entre a natureza e a
cultura, o estudioso da vida cotidiana necessariamente transborda o campo sociológico
e se coloca na questão antropológica.
Deparamo-noss com a insuficiência do paradigma clássico, de origem aristotélicacartesiana, e mesmo de teorias críticas que não assumem a profundidade do
35
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imaginário e das subjetividades humanas, de outro olhar na investigação.
Partiríamos de outros pressupostos básicos, procurando não ceder à irracionalidade
dionisíaca, mas atento também à reação prometeica e tentando vivenciar uma
racionalidade que não exclua a sensibilidade, a uma razão hermesiana, mediadora; me
oriento pelo princípio da recondutividade, ou seja, da recondução aos limites.
Há além da reversibilidade temporal, a 'desconstrução' do determinismo mecanicista
de causa e efeito. No mínimo, devemos agora pensar em termos de causas múltiplas,
de determinações complexas e reversíveis. Holonômico que vem do grego, hólon:
inteiro, completo. Procura vincular o fenômeno ao contexto que o comporta.37
Com Durand propõem investigar mais a concepção semântica do fenômeno do que sua
localização, percebendo a razão sensível em um gradiente holonômico, onde se
investiga a complexidade das várias instâncias que implicam e instauram um
fenômeno. Diria Milton Santos, a implicação dos espaços em tempo de realidades
divergentes, que vê a velocidade como um paradigma da época. Seja qual for o corpo
social, a velocidade hegemônica constitui uma das características, mas a definição da
realidade somente pode ser obtida considerando-se as diversas velocidades em
presença. A eficácia da velocidade não provém da técnica subjacente. A eficácia da
velocidade hegemônica é de natureza política e depende do sistema socioeconômico
político em ação. É imposta ideologicamente.38
Ferreria-Santos nos adverte que nestas embricações a realidade se manifesta como um
todo, e não por partes, convivemos com uma convergência, ou conflitos de
hermenêuticas complementares. O pensamento complexo nos apresenta uma
ontologia plurista, numa epistemologia interativa\holonômica, uma lógica polivalente
que se utiliza da metodologia fenomenológica-compreensiva, uma análise estrutural e
uma linguagem simbólica39. Em oposição ao paradigma de lógica aristotélica que nos
mostra uma matriz positivista reducionista, excludente e elementos dicotômicos e
disssociados, o qual reconduzimos aos seus limites, Ferreira-Santos nos apresenta um
gradiente holonômico mitopoiético inspirado em Merleau-Ponty, 1975. “O gradiente é
uma rede que se lança ao mar sem saber o que ela recolherá.”40
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Uma corrente que anuncia uma “re-conversão” do olhar. Constituem alguns princípios
basais: a recursividade, a trajetividade e a mitopoiésis.
Recursividade e recondutividade. Aqui é entendida no sentido que lhe dá Edgar Morin,
em que contrapõe-se ao conceito de dialética fechada, em que a síntese é um
momento concluso de embate entre tese e antítese, sem considerar seu caráter
efêmero e provisório, transitório, transeunte. Diferente de pólos dicotômicos, como o
fizeram na lógica cartesiana de sujeito\objeto, ou um, ou outro; ao invés de
dissociados, encontram-se em extremidades polarizantes, entretanto que são opostas,
mas complementares, pois emergem de uma mesma realidade, emanam da dualidade
da vida. Uma “dialética sem síntese”, a “filosofia do conflito” apontam a uma tensão
permanente que já anunciam pensadores como Berdiaev, Mounier, Merleau-Ponty ou
Morin. O movimento de recursividade como um sistema auto-organizado complexo de
lógica recursiva, no qual as relações entre as partes de um todo enfrentam o problema
da contradição de forma complementar e antagonista. De forma anelar, reconduz a
síntese à provisoriedade real – seu movimento:
“As ressonâncias ancestrais não são coincidências, mas a fidelidade a um trajeto
iniciático de autoreconhecimento através do conhecimento do mundo. O percurso
envolve uma descida ao centro desconhecido de nós mesmos (simbolizado em
país dos mortos, gruta, sonhos, poço, porão) e, depois de refrescar a memória (religados), retornarmos com nossa alma (anima), re-animados, subindo para nossa
aldeia – novamente, re-nascidos. É o drama vegetal vivido pelos povos agrários, a
ambiguidade da semente que, morta e enterrada na terra, é fecundada, depois
germina e brota. Comum aos povos agrícolas, tal jornada mítica iniciática é
chamada pelos gregos de mistérios órficos.”41

Remetem-nos à noção de in-tensionalidade, a tensão permanente interna que interage
com o meio externo à pessoa, ocasiona em uma lógica de dialogicidades, mas que
enfatiza o processo, por isso a trajetividade.
Ferreira-Santos apresenta como mais uma “noção\princípio que orienta” suas
investigações que supera a dicotomia cartesiana de sujeito\objeto. Evitando idealismos
subjetivistas, mas contrapondo-se à racionalização aristotélica. Com este conceito, a
41
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noção de trajetividade nos traz o movimento, a dinâmica do movimento, a caminhada.
Que é objetiva, que procura algo, entretanto se faz jornada, nas subjetividades dos
contrapontos, choques e dialogicidades entre o objetivismo e o subjetivismo.
Com estes alicerces estabelecemos uma relação de trajeto antropológico como a
incessante troca que existe no nível do imagináio entre as pulsões subjetivas e
assimiladoras e as intimidações objetivas que emanam do meio cósmico e social 42.
Compondo uma dinâmica como a noção de circuito antropológico, como em Morin ou
a corporeidade em Merleau-Ponty ou mesmo o processo de personalização em
Mounier.
Nos elucida a um terceiro princípio que emerge do caráter circulatório nas várias
estruturas e organismos, a dimensão inacabada, é na ambiência que nos comunicamos
com o meio, o lemos e nos expressamos nele. Também como
noção\princípio\categoria, Ferreira-Santos recomenda nos orientarmos pela
mitopoiésis. Sendo a mitopoiésis uma elaboração\construção pessoal (poiésis),
narrativa dinâmica de imagens e símbolos (mito) determinada pela invariância
arquetipal. Cabe a cada conjunto arquetipal (mito coletivo), ancestralidade e
comunidade, dialogar com a vida vivida por cada pessoa (mito pessoal, a poiésis
pessoal).
Em um choque catártico entre duas forças antagônicas e complementares, como yin e
yang na tradição chinesa taoísta, os dois aspectos se complementam em uma
permanência aberta e de dinâmica cíclica, num inacabamento primordial: “O
inacabamento primordial do ser humano, é o que garante a sobrevivência num mundo
material e simbólico que lhe exige plasticidade, adaptações e assimilações criadoras”.43
Em consonância com o pensamento Guarani “é no caminho em que se faz gente”. Em
nossa perspectiva afrodescendente em terras ameríndias, a inspiração nos fez perceber
símbolos que subjazem no imaginário do povo negro. Encontro no princípio do Sankofa
– sabedoria dos símbolos Adinkra do povo Ashante, hoje no Gana e Mali – a chave da
recursividade, por nos remeter a olhar e apreender o que está no passado ao
reconstruir o presente. A visão recursiva nos fica mais nítida e apropriada para nos
aproximar da compreensão do pensamento de culturas afrodescendentes.
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A análise a partir da recondutividade nos demanda uma nova racionalidade, estas
noções\princípios reconhecem a sabedoria de tradição ancestral, que compõem o
imaginário. Em uma temática que já foi considerada como uma antropologia cabocla,
Ferreira-Santos entende “imaginação e o papel preponderante do mito neste
deslizamento para outro gradiente, onde faremos o estudo de caso sobre as ações
pedagógicas”44 e aponta a caracterização da emergência de “práticas crepusculares”.
Com base em Bachelard e Durand, afirma que a imaginação é o dinamismo organizador
e o mito desempenha uma função preponderante neste diálogo com formas mais
ancestrais de saber. A mitopoiésis é a reflexação45, o impulso, a criação crítico-artística
realizada em diálogo com as ensinagens46 ancestralmente herdadas na oralidade e na
vivência comunitária. O registro é imaginário em ação, a paisagem é expressão e
impressão do pensamento. Como sistematização de um pensamento, o registro
imprime numa paisagem a imagem de quem o expressa, seja qual for sua linguagem,
simbólica na fala ou na escrita, a paisagem assim é também símbolo, comunica a
pertença de quem humanizou este ou aquele território, espaçotemporalmente
localizado.
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Fruição
A poética do espaço de Bachelard nos anuncia a imaginação poética, quando associa as
imagens dos quatro elementos da matéria, dos quatro princípios das cosmogonias
intuitivas ao aparecimento de uma imagem poética que compreende uma
transubjetividade, por isso é preciso estar presente, presente à imagem no momento
da imagem. A imagem precede o pensamento e a linguagem, que desta decorrem e se
desdobram. Assim sendo, a imagem como palavra alma, na concepção guarani, é uma
palavra imortal.
O método de analise utilizado será a observação implicada, andanças e vivencias
significativas que foram compondo a escrevivência47 desta pesquisa. A deriva48,
chamada por mim no trabalho inicial que materializou minha conclusão de curso em
geografia, encontro a convergência em Ferreira-Santos com a defesa da fruição e como
esta pratica atualiza a potencialidade das suas estruturas, alicerces e usos.
Fruição sensível que anima (no seu sentido etimológico) os espaço-tempos históricos
da cidade, os recheia de alma. Assim é que podemos tratar de uma “ecologia
arquetípica.”49 Ferreira-Santos nos instala no espaço-tempo do lugar outro que,
crepuscularmente, transita do desconhecido ao familiar. Segundo ele, o simbolismo
primordial da organização do espaço e sua dimensão temporal precipitam na viagem
arquetípica ao encontro com nós mesmos, ao despertar do Ser, inspirado no mestre
Bachelard. Este simbolismo constitui a melhor ferramenta de exercício
mitohermenêutico, a jornada interpretativa. Mas aponta que não é necessário
decodificar estas redes simbólicas organizadas, nem mesmo levantar manuais de
simbologia que não contemplam a essência destes conjuntos ideográficos:
“É a corporeidade do fruidor que dialogará com as pedras, madeiras, pessoas,
bronzes, olhares, vidros na duração de sua profundização, no despertar morno da
WILLMS, 2013.
Durante a investigação (MARTINS-MACIEL, 2006) atentei-me, como técnica de campo e construção da
pesquisação, o conceito de Deriva – modo de comportamento experimental ligado às condições da
sociedade urbana: técnica de passagem ativa através das ambiências variadas –, procura o drama da
situação, sua dinâmica de preservação e circulação. A cidade e seus equipamentos, bairros; o que
coincide ou não; saídas, aberturas e interdições no campo; o que não é exatamente visível; intervenção
ativa. O espaço se traduz em forma de vivência, cada elemento é fato importante a ser decifrado.
Derivas acumuladas ou trajetórias urbanas constituem a percepção como conhecimento, porém
embebida da consciência dialética das implicações deste cotidiano a ser decifrado.
49
FERREIRA-SANTOS, 2005.
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consciência, tal como o sonhador de vela e sua ampulheta”. 50

Ao olharmos as filigranas desenhadas no espaço-tempo das grandes cidades brasileiras
podemos perceber marcar, tessituras, gravuras do real no imaginário concreto das
populações urbanas. Em meio a precariedade da cidadania dos países
subdesenvolvidos, vemos as veias em que ainda pulsa sangue quente das Américas, a
latinidade afro-ameríndia nos coloca em justaposição às negritudes locais, enquanto o
afro-descendente é entendido em uma consciência negra, construída ao longo da
trajetória do movimento negro organizado desde todos os tempos das colonizações,
como solidariedades complementares tendo sua arte marginalizada, tal qual é todo o
conhecimento produzido por estas populações. No extremo norte ao sul do continente,
no caribe e nos Andes, da Pacha Mama a Mama África, a expressão da oralidade
pungente nos olhos e mãos de artistas como Dona Lia de Itamaracá, Clementina de
Jesus, Solano Trindade, Cartola, Violeta Parra, Celia Cruz, Las Kudas Cubensi, Nina
Simone, Public Enemy, Africa Bambaata, dentre muitos outros.
Para captar o território em seu espaçotempo uno, é preciso presencear, sentir com os
seis sentidos, conectar-se como Risofloras antenadas de Chico Science – ouvir, cheirar,
olhar, degustar, tatear, intuir – os poros, os pêlos, nossa corporeidade nos guia, estes
estímulos revisitam memórias afetivas, ancestrais em camadas internas do
pensamento, é preciso comunicar-se com estas memórias, como flashbacks que nos
mostram quadros já vivenciados, sentidos, emocionados numa arqueologia coletiva da
alma afrodescendente.
Contramestre Pinguim nos ensina que para percebermos este espaçotempo da cultura
negra é preciso ir, viver, presentear o momento no complexo implicado, de preferência
lugar de coexistência em sua máxima realização. Remete-nos ao exemplo do
Recôncavo Baiano, berço da Capoeira e religiosidades de matriz afro-ameríndia, aponta
à observação como ferramenta de absorção e introjeção no espaçotempo unitário do
recôncavo negro. A Maré e seu fenômeno mais ilustrativo, regida por Nanã51, o
movimento de vai-vem ao longo do dia, do ciclo lunar e envolvido também pelo ciclo
50

FERREIRA-SANTOS, 2005, p. 91.
Vodun cultuada como ancestre de nação jeje, de origem ewe-fon, na região do Daomé, foi também
introduzida no culto nago entre os orixás falados em yorubá na região do Benin e Nigéria.
51
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estacional, é o principal fenômeno condutor da percepção do espaçotempo natural
destas matrizes culturais.
O corpo, a corporeidade, é a unção, a manifestação deste momento cósmico, noção de
si (eu, ancestral, natureza) é também a realização do ser, sua comuni(c)ação, sua
performance pessoal, sua pessoalidade, por isso é símbolo em movimento. É o que
constitui, no caso da pesquisa, a leitura sujeito/objeto ser concomitante e não
desagregados ou isoladamente constituídos como julgava a etnologia clássica.
“Em cidade alheia, camará, pisa no chão devagar, camará” 52

Este seria então mais um desdobramento paradigmático a se desvendar no campo
semântico e simbólico, quando a linguagem no plano das representações não deve ser
compreendida em seu sentido literal porém tida como a tradução da situação, da
experiência, do contexto da sua construção. Para tal o pesquisador também deve
efetuar o caminho inverso ao do distanciamento: um passo adiante, um passo atrás.
Deve obter o máximo de familiaridade com o campo de estudo. Altoé53 aborda sobre
familiaridade quando aproxima as noções de sujeito/objeto, que canaliza a implicação
de ambos no momento da observação percepção passivativa (passiva-ativa) quanto
construção ativa-passiva de relações de contigüidade entre o pesquisador e as
pessoas, fenônemos, e considerando a via inversa, respectivamente e horizontalmente
assumir a contribuição das pessoas envolvidas na pesquisa, racionalmente reduzidas a
objetos, mas sensivelmente enfatizados como agentes propulsores da pesquisa, sendo
então, sujeitos por excelência desta pesquisação54. Aqui compreendo a pesquisa
participante, uma possível reciprocidade entre sujeito/objeto, adotar o território como
ambiente estudado e vivenciado diretamente pelos pesquisadores (autora e
colaboradores). Quando falamos em metodologia acadêmica, tende-se a induzir que
suas bases epistemológicas advêem do núcleo eurocidental moderno. Entretanto,
52

Filosofia Cabocla.
Discorre acerca das propostas epistemológicas de René Lourau e Georges Lapassade quando
sugeriram a pesquisa-intervenção, onde as noções de sujeito e objeto, de pesquisador e campo de
pesquisa se encontram em imanente retroatividade, não havendo relação causal ou casual, mas
fundamentalmente aparente na análise do vivido, das implicações não lineares mas problematizadoras
do vivido.
Utilizamos este termo para reforçar a denominação de uma pesquisa-intervenção sugerida por René
Lourau e Georges Lapassade (ALTOÉ, 2004).
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tratamos aqui de autores que compõem as “Epistemologias do Sul” como diz
Kabengele Munanga e como podemos incluir também Marcos Ferreira-Santos, nosso
orientador. Ao cingir e fundir agentes considerados sujeitos/objeto, sugerimos uma
realização em realização em que a teoria/prática, a reflexão-ação-reflexão sejam
simultâneas, como já diria Paulo Freire.
Os elementos de linguagem associados por contigüidade, que formam os fenômenos
(os sintagmas), são contaminados pelo elemento de seleção, de similaridade,
paradigmático. As relações entre as palavras, as frases, os vazios gráficos etc., tornamse portadores de significação. Os sons, os ritmos, são o equivalente de proposições
lógicas na linguagem habitual. Tudo entra em correspondência, seguindo o princípio de
recorrência: uma correspondência que não tem por objetivo descrever o real, mas, ao
contrário, subvertê-lo a todo momento.55
O objetivo desta investigação é aprofundar o olhar para as possibilidades de percepção
e concepção do espaçotempo vivido em um contexto de tradição em matrizes
ancestrais africana e ameríndia. Nesta vivência co-existente com as matrizes originárias
destas terras ameríndias, com elas aprenderam a se defender e a dialogar para
exercerem sua reexistência56 frente à dominação por povos europeus escravocratas. O
povo afrodescendente nas terras de Pindorama57 se constituiu como pretos por
resignação e oposição, considerados negros e mestiços no pensamento brancocidental,
que (de)limita suas potencialidades e continua a questionar suas legitimidades
epistemológicas e existenciais. Buscaremos a concepção e a contemplação, realização e
reposição da tradição que se torna sua própria re(x)sistência. O espaçotempo
percebido, concebido e produzido a partir da ancestralidade negra afroameríndia.
Como noção central em nossas reflexões, adotaremos a perspectiva de que:
55
56

57

ALTOÉ 2004.
Uma derivação de re(ex)sistência. Esta palavra será usada ao longo de nosso trabalho por
considerarmos a maneira de melhor expressar o significado desejado. Esta expressão reune os sentidos
das palavras resistir e existir , ambas são condições de permanência e reexistência pois regenera-se a
cada atualização cotidiana, mas antes de mais nada reforça a ideia de que a resistência mantêm a
existência em uma relação dialógica e dialética de perspectivas abertas, frutíferas. Como VALE afirma:
“nesta teimosia da permanência” (VALE, 2012: 35).
Termo tupi que resigna a Terra Mãe, pré-colombiana; conhecida por Abia-yala entre os quechua, terra
primordial, mais antiga, como Pacha Mama.
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“Então, viver o passado no presente como uma abertura ao depois, é o sentido
da ancestralidade, uma ancestralidade que carrega vivências e significados, é
uma procura no profundo do espaço-tempo (pachamama) que dá sentido à vida
do aqui e do agora. Como indica Ferreira-Santos (2006c, p.177): Ancestralidade:
traço, de que sou herdeiro, que é constitutivo do meu processo identitário e que
permanece para além da minha própria existência... que possibilita minha
religação com minha própria comunidade (e através dela com a humanidade) e
possibilita minha releitura do mundo, dos outros e de mim mesmo.” 58

Na situação materializada, a propagação do axé como revitalização da tradicionalidade
e consagração da identidade (pertencimento) “étnica”. O reconhecimento desta
energia que paira no culto à Ancestralidade é sentido inevitavelmente por quem o
presencia, em diferentes níveis de sensibilidade e conexão com a referência ancestral.
Assim se dá com a vivência cotidiana e com o contato com os símbolos e imagens que
envolvem estes cultos, ativam o imaginário de quem por eles são tocados.
Dialetizar a vivência da comunidade inserida em uma estrutura étnica: território,
ancestralidade, iniciação, história, política (organização social interna e diplomacia)
implicada no meio urbano moderno, resultando em uma situação constituída de
conflitos ideológicos e práticos de sobre(re)vivência59, como a segregação social e
monetária, a discriminação étnica. Busco nas manifestações culturais – tomadas ou
não pela sociedade do espetáculo – problematizar esta possível tomada, sua seleção e
mercantilização – da vulgarização e da manipulação.
Isso será feito com a contribuição de agentes da luta por re(x)sistência afirmativa que
buscam na essência da tradicionalidade ensinamentos que garantem a
propagação/revigoração da cultura originária.
Professor Kabengele, em suas aulas ministradas para sua turma caçula60 nos ensinou
que a identidade cultural se constrói com base na tomada de consciência das
diferenças, provenientes das particularidades históricas, culturais, religiosas, sociais,
regionais etc. É no convívio com o outro que eu construo os parâmetros que me
Morales, 2008, p. 49.
Sobrepor a sobrevivência para uma ideia de sobrevoar a re-vivência, a vivência renovada da
ancestralidade.
60
Como se referiu à nossa turma à qual ministrou o último curso de pós-graduação antes de se
aposentar, em 2012: “Teorias sobre o Racismo e Discursos Antirracistas” no Departamento de
Antropolologia da FFLCH/USP.
58

59

39

definem. No Brasil, delineiam-se diversos processos de identidades culturais,
apresentando um certo pluralismo também entre negros e indígenas e assim como
entre brancos e amarelos, as culturas são diversas mesmo internamente em um grupo
racial representativo, isto se delimita pelas diferenças étnicas, subgrupos étnicos,
regionalizados e territorializados.
Já no plano político, afirma que a partir da tomada de consciência da exclusão
fundamentada na discriminação racial (raça aqui entendida no sentido sociológico e
político-ideológico), construir uma única identidade negra mobilizadora, pelo fato de
todos serem, apesar de oferecerem identidades regionais diferentes, coletivamente
submetidos à dominação do segmento branco e constituírem o segmento social mais
subalternizado da sociedade. Tal identidade, embora passe pela aceitação da negritude
e das particularidades culturais negras, tem conteúdos políticos e não culturais, pois
alguns negros não vivem as peculiaridades culturais e religiosas do seu grupo histórico
e não deixam de participar das identidades religiosas dominantes como o catolicismo,
o protestantismo etc. É dentro dessa perspectiva política ou ideológica que devemos
entender o discurso militante referente à ‘identidade racial negra’, ‘identidade étnica
negra’ ou ‘identidade étnico-racial negra’. A questão é saber se todos têm consciência
do conteúdo político dessas expressões e evitam cair no biologismo.61
A referência para nossa locomotiva ondulatória e articulada é marcada pela noção de
trajetividade recursiva, entende as relações estabelecidas entre a mente e corpo que
configuram a noção de corporeidade, em diálogo com o mundo que a envolve de
maneira estimulada pelo imaginário constituído por multiplas memórias pessoais e
coletivas, compondo assim subjetividades e identidades inerentes à pessoa e ao grupo.
Sendo assim, a leitura do mundo é pessoal, e é, também coletiva. Predominantemente
em comunidades afroameríndias elas se mitificam devido a suas características éticas
dedicadas às narrativas de tradição oral, composta além de passagens míticas, de
cantigas, contos e preces, marcadas pela Ancestralidade. São conhecidas por Histórias
de Ensinamentos, persistem no imaginário, transmutando ao longo de gerações
espaçotemporais.
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MUNANGA, 2004.
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Nesta perspectiva, olhando a paisagem histórica e contemporânea no Brasil, a
acumulação desigual de tempos, entendida por Milton Santos, nos ensina que um
território possui marcas de diferentes tempos sobrepostos e vistos como vestígios na
paisagem. Nos deixa nuances de registros, marcas das mãos e mentes de quem os
ocupou. Sabemos dos ofícios em que se aplicavam os mestres dos antigos clãs que nos
conta Hampate Bá em sua Tradição Viva, vemos que o ofício é a arte e a arte é a
linguagem em que se figura a tradição, a Palavra62.
Em nossa trajetividade, a pesquisa com Histórias de Ensinamentos e o aspecto
recursivo do pensamento pautado pela Ancestralidade, nos apresenta símbolos
anelares e espiralados. A locomotiva que conduz nosso percurso se chama Sankofa,
ensinamento de se traz à tona o conhecimento gerado com aprendizagens passadas
para se construir o presente e o consequente.

62

A Palavra, referida com letra maiúscula, é um conceito no pensamento africano. Para além da palavra
corriqueiramente falada, a Palavra compõe o universo da tradição oral, a Palavra é a própria tradição e a
voz da Ancestralidade que entoa em cada ser humano como sopro e saliva divina (HAMPATE BÁ, 2010)
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Da superfície dos símbolos à ancestralidade
Com o imaginário recheado pelos estímulos valorativos dos símbolos Adinkra63, nosso
olhar sensibilizou-se para as ruas, portões e vitais... eles estavam alí, desde quando
aqui começaram a chamar de cidades...
Em Salvador, BA, no Campo Grande (novembro de 2012), podemos notar nas calçadas
o símbolo transmigrado do adinkra:

63

Conjunto de símbolos difundidos pelas culturas nas regiões africanas de Gana e Mali. Reúnem em
cada símbolo uma valoração ética associada ao cotidiano e à rituais celebrativos, hoje constituem
imagens de valorização da cultura imagética africana por todo o mundo, influenciando a arquitetura, a
moda, a pedagogia e outras áreas do conhecimento.
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Em São Paulo, SP, Praça do Patriarca.
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Este portão é o mais emblemático de nosso trabalho, Casa Blanca, Marrocos.

O Sankofa (símbolo adinkra) passou a ser eixo de nossa hélice epistemológica. No
miolo do furacão vemos sempre Sankofa, que hoje pode ser considerada uma
Filosofia64. De origem na região de Gana e Mali, a iconografia Adinkra é considerada
uma das primeiras grafias humanas, impressas em artefatos específicos e cotidianos,
regulamentam a comunicação interpessoal e intergeracional (incluindo as gerações de
antepassados).

64

Njoki Wane, Arlo Kempf e Marlon Simmons. The Politics of Cultural Knowledge. Ontario: Institute for
Studies in Education, University of Toronto, Canada, 2011; e Ali A. Abdi, editado por Njoki N. Wane.
Spirituality, Education & Society An Integrated Approach. University of Toronto, Canadá, 2011.
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Os símbolos sempre foram instrumentos de demarcação de território, de instituição do
já acordado entre os que ali convivem, por isso comunica. Presente no universo bélico,
no alquímico, no divino, no extraordinário e no comum. No singular e no múltiplo,
geral ou específico. Sua significação é pessoal, coletiva, ambiental, sensitiva e sensível,
na medida em que provoca mudanças no olhar de quem passa, de quem convive, de
quem vê e não percebe e muito mais significativo então, para quem percebe e procura
recolher vestígios de uma paisagem sobreposta e imposta pela dominação capitalista.
A “Bandeira de Tempo” é uma expressão de quando se quer significar que algo será
divulgado na frente da casa, pois a bandeira é asteada acima dos portões de entrada
de todos os terreiros. Quando não, vemos em seu lugar uma quartinha surpendida
sobre os muros que rodeiam os terreiros. Tempo é ancestre da criação, associado aos
funfun65, ancestrais primordiais que carregam a energia da cor branca66, e às árvores, é
o anúncio de território sagrado, que exige o respeito, a delicadeza com o divino. A
Quartinha está no alto dos muros ou nos pés dos portões, alimentam com água a sede
dos caminhos desta vida seca, que precisa umidecer para lavar e fertilizar. Símbolos
que demarcam nosso campo visual ao observar nos muros das periferias das grandes
cidades brasileiras, os Terreiros distinguem-se por seus portais, assim como os portões
ornados delimitam as casas e suas fronteiras\calçadas. Como símbolo da transição
entre externo e interno, delimitam e energizam a passagem, estes portais carregam o
poder de dermarcação simbólica, mas fundamentalmente funcionam com difusores da
Força Vital que energiza o campo vibratório daquele ambiente.
O quilombo urbano hoje pode ser também considerado o Terreiro de religiões negras
(de matriz africanas e ameríndia). Simplesmente por tratar de um espaço de re-existir,
65

“Os funfun são entidades que manipulam e têm o domínio sobre a formação de seres no além.” (SANTOS,
2002: 75).
66
Não o branco hegemonista, opressor que sugere a cor de pele, mas o branco da criação, do sêmen, da
saliva, de ìgbín (caramujo de Oxalá). (Santos, 2002: 41). Derivadas da fonte Olorun em yoruba
(“concentra em si mesmo tudo o que é interior e tudo o que é exterior, tudo o que é oculto e o que é
manifeto” da mesma autora e tese, p. 70.), equivalente à NZambi para línguas bantu, os funfun são
energias fundadoras ancestrais, concretizadores do mundo material, o aiyê, em suas versões Obatalá
(masculina) e Oduduwa/Odua(feminina) em yoruba, Lisa (masculina) e Mawu (feminina), em fon;
Lembaraganga (masculino) e Zumbarandá (feminino) para as línguas bantu (COSTA, 1996: 45-63). Estes
comportam-se como casais criadores, à realização da força vital suprema na maneira de polos extremos
complementares, Nanã Buruku (mãe ancestre feminino de todas as divindades do panteão Anagonú
(povo nagô, cultuador de axé) e Orixanlá (o grande orixá, Orixalá, Oxalá, pai – Oxalufan e Oxaguiyan),
criadores do mundo (SANTOS, 2002: 80). Também são funfun como Iroko, as árvores, “atadas em torno
de seu tronco, que constitui o signo àlà dos funfun” (SANTOS, 2002: 77).
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suscetível à perseguição pela fúria da conversão cristã. Em segundo plano, é preciso
problematizar inclusive a apropriação dos fundamentos religiosos por parte de
posturas ambiciosas e individualistas. O que retira a experiência mítica religiosa e
implanta uma relação de poder e de posse, de mercantilização, maniqueísmos e
despotísmos67.
O que queremos fisgar é uma boa prosa de coração para coração, mergulhar no
imaginário de pessoas importantíssimas como seres agentes sensitivos e críticos em
sua convivência nestas comunidades. As narrativas orais e registros impressos partes
da jornada interpetativa desta pesquisa nos vieram por percursos de interação e
escrevivência, como o contato com a arte de Salif Keita; os diálogos no Festival de Arte
Negra “A Cena Tá Preta” ano IV, 2012; as caminhadas contra a intolerância religiosa, o
racismo e pela igualdade racial nas cidades de Salvador, 2012; do Rio de Janeiro, 2012 e
São Paulo, 2010 em diante. Assim como também os períodos em que considero minha
correspondência ao meu chamado da Ancestralidade, em Salvador no Terreiro do
Bogum, com a família carnal e amiga(os) e Juazeiro com a família materna.

Espaçotempo
Aqui e Agora
Gilberto Gil
O melhor lugar do mundo é aqui,

67

E agora

Agora sete, oito ou nove

Aqui onde indefinido

Sentir é questão de pele

Agora que é quase quando

Amor é tudo que move

Quando ser leve ou pesado

O melhor lugar do mundo é

Deixa de fazer sentido

aqui,

Aqui de onde o olho mira

E agora

Em uma entrevista ao Jornal da Unicamp, “Desafi(n)ando o coro global”. Ortiz afirma: “Há uma desterritorialização de certos símbolos e signos, que perdem seu significado local e nacional e adquirem
uma dimensão mundial”. Disponível em:
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2006/ju325pag4-5.html. Veja também ORTIZ,
1999.
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Agora que ouvido escuta

Aqui perto passa um rio

O tempo que a voz não fala

Agora eu vi um lagarto

Mas que o coração tributa

Morrer deve ser tão frio

O melhor lugar do mundo é aqui,

Quanto na hora do parto

E agora

Aqui fora de perigo

Aqui onde a cor é clara

Agora dentro de instantes

Agora que é tudo escuro

Depois de tudo que eu digo

Viver em Guadalajara

Muito embora muito antes

Dentro de um figo maduro

O melhor lugar do mundo é

Aqui longe em Nova Deli

aqui,
E agora

Geografia corresponde ao traçado, a grafia, a marca, o demarcado... na Terra,
territorializa, no espaçotempo, o aqui e agora. Se cada povo reserva uma logica de sua
demarcação, sua grafia, logo cada povo pode constituir uma distinta Geografia, uma
distinta territorialidade. A paisagem é o registro de um povo, sua grafia num território,
sua passagem e trajeto antropológico pode ser investigado ao se estudar a paisagem
de um local.
O Espaçotempo de que estou tratando, na concepção ancestral, é unitário. Cada
território é a materialização e acumulação desigual de tempos. Cada momento é
recheado de instantes, acontecimentos prolongados pela vivência, vivência que é
cotidiano.
Para Vaneigem, o espaço-tempo vivido é o espaço-tempo da transformação e o espaçotempo dos papéis (personagens sociais) é o da adaptação. “O presente é o espaçotempo a construir. Ele implica na correção do passado”.68
Todo cotidiano possui uma paisagem, que por sua vez é resultado de uma entreposição
na qual algumas construções permanecem, intactas ou modificadas, enquanto outras
desaparecem para ceder lugar a outras novas. Geralmente, a sobreposição das
edificações têm seguido interesses do capitalismo globalizado. Mas no que tange a
ocupação, a vivência desta edificação, e ainda na contra-mão desta edificação,
podemos dizer que re(ex)sistem muitos núcleos, pessoas ou coletivos, que perpassam
a profundidade do que é a tradição de seus povos antepassados africanos e
ameríndios, que dirá destes dois universos inter-relacionados, como é o universo
68

VANEIGEM, 2002: 231.
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caboclo.
O espaço vivido, portanto, retira do tempo que o arrasta uma pequena parcela a partir
da qual faz o presente, ou pelo menos com a qual tenta fazê-lo, já que o presente está
sempre por construir.69
Nesta espaçotemporalidade é onde e quando se capta a presença, o que neste instante
acontece, como um mosaico do contexto.70
“O território é, na verdade, uma superposição de sistemas de engenharia
diferentemente datados e, hoje, usados segundo tempos diversos. Os diversos
logradouros, ruas, estradas não são percorridos igualmente por todos. Os ritmos
de cada qual – empresas ou pessoas – não são os mesmos. Talvez fosse mais
correto utilizar aqui o tempo temporalidade em vez da palavra tempo.”71

O espaçotempo vivido é o nível da prática social no cotidiano, que me levaria a
compreender formas de resistência e de deturpação e espetacularização desta cultura.
Este espaçotempo prevalece em sociedades agrárias. São estas que possuem a
integralidade humano e natureza, por isso cultuam e reverenciam esta integralidades.
Estas sociedades podem ser chamadas unitárias, organizam-se em função do
espaçotempo cíclico, espiralado. Progride e retorna sem nunca se desprender
completamente e sem nunca escapar de fato de sua órbita.
O espaço das sociedades unitárias organiza-se em função do tempo. Este espaço
estende-se do centro à circunferência, do céu à terra, do Uno ao múltiplo.72 O tempo,
propriamente dito, é regido por um ciclo natural, indissolúvel, que corresponde ao
sagrado, mas o espaço é concedido aos homens, conservando um caráter
especialmente humano, irredutível. Contramestre Pinguim trata do espaçotempo, no
instante que rapidamente observamos e sentimos a mudança, que não é cronológico
“o tempo que não é o do relógio, é o da vida”. O espaço é o que você faz, como o
mundo se mostra e se transforma.
“É certo que o fim das separações começa pelo fim de uma separação, a do
espaço e do tempo. E do que precede, vê-se que a reconstituição dessa unidade
primordial passa pela análise crítica do espaço-tempo das crianças, do espaço69
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tempo das sociedades unitárias, e do espaço-tempo das sociedades parcelares,
portadoras da decomposição e da superação enfim possível. ” 73

Foi estudando Raoul Vaneigem – em sua obra “A arte de viver para a geração nova,
1967”, em seu capítulo: O espaço-tempo da experiência vivida e a correção do passado,
que inicialmente associei o que ele descreve sobre sociedades unitárias ao que seria a
experiência viva das comunidades afro-ameríndias no Brasil contemporâneo: “O poder
do mito reúne os elementos separados, faz viver unitariamente.”74
Nestas sociedades, herdeiras das culturas de matriz africana e ameríndia, o mito é
elemento de integração, de explanação e associação aos fundamentos da Natureza.
São consideradas agrárias porque conhecem sua intrínseca relação entre as leis
naturais e as leis do ser humano. Sua visão de mundo é atrelada aos ritmos orgânicos e
ciclos naturais regidos pelo cosmo, desenvolveram sua vida cotidiana a partir do
respeito e aprendizagem entre comunidade e o meio que a sustenta. Quase podemos
afirmar que sua ética é baseada na natureza, em sua ciclicidade que gira em torno da
complementariedade entre extremidades. Veremos então que esta ciclicidade é
espiralada, pois a última volta não é a primeira, é um recomeço que rememora o início,
mas principia a continuidade renovada. Como estudo em etnias-nação75 africanas,
especificamente a bantu e a yorubá, é então propagada em um princípio helicoidal.
A maior representação da unidade dinâmica estrutura-conjuntural76 são as revoluções
na vida cotidiana individual. O momento é espaçotemporal, faz parte de uma zona de
temporalidade, não pura, mas prevalecente. A situação, estreitamente articulada no
lugar, a própria dialogicidade cosmológica. A tríade da ocasião, o espaço-tempo
materializado na situação, o presente implicado pelas variantes integradas do sim e do
73
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Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm uma linguagem em
comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente num
mesmo território. Algumas etnias construíram sozinhas nações. Este é o caso de várias sociedades
indígenas brasileiras, africanas, asiáticas, australianas, etc., que são ou foram etnias-nações (MUNANGA,
2004).
Este termo procura reunir a noção de estrutura como fundamentos indispensáveis para o
mantenimento da tradição, entretanto, sabemos que na vida cotidiana a estrutura é remodelada através
das condições práticas de realização, frente às situações-limites impostas por vários fatores geohistóricos, como colonialidade, urbanização, segregações sociorraciais... estes povos tiveram de adaptar
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não, da oposição complementar. O espaço-tempo crepuscular, do movimento.

Processo de crescimento do Òkotó, caracol – símbolo de Exu.
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Esta é uma imagem alusiva à propagação de energia espaço-temporal de Exú, que
detém, em sua parcela feminina e masculina, a potencialidade da vida.77
Ao contrário da matriz européia, sua contínua fragmentação e dissociação
espaçotemporal, é o tempo das sociedades industriais, são dissociativas, no qual o
espaço é privativo, exclusividade para quem pode comprá-lo. Caracteriza-se
inicialmente pela sua transformação em:
“uma série de pontinhos aparentemente independentes, mas que na realidade
integram-se, segundo certo ritmo de sucessão, à linha que traçam à medida que
se juntam um atrás do outro. Na ampulheta da Idade Média o tempo escorre,
mas é a mesma areia que passa de um globo a outro. No mostrador circular dos
relógios, o tempo desfia-se unidade por unidade, e não volta nunca.” 78

O Espaçotempo é simultaneamente e transitoriamente crepuscular, é um campo de
percepção, sensível e sensitivo, transitório, transeunte, conectivo. É captado através da
razão sensível, reunindo os sentidos, é observável, audível, olfatível, tátil (e tatuável), é
gustativo e compartilhável.
O espaçotempo crepuscular é um espaço-tempo do entremeio, da trajetividade, do
pervagar entre os pólos distantes de uma jornada, a caminhar. Tempo de percurso e
espaço que se abre sob o caminhar do peregrino que, para “o caminhante, o caminho
se faz ao andar”79...
A mediação e a triangulação são critérios de sua existência, o devir. Instalamos-nos no
espaçotempo do lugar, crepuscularmente, transitando entre o familiar e o
desconhecido, estranhamento e aproximidades.80
Seus indícios são e estão materializados na paisagem através da relação entre a
natureza e a realização do trabalho humano, ou melhor, da realização no encontro
entre a natureza e o trabalho humano. A própria natureza também se realiza como
espaçotempo, espaçotemporalmente.
77
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A humanidade e seu trabalho também podem ser tidos como realização
espaçotemporal da natureza.
A artificialidade, causada pelo trabalho humano, apesar de manter sua
espaçotemporalidade natural, ocorre como mecanismo de desnaturalização exercida
pelo ser humano em seu território conforme o grau de distanciamento de cada grupo
social ou cada sociedade, de maneira local ou global. Dependendo do artifício, ou
técnica.
“Assim, empiricizamos o tempo tornando-o material e assimilamos, desse modo,
ao espaço, que não existe sem a materialidade. A técnica entra aqui como um
traço-de-união, história e epistemologicamente.”81

Mas não há nada que o humano, pessoa ou coletivo, faça que esteja desprendido da
natureza, e estando atrelado artifício, pode retornar e voltar-se à natureza como
refúgio à sua cura, à renaturalização ou reequilíbrio contra a fetichização da liberdade e
a alienação da natureza.
O primeiro passo, as sociedades indígenas, originárias de África e das Américas, já
ensinaprenderam há milênios. É a percepção espaçotemporal do que lhe rodeia.
Comunicação (comum-ação). O que lhe parece saudável, amável, remetendo-se à
memória-afetiva, o que lhe traz impressões de equilíbrio, organicidade, comunidade e
transitoriedade, isso é o que se considera natural e logo, preservável.
A cada momento mudamos juntos o tempo, o espaço e o mundo. Com Milton Santos,
nossa tarefa é apreender e definir o presente segundo este olhar. O lugar é uma
expressão do mundo em uma localidade, entrelaçando os acontecimentos a ela e nela
implicada. O lugar (espaço-tempo-mundo) é linguagem e também meio onde a vida é
tornada possível. A percepção do que o espaço é dependente e de sua historicização,
resulta dos processos técnicos da construção do tempo social.82
“Nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de vida,
mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite,
ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indignação sobre o presente e
o futuro. A existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o mundo.
Globais, os lugares ganham um quinhão (maior ou menor) da 'racionalidade' do
81
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'mundo'.”83

Por isso, aproximar-se do espaçotempo de um lugar é adentrar-se no mundo em uma
escala local envolvida num contexto global. A cultura é seu principal anunciante, pois é
técnica e comunicação. De dentro para fora, nunca de fora para dentro, ao menos se
considerar o primeiro caminho primordial, o da Ancestralidade e segundo como
reparação, o do olhar de quem precisa aprender com o diferente para aceitar a
diversidade, assumindo sua insuficiência e prepotência. Assim como recorremos a
Juana Elbein quando se refere à diferença de um olhar “desde dentro para fora”,
quando salienta a importância de se valorizar a Palavra Atuante, que é condutora do
poder do axé. O oral está a serviço da transmissão dinâmica. Há textos apropriados
para cada circunstância ritual sempre transmitidos no nível das relações interpessoais
concretas. Recitados, cantados em invocações, cantigas, narrativas míticas (itans) que
compõem um conjunto de textos constituintes da expressividade de um conhecimento
e visão cósmica, teológica e ética.84
Milton Santos nos “alumeia”85 com a esquizofrenia dos lugares, ao tratar de cotidiano e
território. Resultante dos choques entre os vetores da globalização, que se instalam
para impor sua nova ordem mundial que por sua vez, produz nele uma contra-ordem,
uma reverberação a partir da voz oprimida. Resolvemos este conflito a partir do fato de
que cada pessoa, grupo, instituição, realiza o mundo à sua maneira. A pessoa, o grupo,
constituem o de dentro do lugar, como o qual se comunicam, sobretudo, pela
mediação da técnica e da produção propriamente dita (são vividas como um dado
imediato), enquanto o mundo se dá para a pessoa, grupo, instituição, como o de fora
do lugar e por intermédio de uma mediação política.86
Trataremos desta lógica a como propagação da “energia vital”. O que vejo aqui é uma
conjunção tridimensional em que precisamos, para alcançar tal compreensão, a fluidez
e o preenchimento de vetores implicados por tríades constantemente relevantes à
instância da existência, o espaço-tempo-pessoa; espaço-tempo-comunidade; espaçotempo-sociedade; espaço-tempo-universo. O que o torna igualmente crepuscular 87,
83
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pois está em permanente movimento, no diálogo entre as extremidades
complementares, o equilíbrio precário de que trata Antônio Nobrega compõe então,
não somente, a expressão corporal das manifestações populares advindas destas
comunidades, mas é um princípio fundante do pensamento cosmológico, de sua visão
de organização no mundo. O trajeto que se faz percorrendo.
É a partir desta conceituação em que me inspiro na compreensão do cotidiano
construído nas comunidades chamadas afro-descendentes em terras caboclas, nunca
nos esquecendo de sua parcela ameríndia de concepção. Uma vez que em nosso
território americano os laços de solidariedade entre os oprimidos foram as principais
vias de composição da (re)xistência de uma permanência atualizada nas condições que
lhe foram impostas em situações-limites.
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Espaçotempo de matriz africana em terras caboclas
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Fotografia exposta no Zoogodô Bogum Malê Rundó, de Mãe India, Vódunón Nadoji,
cultuando o altar do Caboclo do Terreiro do Bogum, reverenciado no dia 2 de julho. Dia
da Independência da Bahia e das referências míticas à Cabocla Katarina, que lutou pela
independência e marcou o imaginário de seu culto e entidades associadas.
Neste campo de imaginário caboclo, das senzalas às ruas, quilombos e periferias se
tornaram o percurso sob(re)vivente, transeunte de um povo que se apruma ao
encontrar o acolhimento entre vales de colinas verdejantes. Que se emociona ao poder
se aproximar de um riacho de águas límpidas e contemplar divinamente o barulho das
águas correntes desviando das rochas lapidadas por seu deslizamento.
A capoeira nos dá o chão, constituída pelo olhar do “Nego Fugido”88 a subversão no
corpo negro nestas terras. Encontraram as matas baixas do sertão, a caapuera, mata
rasteira para os de língua tupi, que demarca não só pela vegetação, mas também pelo
pensamento nativo. Nos quilombos foram coexistindo em cooperação com os povos
nativos, os primeiros escravizados e devastados nestas terras, que em constante
situação-limite89 foram igualmente perseguidos e expropriados. Assim como toda
Nação de Candomblé louva a energia ancestral da terra que nos sustenta, o(a)
Caboclo(a) é o símbolo assume a simbologia complexa que reune e rege os trabalhos
de pajelância interligados com a espiritualidade africana. Juntamente com Exu, entre
os orixás yoruba, trabalham no campo da comunicação entre o mundo da matéria,
como dizem, e o mundo espiritual. São guias espirituais de espíritos encarnados como
nós e desencarnados como os falecidos, mas compõe uma gradação, um espaçotempo
específico, este o determina e hierarquiza na medida do mais velho. Como Caboclo(a)s
são atrelados às matas, à caça e pesca, são envolvidos pela ascendência que o
determina, como entre os Orixás diríamos que é regido por Oxossi, Logun Edé, Agué...
ou o(a)s Preto(a)s Velho(a)s são manifestações de entidades de energia atrelada aos
88
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Manifestação comunal, representa anualmente em julho no Recôncavo Baiano, assim intitulada por se
tratar de uma encenação de batalhas pela liberdade e fuga da escravização, tragédia sanguinolenta
acompanhada por um público que visita a intervenção realizada pelas ruas da cidade.
Conceito de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, ao se referir a enfrentamentos teórico-práticos
que a pessoa tem de superar para alcançar uma consciência crítica acerca do que a envolve. “ No
momento em que a persepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve um clima de esperança
e confiança que leva os homens a empenhar-se na superação das 'situações-limites'.” (FREIRE,
1983:106).
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Orixás Velhos, Mais Antigos que os Orixás que trazem a juventude e vitalidade como
características primordiais. Estes símbolos são presentes com outros nomes, dada a
influência das nações originárias que mais influenciam o culto. No Toré, do nordeste
indígena do Brasil, a roda espiritual é regida por tradições ameríndias que também
reverenciam a Ancestralidade. Os povos do Alto Xingu se reúnem periodicamente com
o Kuarup, rotina de rituais que duram um período permanendo aldeado com diversas
etnias reunidas que replicam experiências e narrativas mitológicas de criação, em que
diariamente executam rituais de integração e re-clamação de elementos da memória
coletiva e de construção de valores sociativos e étnicos. Assim a Jurema, o Santo
Daime, a Umbanda, a Quimbanda, as Giras de Cura, como qualquer manifestação de
culto espiritual nos territórios americanos modernos perpassarão estas linguagens de
um jeito ou de outro. Mesmo que carregado de interpretações cristãs como estipular
esquerda e direita como bom e ruim, ou impor um suporto sincretismo que chama por
nome de santos católicos entidades que remetem à origem no mundo, da natureza até
mesmo da humanidade, um espaçotempo tão remoto que só o pensamento africano
poderia definí-lo, porque o vivenciou, foi de lá que Diop90 encontrou a origem de toda a
História da humanidade.
Neste território herdado do conflito e da imposição cristã e capitalista. O “pisar
devagar” e perceber o terreno, antes de querer ditar opinião ou regras, esta é
concebida por ambas as matrizes africanas e originárias das Américas, além da boa
educação familiar, aprenderam a lidar com situações limites desde o encontro com os
impérios ocidentais da Europa e agora também anglosaxão do norte americano.
Em uma linguagem de intersecção, ambas se colocaram em diálogo e formaram o
imaginário místico e mítico de narrativas tradicionais em comunidades destes
descendentes postas ao abandono e à marginalização. Concentravam-se inicialmente
no meio rural, até o ciclo do ouro mineiro e a borracha amazônica, tiveram de se
urbanizar, os quilombos urbanos e terreiros espirituais mantêm sua memória e sua
vida cotidiana pautada pelas relações identitárias coletivas herdadas de narrativas orais
ressoantes consciente e inconscientemente.
Contramestre Pinguim, ao idealizar e coreografar o espetáculo por ele dirigido,
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Com Cheikh Anta Diop e outros autores, Elisa Larkin Nascimento afirma iniciar-se um processo de
revisão dessa história convencional distorcida e ainda dominante no imaginário e na concepção popular
sobre a África (NASCIMENTO, 1994:29).
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Cacimba de Aruanda (2013), nos mostra um mundo de cultura negra cabocla
afroameríndia, uma composição em diálogo permanente com as matrizes de povos
que foram submetidos à sujeição e subalternalização mercantilista que lhes raptavam
inclusive o direito à humanidade.
Uma vez que estou tratando de uma diáspora de povos nativos africanos, em diálogo
com povos nativos americanos, também racializados pela subalternalização, com suas
especificidades atenuantes como ferramentas estratégicas do “separar para dominar”,
mas também submetido ao sistema colonial europeu na condição de escravizado,
chamados Negros da Terra estudados por Monteiro (1994). Neste diálogo permanente,
dialogicamente ambíguo, em que o racismo ora os une, como população preta,
mestiça, negra, cabocla, marginalizada; ora separa em indivíduos moreno(as),
crioulo(as), mameluco(as), cafuso(as), mulato(as), pardo(as)...
O que nos fica nítido, em início do século XXI, em enfrentamento ao racismo criado
pela lógica hierarquizante branca, gerou-se uma postura de auto-determinação e autodeclaração de um povo resignado preto, bastante inspirado pelo conceito Black People
dos discursos por direitos humanos nos EUA, mas já mencionado como sinônimo de
Sabedoria Ancestral reunida na imagem do(a) Preto(a) Velho(a). Entretanto, este preto
não se desdobra em uma lógica purista e totalitária, do ponto de vista do tom de pele,
é uma categoria política de oposição, engloba uma amalgama de nuances
melanodérmicos e traços associados; enquanto que do ponto de vista ideológico,
compõe um forte elo de irmandade e companheirismo. O que é destacável é que a
melanina acentuada e os traços associados são agravantes do ponto de vista racista,
uma vez que a lógica hierarquizante coloca em grau subalterno o primeiro tom escuro,
o cabelo crespo, lábios e nariz largos. Estereótipos formais conjugados a favor ou
contra quem usufrui de mais poder.
Mas usualmente no meio acadêmico, o termo mais generalizante que resigna o povo
preto costuma ser população negra. Por isso acredito ser necessário pontuarmos o
posicionamento perante a auto-afirmação e auto-determinação do povo preto, a
negritude é um desdobramento, o discurso é a somatória de perspectivas integrativas,
associativas e complementares.
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Vemos que nestas matrizes de pensamento, africana e ameríndia, a lógica de cultuar e
aprender com a Ancestralidade permitiu um diálogo fundamental entre ambas as
culturas escravizadas e marginalizadas. Constituem vozes de matrizes oprimidas que
tiveram de coexistir, como um povo novo, obrigadas a submeter sua trajetividade ao
domínio euro-ocidental.
Considero de extrema necessidade elucidar este aspecto da re-união por condição de
Malungagem91, palavra de origem bantu, nos remete à irmandade de barco, parceria
fundada na convivência contextual. Nome com que os africano(a)s tratavam também
companheiro(a)s de infortúnio no navio escravista, este remete ao concreto sofrimento
do tráfico escravagista. Mas esta palavra é atribuída também aos grupos de pessoas
iniciadas juntas, no mesmo momento, processo, terreiro. Este barco é o simbólico é
também o barco de iniciação no axé. Irmã(os) de criação. Navegam juntas as tormentas
e bonanças da iniciação na trajetória espiritual pessoal, coletiva e primordialmente
ancestral.
Por companheiro(a)s de barco, de barraco, de barracão. O tratado de malungagem do
povo preto nas américas perpassa a coexistência em um território previamente
ocupado, socializado e herdado. Um dos princípios integradores conhecidos entre os
que cultuam a Ancestralidade em África é a força vital da terra em que se vive. É nestas
terras que o povo cria seu sustento e sustenta sua cultura. As terras ocupadas em
Pindorama continuam tendo suas ancestres nativas, por isso o(a) Caboclo(a) está
presente em todos os cultos de matriz africana em terras ameríndias.
Por mais que a literatura racista estabelecida no século XIX procurasse desarticular o
pensamento de um povo mestiço diluindo-o em brasileiro, sendo a maioria da
população negra, afro e ameríndios descendentes, a classe dominante teve de
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Malungo(a), companheiro(a), nome atribuído entre os povos escravizados, desde os de língua banto,
primeiros a influenciarem com este termo a irmandade criada através de laços colaborativos de vida e
solidariedade por convivência, e não voluntarismo. Do quimbundo “ma'luga”, camaradas; no quioco,
malunga é plural de lunga, companhia conjugal e ainda, do quicongo: ma-lùngu, plural de lùngu,
sofrimento, pena, morte, dificuldade; na-lùngu, aquele(a) que sofre (LOPES, 2006: 135). Vemos que
desde nossas aprendizagens com a Palavra africana, os rituais de iniciação são coletivos, geracionais, por
isso institui a irmandade por iniciação, no Candomblé chamamos “irmã(os) de barco”, pessoas que foram
iniciadas em um mesmo espaço-tempo. Como nos narrava Toumani Kouyaté sobre o processo de
ensinaprendizagem africana, pautada na Palavra, na espaçotemporalidade da pessoa, na leitura da
pessoa e do mundo a partir da Palavra. Pessoas participantes de um mesmo ritual de iniciação se tornam
irmãs de barco, na medida em que sofrem juntas as dificuldades e as superações juntas.

59

articular-se com os investidores estrangeiros e forjaram a política de branqueamento
maqueada pela falsa democracia racial. Em meio a fortes conflitos estabelecidos em
âmbito econômico, emocional-afetivo, da saúde pública, enfim, o autoreconhecimento
e autoafirmação política pessoal e coletiva, resigna-se por povo preto. A academia,
demasiada diplomática, porém nada imparcial, prefere adotar o termo “negro”, na
literatura hoje que veicula na mídia minimamente democrática prefere utilizar a
denominação de negro e ainda insiste em classificar a categoria povo preto como
pejorativa, mas isso porque a classe média hegemonizante não percebe a afirmativa de
oposição à imagem estabelecida pelo padrão iluminista.
O povo brasileiro, antes de existir, precisa se localizar e se posicionar, racialmente,
politicamente, socialmente. Existe uma força de pensamento ancestral que transcende
a política, a crença, a vontade das vaidades. Neste plano, comanda quem viveu mais e
por isso sabe mais, a arte da Palavra conversada, consultada, caridosa, confortante,
construtora, condutora.
A ancestralidade é a referência sempre que se precisa ouvir, ou quando se quer falar e
não se sabe como, quando ela mesma lhe chama “pra um dedinho de prosa”, ou
quando alguém a chama, reclama, clama, acende vela e em chama proclama.
São alicerces da compreensão do pensamento africano e afrodescendente a
triangulação, entre a Ancestralidade, a Corporeidade e a Atitude.
A ancestralidade é orientada pela sabedoria, de quem já vivenciou e preservou a
Palavra, que é corporeidade porque a Palavra é gesto e atitude. Guardar a Palavra é
guardar a memória, a existência e a re-existência da essencial, o que é essencial e
natural.
O espaçotempo da capoeira ocorre no diálogo entre as culturas de matriz africana e a
ameríndia. A trajetividade recursiva da Capoeira no Brasil se remete à antigos Mestres
da Palavra, por isso do corpo, e da memória de uma arte marcial teatralizante,
brincante.
Contramestre Pinguim explana sobre a triangulação dos passos iniciáticos da Capoeira,
como a fala do corpo: observação, ouvinte, oratória; os três berimbaus: cada um
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preenche o espaçotempo da música com toques complementares; multiplicados
sempre por três, ladainha, corrido (Angola, São Bento Grande e Jogo de Dentro);
sempre na lógica triádica.
Aprendi com ele e com seu nosso mestre Gato Góes, que os três berimbaus na
Capoeira equivalem aos três atabaques, congas, ilus, no Candomblé. A voz do
berimbau evoca a voz dos Ancestrais Mestres, os egun-gun, que não são qualquer
egun, são reverberação do espírito dos Mestres, encantado(a)s. Os atabaques, no
Candomblé, reverberam a voz de Ancestrais Fundadores, aqueles espíritos que
estiveram aqui desde muito antes do ser humano constituir-se; entoam também
toadas à encantaria dos Guias e Mestres do Catimbó, Umbanda, Jurema. As orquestras
são como conjunto ritualístico que se comunica com uma linguagem específica, cada
entidade espiritual demanda sua própria rítmica, sua cantiga, seu oriki ou oração. A
pessoa, os instrumentos e a ancestralidade configuram-se como mais uma triangulação
afroameríndia.
Capoeira narra uma história, diz Contramestre Pinguim. Nos pergunta, que história
narra o nosso corpo? Nos alerta ao espaçotempo do movimento, o instante em que ele
ocorre é preenchido por sua aparência, sua materialidade. O momento exato em que
se encaixa o golpe é a percepção aguçada de todos os sentidos simultaneamente
ativados pela mediação. Esta mediação é o espaçotempo, mais uma triangulação
afroameríndia: Ancestralidade, Pessoa, Mediação. Mestre é a mediação, matrialidade é
mediação (mães-de axé, ou de-santo; ama(apa)drinhamentos; irmanização)... Exu é
mediação. Caminho, realização.
A Palavra é um elemento fundante no pensamento afroameríndio, A. Hampate Bá, em
A Tradição Viva, para a coleção da UNESCO, nos elucida nitidamente a profundidade da
ética da Palavra. Toumani Kouyaté reitera a Palavra como elemento pedagógico,
compondo uma epistemologia de ensinaprendizagens a partir da Palavra. Ministrou um
curso92 sobre a Pedagogia da Palavra, de como é sistematizada a Universidade da
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VIII Congresso de Pesquisador(a)es Negr(a)os – Ações Afrimativas: Cidadania e Relações ÉtnicoRaciais, realizado bienalmente pela APBN, Associação de Pesquisadores Negros Nacional. No qual tive a
oportunidade de participar com a apresentação de meus trabalhos nas duas últimas edições, 2012 com
o trabalho título “Separar para Dominar”, sobre a lógica de dominação colonial; e 2014 com o título de
“Espaçotempo crepuscular vivido em comunidades que re-existem em Ancestralidade africana”, tratando
da ocupação e produção de espaçotempo em matriz africana nos territórios de diásporas
afroameríndias. Foi apresentado no simpósio temático: A presença das manifestaçõesestéticas africanas
nas culturas afro-americanas: a oralidade, a música e o corpo em ação como estratégia de formação,
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Palavra numa região antiga entre o Mali e Guiné Conacrê. Mais adiante trataremos de
suas peculiaridades, mas aqui quero mencionar a profunda emoção de como ele nos
narrava a maneira de ensinaprendizagens envolvendo um Mestre Narrador de
Histórias. Em seu raciocínio eu vi a anunciação das origens dos Mestres de Capoeira.
Ele de maneira muito peculiar de Mestre tratava das famílias e os ofícios
intrafamiliares, que ligavam as iniciações por apadrinhamentos, gerando laços
mestre/discípulo. “Estes mestres vieram à terra irmã que foi levada para longe, mas
que se pode transpassar através dos mares...” Era assim que ele se referia a como as
crianças eram educadas aprendensinando93 ouvindo as histórias de exaltação dos feitos
importantíssimos realizados por seus povos, como frotas reais que velejaram Atlântico
adentro muito antes dos europeus aparecerem. Fundaram rotas de articulações e
conhecimentos, como pirâmides, floraterapias, ética matrial iniciática... e inclusive
narrava: “As terras irmãs que tiveram de se separar, se comunicam até hoje...” Muitas
pessoas foram deportadas do continente, mas algumas se prontificaram a ir, pois
pretendiam preservar a memória e a Palavra como rede de solidariedade contra o
banzo:
“Nostalgia mortal que acometia negros africanos escravizados no Brasil. Triste,
abatido, pensativo. Surpreendido, pasmado; sem jeito, sem graça. Do quincongo
Mbanzu, pensamento, lembrança; ou do quimbundo mbonzo, saudade, paixão,
mágoa.”94

O africano e o afrodescendente uniram forças, desde os primeiros contatos précoloniais, com os povos originários das Américas. O símbolo desta re-união e
homenagem é o caboclo, respeitado, cultuado, reverenciado, como Mestres,
Encantado(a)s, Entidades, Guias, Pajés, regentes contidos em todas as vertentes e
roupagens das religiosidades negras neste país.
Segundo narra Kouyaté, ele percorre a memória como narrativa, dramatiza o passado,
sankofando95, historicizando.
93
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resistência política e emancipação. Coord. Mônica Guimarães Teixeira do Amaral (USP), 2014.
Neologismo para significar a concomitância de aprender e ensinar.
LOPES, 2006.
Atribuímos ao símbolo Adinkra, que nos remete às aprendizagens geradas pelo olhar no passado que
direciona as ações presentes, um verbo, uma ação, uma atitude. Inspirada por um colega quilombola,
José Roberto Barbosa, educador e historiador. Como é reconhecido como um dos mais representativos
para o povo do Gana e sua filosofia Adinkra, Sankofa é hoje considerado uma filosofia de África
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A força do reencontro de povos oprimidos integrou a solidariedade, conhecimentos,
familiaridade e reexistência. Significou ameaça para o mundo colonial implantado pelo
europeu. Este rapidamente lançou de uma imprensa emergente que estabeleceu a
literatura institucionalizada como gênero artístico para introjeção de valores, moral e
conduta pelo branqueamento. Logo mais, o que recentemente configurou-se numa das
maiores redes midiáticas de alienação planejada conjunta. Organizada para destruir um
imaginário de união e instaurou os conflitos entre negros e caboclos. Geraram
categorias socio-identitárias supostamente distintas, criando pequenos causos e figuras
folclorísticas que colocam o caboclo em um lugar do capataz, do jagunço, por ser
aparentemente mais branqueado serviria para os olhos do quase-branco, para fazer-se
distinguir a hierarquização racial. De fato a cooptação por vezes funcionava perante
tamanha sujeição pela sobrevivência que passavam tais pessoas, mas isso não anula o
fato de estarem sempre em desvantagem perante a situação de dominação colonial. O
preto, sempre associado ao tom de pele, ao “primeiro tom”, é quem vai sofrer mais
com o racismo, imbricado às classes e ao gênero, teríamos multiplas desigualdades
sobre um povo submetido à miscigenação de qualquer maneira. A diferença é delimitar
de que lado você está? Ser preto não é estar na moda, é assumir uma história de
opressão a ser superada, é relembrar que o presente é marca do passado e que é
preciso “ajeitar a bagunça” feita por critérios unilaterais e por meio da violência.
Uma das maiores armas da Colonialidade96 contra a simbologia afroameríndia foi a
literatura, a escolarização que aliena e pressupõe “civilizar” através da catequização, e
a indústria midiática. Esta se dedicou à desagregação do imaginário caboclo do mundo
negro. Contribuiu para criar impressões deturpadas no senso comum do lado de fora
de onde se pratica cotidianamente o pensamento afroindígena-descendente. “Todo/
negro/a já ouviu falar no/a Caboclo”, mesmo que bem rasamente, quando generaliza a
qualquer sujeito/a do povo, ou como em associações à macumba, quando associam a
uma entidade, ou ainda, quando querem se referir à mestiçagem do branco com a
nativa. Na verdade, este termo é falado em todo o Brasil, cada uma regionalidade
atribui a ele seu contexto e referência, as vezes mais estereotipada pelo racismo, as
vezes como identidade e reverência. Forjaram através do “Separar para Dominar”, a
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tradicional, assim, categoria de exaltação da ética e do pensamento afrodescendente
QUIJANO, 2005.
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impressão de que indígena e caboclo/a seriam coisas diferentes, que seriam menos
negro/as, que por isso poderiam ser menos catequizados e criaram as missões apenas
para minimizar os custos dos bandeirantes. Ainda inventaram subcategorias cafuzo(a)s,
(confuso(a)s), mameluca/os, crioula/os... até acabar no pior, a/o mulata/o, que deriva
de uma expressão pejorativa associando o mestiço ao subalterno deslocado racial e
culturalmente. Com prof. Munanga97 aprendemos que o termo mulato vem da imagem
da mula, pelo animal ser resultado do cruzamento de dois animais de diferentes
espécies é estéril, o que levaria à associação de que o mulato é um ser híbrido advindo
do cruzamento de raças distintas, sem supostamente condições de estar no âmago de
nenhuma das culturas que o geraram é incapaz de reproduzi-las; outra imagem
atribuída à mula é de carregar o peso dos tropeiros, viajantes carregadores de
suplementos aos interiores do país. O/a mulato/a também está encarrega pelo peso do
trabalho braçal deste a colônia. O/a pardo/a foi uma associação ao pássaro pardal, ele
não faz ninho, choca seus ovos em ninhos abandonados, achados por eles, o que levou
a entender que o mestiço não teria condições de elaborar ou construir, arquitetar sua
casa com fundamentos culturais profundos, como se não tivesse casa, lugar de onde
referenciar-se. O moreno é um termos menos pejorativo e ofensivo, apesar de sua
origem, mais antiga, o mouro que era o negro de antigamente, foi usado para resignar
o povo do extremo oriente até a África, como se mensionasse a fisionomia árabe,
acabou por associar um povo de pele mais clara, era considerada mais “evoluída” por
se referir a povos islamizados.
Ao longo de décadas e séculos, o imaginário popular foi passando devagar por uma
deturpação, a de que caboclo/a não fosse negro/a ou preto/a. De todos estes termos
que se referem aos fenótipos de mestiçagem, a miscigenação cultural é suposta como
uma amalgama formada pelas três matrizes étnico-raciais que geraram o país, a
indígena ameríndia, a africana e afrodescendente, e as culturas europeias advindas do
pensamento ocidental que se modernizava e colonizava e que futuramente
imperializou-se em âmbito global. Mas este pensamento é tão linear quanto imaginar
que os processos sociais gerados por uma sociedade escravocrata ao longo de mais de
380 anos, esfaleceriam com um decreto que nem de fiscalização dispunha. Esta lógica,
ao meu ver, nos ajuda a compreender os mecanismos de funcionamento das
97

Ver mais em MUNANGA, 2006a.
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instituições criadas por esta sociedade, baseados na burocracia meritocrática que
beneficia por interesses de status e não de solidariedades. Visto assim, como pode
uma cultura popular ser tão influenciada no âmago de sua etnicidade, por uma matriz
que sempre a dicotomizou e segregou?
O Caboclo rege o culto, permeia e media os Orixás, Ancestrais Primordiais 98, e a
Encantaria, guias da Jurema, Pajelância, Curandices e Umbanda. Presenteia e anuncia
com sua sabedoria, abençoa a prática africana em suas terras e orienta
ensinaprendendo com seus povoados descendentes, rumo à superação dos
sofrimentos, à cura, à saúde e bem-estar comum em suas localidades.
Para transitarmos um pouco mais no imaginário indígena sulamericano temos que
abordar alguns grandes troncos linguísticos99, aqui, o mais emblemático pode ser
considerado o imaginário Guarani, pois sua cosmologia chega a influenciar outras
etnias e gerações contemporâneas. Caracterizam-se por serem andarilhos por
excelência, por serem aldeões circulantes, transeuntes em direção a Terra sem Males,
sempre a caminho do mar.
“É precisamente este mecanismo topofílico que transforma o espaço vivencial em
um desdobramento da vivência subjetiva, na medida em que sua pertença ao
espaço, amplia o alcance simbólico de suas experiências, transforma o espaço em
lugar. (…) Este processo de equilibração ou harmonia conflitual caracteriza o que
denomino de 'ecossistema arquetípico', ou seja, o universo das relações dialéticas
e recursivas entre a ambiência (umwelt) e a corporeidade humana que resulta em
atitudes e significações subjetivas matriciais, isto é, que vão modelar respostas
existenciais comuns que podem ser expressas em uma narrativa ancestral
(mito).”100

Ferreira-Santos aproxima nosso imaginário da paisagem e do “ecossistema arquetípico”
ameríndio e africano, um espaçotempo mítico que reverbera, repercute na Palavra do
Corpo, sua Corporeidade.
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Assim chamados no Candomblé Nago/iorubá.
Como ocorre em África com os Bantu, os Yoruba, Fon, Haussas, Ashanti.
FERREIRA-SANTOS, 2012: 5.
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Estes desenhos Asuriní para se chegar a uma classificação dos padrões básicos dos
desenhos compõem unidades mínimas de significação ou elementos básicos101. As
unidades mínimas distintas correpondem à formas básicas que salientam a maneira de
pensar e viver destes povos. Nos grafismos acima podemos observar que os caminhos
tracejados levam à triangulação, à propagação, à ondulação e espiralidade, infinitude...
Estes traços não são aleatórios e sim simbólicos, cumprem com a est-ética (estética e
ética) de imprimirem sua lógica no mundo através de seu corpo, de seu grupo, porque
um pinta o outro, um é o espelho do outro.
O espiral movimenta, o movimento é espiral

101

VIDAL, 1992: 242.
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Símbolo ideograma Adinkra: Sankofa
“O vento alcança todos os cantos”
Princípio Xamã

No encontro do ar frio com o quente, o jogo de forças complementares dissipam o
deslize do movimento espiral. Na diferença de densidade e altitude, cada um segue seu
rumo sem negar suas origens, mas contemplam um trajeto de co-rexistência e
entrelaçamento, justaposição. Assim entendemos a dialética. Um jogo que não termina
em síntese, mas em configurações momentâneas e transitórias da realidade. Este
pensamento não é residual, é existencial, mediador como Exu, Elegua, crepuscular
hermenêutico, transeunte mensageiro de uma recondutividade memorial. Preenche o
espaçotempo de símbolos, de significados e sentidos da vida, de rumo na vida.
Contramestre Pinguim nos ensina que para se apreender nas Culturas Negras é preciso
viver a cultura por completo. Não adianta experimentar um dos aspectos de suas
linguagens, manifestações, como ferramenta, passa-tempo, malhação... É preciso
aprofundar-se no cotidiano, na visão de mundo, que funda a linguagem. Como no
Maracatu, Samba, Capoeira, Jongo... como advertem os povos quilombolas: “Muitos
podem dançar Jongo, mas poucos são jongueiros...”, afirmou José Roberto Barbosa,
filho do Quilombo de Brotas em Itatiba, SP.102
O som é o resultado de uma estrutura dinâmica, em que a aparição do terceiro termo
origina movimento. Em todo o sistema, o número três está associado ao movimento.
Veremos que o som da voz humana, a palavra, é igualmente conduzida por Exu,
nascido na interação dos genitores masculinos e femininos. A transmissão do
conhecimento é veiculada através de complexa trama simbólica em que o oral constitui
um dos elementos. O princípio básico da comunicação é constituído pela relação
interpessoal.103
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Educador comunitário e estudante de História também atribui o verbo Sankofar em seu linguajar, como
um historicizar à moda africana.
SANTOS, 2002: 49-51.
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O momento é principalmente temporal, ele faz parte de uma zona de temporalidade,
não pura, mas dominante. A situação, estreitamente articulada no lugar, é
completamente espaço-temporal.104 A própria dialética cosmológica. Trataremos desta
lógica como propagação da Energia Vital.

1

2
104

GARNAULT, 1966
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3

4

fig. 1 e 2, princípio das unidades dinâmicas; fig. 3 e 4, cone, símbolo do crescimento (Santos, 2002).

Estes grafismos que preenchem triângulos e ondulações pontiagudas nos levam à
triangulação entre presente, passado e futuro pertencentem a uma desencademento
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sinuoso, oscilante e em constante transitoriedade. As esculturas de homenagem a Exú
remontam às articulações do ser humano, flexionadas sempre em posição re remete
ao movimento atento de guardião.

Representações de Exu que simbolizam a propagação da vida pelo princípio masculino + feminino =
elemento procriado: zigue-zague, dialética espaço-temporal.

Imagens, esculturas representativas de Exu, originárias da região da Nigéria, expostos em acervo
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permanente do Museu AfroBrasil de São Paulo.

De Pierre Verger, Èsù/Exu no século XX, Benin.
Réplica da fotografia de Pierre Verger, exposta no acervo permanente do Museu AfroBrasil de São Paulo.

Vemos nesta imagem, um zelador dos segredos de Exu, podemos visualizar seu
capacete no formato do gorro similar nas figuras anteriores. O símbolo do espiral
persiste no imaginário destas representações. Noto que o espiral aponta para trás da
cabeça de Exú, o olhar para o passado que orienta o rumo no presente.
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A noção de pessoa em matrizes africanas e indígenas nas Américas perpassa a noção
de materialização da Ancestralidade articulada à perspectiva pessoal de realização da
trajetividade recursiva. O Odu, os caminhos, o destino mutável pela jornada
empreitada pela pessoa com sua implicação em seu grupo perante sua Ancestralidade
e as condições práticas postas pelo mundo concreto.
Juana Elbein afirma que Olórun, ou Oba-órun – rei do Orun – é a entidade suprema, é o
grande detentor dos três poderes ou forças que tornam possível e regulam toda a
existência, tanto no órun como no àiyé: ìwà + axé + àbá e foi Ele quem transmitiu aos
Irunmalè de acordo com as funções que lhes foram atribuídas:


ìwà é o poder que permite a existência genérica, lembro que foi o àpóìwà – a bolsa da existência – que Olórun entregou a Òrisàlá
(Obatalá/Oxalá) para que este procedesse à criação do mundo. O ìwà é
veiculado por diversos elementos, entre os quais se encontra
essencialmente o ar, pertence ao domínio da cor branca, energias
vinculadas aos oxirás funfun, entidades reunidas pela simbologia da
criação, dos elementos mais antigos de formação terrestre e humana e
como tal representa existência genérica.



axé, é o poder de realização que dinamiza a existência e permite que ela
advenha. Ele pertence às três cores.



àbá é o poder que outorga propósito, dá direção e acompanha o axé.

Olórun detém os três poderes no àpéré sobre o qual ele está sentado.105
Neste sentido, como Olórun, a entidade suprema protomatéria do universo, Exu não
pode ser isolado ou classificado em nenhuma categoria ocidental. É um princípio e,
como o axé que ele representa e transporta, participa forçosamente de tudo. Princípio
dinâmico e de expansão de tudo o que existe, sem ele todos os elementos do sistema e
seu devir ficariam imobilizados, a vida não se desenvolveria. Segundo as próprias
palavras de Ifá – cada ser tem seu próprio Exu, em seu corpo, ou cada ser humano tem
seu Exu pessoal, cada cidade, cada casa (tronco familiar), cada entidade, cada
substância autonoma viva é acompanhada, em seus planos físicos e espirituais, tudo
105

SANTOS, 2002: 74.
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tem seu próprio Exu, e mais, – sem Exu em seu corpo, não tem existência, não se sabe
vivo, é compulsório que cada ser tenha seu Exú particularizado. Assim como Olórun
representa o princípio da existência genérica, Exu é o princípio da existência
diferenciada, em conseqüência de sua função como elemento dinâmico que o leva a
pulsionar, a desenvolver, a mobilizar, a crescer, a transformar, a comunicar.
Olódùmarè/Olórun fez Exú como se fosse um medicamento, um acesso de poder
sobrenatural próprio para cada pessoa. Isso quer dizer que cada pessoa tem à mão seu
próprio remédio de poder sobrenatural podendo utilizá-lo para tudo desempenhar. Só
os seres humanos não podem ver seu Exu particular. Os ebora (encabeçados por
Odùduwà, reúne o poder genitor feminino), os orixá (regidos por Obàtálà, regem o
poder genitor masculinos) e todos os Irunmalé (entidades divinas e ancestrais) podem
ver-se a si próprios, acompanhados de seu Exu, fato que lhes permite executar tudo o
que tem necessidade, de acordo com as maneiras específicas e os afazeres e
características de seu Exu. Na realidade, é o elemento Exu de cada um deles que
executa suas funções. Exu é um símbolo coletivo, um princípio, o mensageiro, o
terceiro elemento do diálogo, a linguagem e a imagética.

Representações de Exú símbolo de reprodução e crescimento segundo os desenhos de ABHAHAM (1958)
citados por SANTOS (2002).
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Ibeji – gêmeos, espíritos ancestrais erês106, associados à esperteza e união em
irmandade. Com suas cabeças cônicas de linhas triangulares107 também mencionam a
presença de Exú Bara ou Legba, companheiro oculto da jornada pessoal,
complementos de Exú Elebo, garantem o desenvolvimento sem contratempos no òrun,
enquanto Èsè-Àgbà reune a representação coletiva de todos os Exu pessoais.108
Símbolo por excelência do progênito, de elemento engendrado, a primeira forma de
existência, descendente, ramos dos troncos e legado destinados deixados pela
memória s ancestrais.
O passado, presente e futuro sem contradição ou rompimento. É o processo de vida de
cada ser vido. Dinâmico e dialógico, é o elemento procriado.
Ogan Liberato tratou sobre o sentido de Exú na leitura do povo ewe-fon:
“E se você observar, falando de intolerância, o imobilismo na direção do ser
sujeito, nós ficamos durante um tempo na “síndrome da pulga”, que eu chamo.
106
107
108

Criança em línguas yoruba.
Peças nigerianas, acervo do Museu Afrobrasil.
SANTOS, 2002: 165-9
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Ainda a sermos objeto e a não sermos sujeito nesta constituição é muito
masoquismo e se observar que as conversões de muitos que saem do
Candomblé e se evangeliza diz que encontrou a Deus e estava com Satanás,
mentindo inclusive quando sabe que nós cultuamos Orixás, Voduns e Inkices. O
que eles chamam de Satanás, para nós é Jesus, porque o nosso “religare” é Exu.
Que está para nós de tradição africana, se é este que existe tal de sincretismo,
que eu acho que não tem, porque para se ter sincretismo, ao reconhecer além
de Santo Antônio à Ogum e Santa Barbara ser Iansã, então teria que se
reconhecer Exu como Jesus. Porque se você começar e terminar uma coisa no
Candomblé, seja na vida ou no orun, no axexé ou no sirrum, você primeiro
chama por Exu, que é ele quem comunica, é o homem que vai miloorun, aquele
que sai da casa, do chão, da terra, para falar com Deus, o grande arquiteto do
universo Mawu, Olorun, como queiram chamar... e quando Cristo diz que
“ninguém vai ao Pai se não por mim” – e nós dizemos, ninguém vai a Olorun, à
Deus, se não for por Exu, por Legbara.
Bom, se tivesse mesmo este sincretismo dizia-se: “Exu está para o Candomblé
como Jesus está para os cristãos, como Buda está para o budismo... Exu não é o
diabo, que eles criaram inclusive, no Candomblé nem cabe lugar para o que é o
diabo. Só se fosse algo que ameasse sua existência, sua atualização e
permanência, isso sim é o diabo. A negação de si. E nós nos omitimos disso,
muito algumas vezes ainda dizer: Vamos lá que eu vou cuidar do diabo...
Candomblé não cultua diabo, Candomblé tem Orixá, vem Inquice e tem Vodun,
Exu é um deles. Quando se fala de Tranca-rua, eu comparo assim a um grande
guarda de trânsito...
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Espaçotempo territorialidade
Por outro lado, curiosamente, não acidentalmente, mas quase que ironicamente,
vemos no Candomblé uma constituição familiar, matrilinear, chamar-se por Nações.
Para falar em território, por compromisso geográfico com Milton Santos, imergimos na
concepção de acumulação desigual de espaçotempos na paisagem, o descontínuo
presente no jogo de forças sociopolíticoeconômicas que forjam a ocupação e a
valoração dos terrenos. A terra possui sua parcela física e sua quirela social.
No contexto das diásporas forçadas às terra de Pindorama, nos encontramos em um
contexto de colonização, de interesses internacionais e centros de decisões externos
impositivos à autonomia das comunidades que reexistem em outras lógicas
consideradas adversas e marginalizadas.
A aliança entre a aristocracia colonial e a burguesia reinstaurativa do pacto de sujeição
no final do período imperial português conciliou a lei de terras (transferência de título
aos colonos/coronéis) em contrapartida da abolição (formação de massa
consumidora).
Sem qualquer perspectiva de reparação, a população até então escravizada passa a ser
um desconforto, constituíndo-se como negra mestiça (filhos da exploração de colonos
sobre a mulher escravizada).
“Em 1681, um administrador de São Domingos assinalou que 4 mil brancos, contra
400 brancas, viviam nesta colônia. (…) o que deixava os rapazes na desordem por
concubinagem pública com as negras e mulatas. (…) Do direito de dominação do
branco decorria um sistema de castas que interditava os casamentos mistos. Por
isso, no contexto colonial a mestiçagem é também vista como uma nova categoria
ameaçadora do sistema maniqueísta branco/negro (…).” 109

O fim do sistema escravagista, em 1888, coloca aos pensadores brasileiros uma
questão até então não crucial: a construção de uma nação e de uma identidade
nacional. Ora, esta se configura problemática, tendo em vista a nova categoria de
cidadãos: os ex-escravizados negros. Como transformá-los em elementos constituintes
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da nacionalidade e da identidade brasileira quando a estrutura mental herdada do
passado, que os considerava apenas como coisas e força animal de trabalho, ainda não
mudou? Toda a preocupação da elite, apoiada nas teorias racistas da época, diz
respeito à influência negativa que poderia resultar da herança inferior do negro nesse
processo de formação da identidade étnica brasileira.
Procuravam, salvo algumas exceções, favorecer a mestiçagem como mecanismo de
progressivamente estabelecer a predominância biológica e cultural branca e o
desaparecimento dos elementos não brancos.110
Ao considerarmos as formas inspiradas pelas matrizes africanas de ser e estar em
comunidade, encontramos a noção de Ubuntu, chamado assim em África do Sul, de
origem do povo zulu, é conhecido por outras expressões linguísticas e vividas por
outros povos em todo o continente. Uma expressão vivida de uma filosofia coletiva
ética entre os povos sul-africanos há séculos.
O que Nelson Mandela Madiba afirma ser um sistema de valores praticados como
ideologia, Ubuntu é atribuída à filosofa Lia Diskin, mas que, no entanto, contém um
grande ensinamento para que nós ocidentais, inseridos no mundo do consumismo e da
competição, reflitamos a respeito. Define o humano, enquanto ser, conforme sua
interação com outras pessoas, propondo assim uma irmandade comunalógica.
Premeado com o Prêmio Nobel da Paz (…) o pastor Desmond Tutu, uma das figuras
mais importantes na luta contra o Apartheid ao lado de Nelson Mandela, em seu livro
No Future Without Forgiveness111 (Não há futuro sem perdão), diz: "Ubuntu é muito
difícil de traduzir para uma língua ocidental... Quer dizer: ‘Minha humanidade está
presa, está indissoluvelmente ligada, no que é seu."
Compõem um sistema de crenças, uma epistemologia, uma ética coletiva e uma
filosofia humanista espiritual do sul da África, em suma, “uma forma ética de conhecer
e de ser em comunidade”.112
Em uma entrevista para Revista IHU Online, Dalene Swanson afirma que Ubuntu, é
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uma “alternativa ecopolítica” à globalização econômica neoliberal, em uma espécie de
comunitarismo ancestral.
Apresenta-se como “uma das normas culturais mais poderosas e universais que
vinculam as pessoas em todo o continente e transcende línguas, tribos e locais como
uma ética humana coletiva.” Entende o conceito, nascido na filosofia em que a força da
comunidade vem do apoio comunitário e de que a dignidade e a identidade são
alcançadas por meio do mutualismo, da empatia, da generosidade e do compromisso
comunitário. O ditame “é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança” é o
emblema de maior sentido do espírito e a intenção de Ubuntu. Dalene analisa a
estrutura colonial-capitalista como ameaça a esse modo de ser africano tradicional –
“embora, em alguns casos, ele ironicamente o fortaleceu ao galvanizar o apoio
coletivo e ao criar solidariedade entre os oprimidos –, da mesma forma a
industrialização, a urbanização e a globalização crescentes ameaçam fazer o
mesmo”113.

Imagem de mulheres compartilhando a mesma cumbuca114, rituais de recriação dos significados
ancestrais.
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A Nação chamada Angola, predomina a cultura herdada da matriz linguística Bantu,
marcadamente do quimbundo e quicongo. Que ao terem sido trazidos para o Brasil no
início do tráfico colonial, cultuavam os ancestres conhecidos por Inquices, foram os
que mais aproximaram dos cultos ameríndios e fundindo-se em uma amalgama de
irmandade e comunidade envolvida, relacionada e incorporada pelos elementos da
Mãe Terra, Pacha Mama, Aruanda, deram origem aos primeiros caboclo(a)s,
encantado(a)s, mestres, da Jurema à Umbanda, da cabana, do terreiro, do barracão ao
quintal da roça ou a sala da casa. Esta matriz é hoje a maior influente das religiões e
cultos, ritos religiosos realizados nas famílias afro-ameríndias.
A Nação chamada Nàgó/Nagô é constituída marcadamente pelo tronco linguístico
Yoruba. Estes foram trazidos mais destacavelmente em um segundo momento quando
o Porto do Novo, no Benin passa a ser o maior exportador povos escravizados das
colônias. Dali vieram também outras etnias de diferentes troncos familiares como os
Haussas (muçulmanos) e os Ewe, de língua Fon. Estes últimos, do Daomé, na região do
rio Níger, já próximo ao litoral, eram chamados de jeje pelos yorubá, que por sua vez
eram chamados de nago pelos de língua fon...
Na verdade, pela variabilidade do que é chamado Nagô também é uma generalização.
Por exemplo, Candomblé de Keto, o Xangô de Recife, conhecidas civilizações
yorubanas; os caboclos feitos nos preceitos ensinados pelos Orixás. Os Jeje (jeje-mahi,
jeje-mina, jeje-nago), de língua Fon, são de origem Ewe, do Daomé. Domínios de povos
ligados à terra em seu mais amplo sentido, os Voduns, são ancestres de Terra seca,
molhada, fecundada, precisamente rica. O povo do Daomé guarda grandes segredos
em seu culto, são misteriosos por etnicidade, já os da nação de ketu são conhecidos
por serem mais extrovertidos.
Os ancestrais coletivos afroameríndios são manifestações de uma Força Vital, se
referem à uma pertinência comum, de um tronco familiar, se destacaram por seu
trabalho junto à frente das comunidades nas quais estão vinculados e não
necessariamente originárias de lógica da família estendida115. Nações integradas
interligadas por situações-limite simultâneas, laços de colaboração – caboclagem,
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malungagem – do Candomblé, os Inkices, Orixás e Voduns, ancetrais primordiais da
natureza e antepassados estruturantes da moral e da ética negra das diásporas
africanas; e de Encantado(a)s, Mestres, Caboclo(a)s, Legbaras, Preto(a)s Véio(a)s,
Ybejis, intermediários espaço-temporalmente entre nós, os seres vivos, e os Orixás.
Estes componentes irmanam na complexidade do culto à Ancestralidade africana,
ameríndia e, não deixando de mencionar a existência também da linhagem mouramediterrânea (como as falanges de ciganos, as linhas arábicas e as do oriente).
Na lógica guarani, a noção de que a terra é de todas as pessoas, parentes, e ao mesmo
tempo não pertence a ninguém. Sociedades descentralizadas e retirantes (em busca da
Terra Sem Males). Um aldeiamento, tekohá, é composto pelo núcleo de moradia e os
caminhos que levam à aldeia; uma opy (casa de rezas); e os caminhos que ligam a
outros aldeamentos. Assim, seu espaçotempo reúne o campo da pessoa (pessoal), o
campo das moradias (grupo familiar), o campo espiritual (plano de orações e contato
com ancestralidade) e os caminhos adjacentes que delineiam os elos étnicos à grupos
societários que se encontram periodicamente em ritos sazonais relacionados à mitos
de criação e ciclos da natureza. Um Ñande Rekó – preservar o modo de vida
ancestral.116
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Espaçotempo quilombagem
Nascimento já havia apresentado uma perspectiva sobre o quilombismo como
alternativa à política afro-brasileira em uma apresentação ao 2º Congresso de Cultura
Negra das Américas no Panamá em 1980. Afirmou que as elites dominantes neste país
sempre desenvolveram esforços para evitar ou impedir que o povo negro brasileiro
pudesse identificar e assumir ativamente suas raízes geohistóricas e culturais, com
diversas operações tentando seccioná-lo do seu tronco familial africano. E enfatiza:
“Por isso, no sistema educativo brasileiro nunca houve qualquer disciplina
ensinando apreço, interesse ou respeito às culturas, artes, línguas, religiões,
sistemas políticos, econômicos ou sociais de origem africana. Entretanto, nenhum
empecilho teve o poder de obliterar completamente de nosso espírito e da nossa
lembrança a presença viva da mãe África.”117

Munanga faz uma breve explanação sobre como os estudos linguístas em África
contribuíram para a identificação de povos através de troncos linguísticos “enquanto
um complexo cultural civilizatório, devido a uma contiguidade territorial e aos
múltiplos contatos, mestiçagens e emprétimos facilitados pela proximidade geográfica
entre eles”118. Em um sobrevôo ao passado das origens do complexo territorial
chamado de kilombo desde África no século XVI e XVII Kabengele registra na
territorialidade do povo Bantu a sistematização de ocupação e organização social
autônoma enquanto instituição sociopolítica e militar resultado de uma longa história
envolvendo regiões e povos chamados lunda, umbundu, kongo... cujos territórios
correspondem hoje à Angola e Zaire.
Os Bantu designam como suas terras a uma área geográfica contígua e um complexo
cultural específico dentro da África negra. Seus mitos de origem nos ensinam que
todos esses povos, hoje com identidades diferentes, foram no início grupos criados or
irmãos.
Segundos estudos linguistas comparatistas “há cerca de dois mil anos houve uma
expansão territoral dos bantu partindo do centro da Nigéria para o sul e sudeste de
117
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África. O conhecimento da fundição os teria auxiliado em sua deslocação, pois
utilizaram ferramentas de ferro para abrir o caminho através da floresta equatorial”.119
Os povos de língua proto-bantu habitavam a região da floresta equatorial, a meio
caminho entre as costas leste e oeste da África. Estudos situam a origem dos bantu na
região fronteiriça entre Camarões e Nigéria.
Podemos cruzar estas origens míticas às narrativas de tradição na religiosidade de culto
nagô, envolvendo a trajetória civilizatória de Ogun e também do antigo Egito, nas
passagens míticas de Osiris. Ao que conhecemos Osiris, deus irmanado e esposado de
Isis, fundador da primeira geração dinática no Egito, passa por um episódio em que se
encontra limitado em suas potencialidades e decide expandir seus horizontes
buscando levar e trocar saberes com outros povos e civilizações. Deixando seu reinado
a ser gerenciado por sua esposa e filho Horus.
Nascimento nos lembra, com apoio em Cheikh Anta Diop, das relações do antigo Egito
com a África negra, especialmente com o povo yorubá. Afirma que estas relações
foram tão intensas que poderia se considerar como fato geohistórico a possessão
conjunta do mesmo habitat primordiais de egípcios e povos de língua yorubá. “Diop
levanta a hipótese de que a latinização de Horus, filho de Osíris e Isis, tenha resultado
no apelativo orixá.”120 Estudos linguísticos que apontam laços egípcios com o povo
yorubá, verificam uma similaridade ou identidade de linguagem; uma similaridade ou
identidade de crenças religiosas; uma similaridade ou identidade de ideias e práticas
religiosas; e uma sobrevivência de costumes, lugares, nomes de pessoas, objetos, e
assim por diante.
Sabemos que no Brasil, estas narrativas míticas foram difundidas pelas heranças das
línguas iorubá, assim como o termo Nagô, foi delineado por Juana Elbein como um
termo que resignava uma região que pertencia a povos de troncos linguísticos yoruba e
fon.
“Os Yorùbá do Daomé, de onde provém a maior parte dos Nàgô brasileiros, estão
constituídos de populações que se consideram descendentes de Ifè, irmanados por
um mesmo mito genético. São conhecidos com o nome genérico de Nàgô, Nagónu
ou Ànàgónu, pessoa ou povo ànàgó, nome constituído de ànàgó + nu, sufixo que
119
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em Fon, significa 'pessoa'. Por extensão, chamam-se ànàgónu, no Daomé, todos os
iniciados e os sacerdotes praticantes da religião que cultua as entidades
sobrenaturais de origem Nàgô.”121

A cidade lendária de Ifé nos remete ao reino de Ogun, ancestral civilizador que
estabelece o conhecimento e regência das tecnologias da forja do ferro, da
sistematização de estrutura social, transposição das barreiras territoriais. A autora
afirma que o estabelecimento yorubá no sul do Daomé parece ter ocorrido durante o
século XVI. Ao passo que em suas regiões de origem todos se consideram
descendentes de um único progenitor mitológico, Odùduwa, emigrantes de um mítico
lugar de origem, Ilé Ifè.122
A história dos quilombos envolvem povos da região de Zaire e Angola, compreendendo
o complexo Luba (conhecido como império) entre sucessões de reinados e migrações
de troncos adjacentes no final do século XVI. Um episódio de emigração de Kinguli,
irmão da rainha lunda Rweej, que havia conjugado seu reino com o chefe de migrantes
do império Luba, é situado no século XVII. Autores antigos dizem que esta região já foi
ocupada por povos jaga/imbangala no século anterior, vindos do interior da África.
Estes povos então passam a ter vínculos culturais, lunda, luba e java. Às margens dos
rios Kwango e Congo. Os java estabeleceram-se a oeste do Kwango em campos
fortificados, cresciam suas tropas rapidamente ao assimilar os vencidos, imprimiram
sua marca histórica na costa angolana durante meio século. O príncipe lunda, aliado
aos exercitos java somaram poderio nesta região. A palavra quilombo, em origem
umbundu, teria sido chamada a instituição que pertencia aos java. Formaram bandos
de guerreiros nômades cohecidos como imbangala. Espalharam-se na região e
fundaram estados mbundu. Sociedade guerreira, de habilidade com estrutura firme
capaz de reunir grande número de estranhos desvinculados de suas linhagens vencidas
e uma extrema disciplina que derrotava grandes reinos que bloqueavam sua
progressão. Quilombo tem conotação a uma associação de homens, aberta a todos,
sem distinção de filiação a qualquer linhagem, na qual os membros eram submetidos a
dramáticos rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas linhagens e
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os integravam como co-guerreiros neste regimento. 123
Também significa campo de iniciação, em Benguele, entre o povo mundombe, de
língua umbundu. Com esta constatação podemos inferir uma origem da palavra
Candomblé se associarmos ao sentido desta religião na iniciação espiritual e
organização social fundamentada na ancestralidade herdada destes povos. No recente
umbundu a palavra ocilombo resigna fluxo de sangue dos iniciados no campo de
circuncisão, e a raiz - lombo, identificava a sociedade guerreira de iniciação quilombo,
trazidas pelos imbangala, palavra que deriva da raiz umbundu -vangala, que significa
“bravo” e “vagar extensamente pelo território”.124 Qualquer analogia ao espírito de
capoeira difundido das heranças da luta por libertação desde o período colonial no
Brasil, não é mera coincidência ou casualidade.
Eram sociedades agrárias, utilizavam cinzas de lenha como adubo, e cultivavam
diversas espécies do complexo americano como o milho e a macaxeira, o amendoim e
a batata-doce são também base importante de sua alimentação. O sorgo, o milho
miudo e palmeira africana, de origem asiática a banana, o inhame. Criavam animais
domesticados e também eram pescadores quando viviam ao longo dos rios e
apreciadores da caça como atividades secundárias à agricultura.
Sua organização social se dava de maneira descentralizada tendo como menor unidade
territorial a aldeia, que em conjunto formam uma chefia, encabeçada pela aldeias com
o grupo de famílias mais velha de todas. O tronco familiar é matrilinear, o poder não é
absoluto, corresponde a um conselho composto de interlocutores notáveis em suas
famílias.
Suas religiões são bastante semelhantes, reunidas na compreensão de uma divindade
única criadora: Zambi, Kalunda, Lessa, ou Mvidie. Esta energia criativa e criadora
longínqua que criou o mundo, distanciou-se da criação deixando a regência à
descendentes divinizados que são ancestres fundadores de linhagens. Este deus único
não é geralmente objeto de culto coletivo, geralmente reservado às divindades de
primeira geração, digamos que seriam os inkices do Candomblé de Angola, e os de
segunda geração, as entidades guias da Umbanda, os caboclos da Jurema, os mestres
da encantaria nortista do Brasil.
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Estes espíritos ancestrais são o elo entre seres vivos e a Divindade Maior, para os bantu
existe um panteão religioso estruturado e uma filosofia. Que considera o mundo um
conjunto de forças estrelaçadas por uma relação de energia ou força vital. Essa energia
reside na própria fonte criadora, distribuída em ordem decrescente aos ancestrais,
desencarnados, e em seguida aos vivos, em sequência hierárquica pela
primogenitude.125
Nesta visão de mundo, as noções de “Ser” e de “Força” são inseparáveis e interligadas.
Um ser é por definição uma força, daí o caráter dinâmico do ser e da pessoa humana.
O crescimento e a diminuição da força vital depende de uma lei de interação de forças,
um influencia no outro, reforçando ou enfraquecendo-se conforme sua relação. Existe
uma causalidade metafísica entre a criadora e a criatura, em uma constante
subordinação ontológica de filiação. Enquanto a primeira é por sua natureza
igualmente depende da segunda como existência e sua substância. O mundo das forças
mantêm-se como uma teia de aranha, da qual não se pode fazer vibrar um único fio
sem sacudir todas as malhas.126 Com estas palavras de Kabengele podemos nos
remeter às referências de Gail E. Haley, Adwoa Badoe à figura da Aranha, Ananse,
tecelão contador de histórias em culturas africanas. Que personificaram Tia Anancy ou
Nancy, no caribe e no sul dos Estados Unidos.
Para Munanga na liderança desses movimentos de fuga organizada por pessoas e
grupos escravizados nas américas e principalmente no Brasil, não há como negar a
presença oriunda da região bantu, em especial da chamada Angola, onde foi
desenvolvido o quilombo.
“Apesar de o quilombo ser um modelo bantu, creio eu que, ao unir africanos de outras
áreas culturais e outros descontentes não-africanos, ele teria recebido influências
diversas, daí seu caráter transcutural.” A ele este é um dado fundamental da cultura
afro-brasileira, a “pureza” nagô e bantu seria uma preocupação de alguns
pesquisadores que “nada tem a ver com as práticas e estratégias dos que nos legaram
a chamada cultura negra no Brasil”127.
Estes povos nunca estiveram atrelados a modelos ideológicos excludentes, que criam
barreiras culturais que excluem “o outro”. Suas práticas e estratégias desenvolveram
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sua lógica de uma maneira transcultural, estabelecendo laços de familiaridades e
influências culturais, com objetivo de formar identidades pessoais ricas, estáveis e
abertas, que não poderiam estruturar-se unicamente dentro dos limites de sua cultura.
Até porque o culto estabelece uma rede social entramada de funções e cargos que
exercem a tradição atualizada na prática cotidiana.
A este fenômeno refiro-me à experiência das aulas do bailarino professor coreógrafo
Firmino Pitanga, que ao criar seu método precursor da dança negra baiana acopla às
técnicas de yoga e balé de escola francesa para executar sua metodologia de matriz
africana.
O autor conclui seu pensamento anunciando uma perspectiva de transformação social
inspirada no “exemplo de união legado pela República de Palmares para superar e
radicar o racismo e seus duplos”.
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Espaçotempo Caboclo
Se considerarmos então este território, núcleos de comunidades negras como
Terreiros, as favelas e outras organizações, como quilombagem, uma conjunção de
perspectivas revolucionárias de re(ex)istência dos povos explorados pela colonialidade,
temos que admitir sua transnacionalidade também étnicorracial. Primeiro, se indígenas
americanos e africanos constituíssem mesmo raças distintas, uma vez que constituem
povos melanodérmicos e já foram comprovados por inúmeras referências como Cheikh
Anta Diop, Eliza Lakin e Abdias do Nascimento sua transculturalidade e comunicação
intratlântico já na antiguidade. Por que então não admitir que o território negro das
diásporas africanas constitui também uma conexão intrínseca às matrizes culturais dos
povos originários das Américas?
Ferreira-Santos nos discorre acerca das matrizes afro-ameríndias, afirma que o
conceito de pessoa nestes territórios de re(x)sistência na chamada América Latina
reside em matrizes filosóficas e epistemológicas afro-ameríndias. Como um
contraponto ao cognitivismo colonialista europeu baseado na lógica aristotélica e no
contexto do pensamento cartesiano.
En este sentido, entre nosotros, la escritura así como la producción del
conocimiento solo puede concebirse como “obra de vida”, en un contexto matrialcomunitario, afectual-naturalista y anarco-fraterno. Al desarrollo humano de
tradición prometeica tenemos el ejercicio de una razón sensible que valoriza el
arrollarse humano, el envolverse, compromiso ético de pertenencia que guarda
profundas huellas míticas. 128

Nesta perspectiva me dedico à imersão no contexto de culturas afro-ameríndias,
partindo de uma diáspora africana instaurada a partir da colonização europeia dos
séculos XV e XVII em diante que deportou africano(a)s e o(a) instalou no continente
africano, subalternizando(a)s à escravizado(a)s juntamente com a população originária
destas terras.
Estes fatores formaram o que hoje é considerado de povo descendente das diásporas
africanas. Estudamos o continente americano, sendo assim, percebemos o contexto de
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solidariedade em que se fundaram os laços entre o povo trazido africano e o nativo
americano.
Vemos que nestas matrizes de pensamento, africana e ameríndia, a lógica de cultuar e
aprender com a ancestralidade permitiu um diálogo fundamental entre ambas as
matrizes culturais escravizadas e marginalizadas. Ambas constituem vozes de
populações oprimidas que tiveram de se constituir como um povo novo, descendentes
de uma história imposta de expropriação e espoliação que sempre reexistiram em uma
permanência descontinuada e descentralizada com focos rurais e urbanos, obrigado a
submeter sua trajetividade ao domínio euro-ocidental. Renomeando e colocando as
coisas em seus devidos lugares, sem mistura ou qualquer tipo de exaltação à
miscelânea cultural, mas sim diálogos e mediações de conflitos constantes, o que
caracteriza um processo diaspórico forçado de um lado e o exercício de coexistência
dos que aqui já habitavam. Consideramos de extrema necessidade elucidar este
aspecto da re-união por condição de malungagem (irmandade de barco, parceria
fundada na convivência contextual, palavra de origem bantu).
Com relatos de FERREIRA-SANTOS, ministra sobre a concepção ameríndia dos
Tupinamba. Tupi, afirmação no mundo, pisada no solo, pessoalidade; som ressonante
atrás do pescoço, timbre, tom; pertença. Namba, coletiva, comunidade, mãe. Para ele,
estes povos, a caboclaria valoriza o lugar, o canto, tanto quanto o canto, a voz. O
movimento do canto é música, dança. Tipuana/árvore, eu e a árvore somos o mesmo
ser, nativos da terra. Entre a pessoa da gente e a pessoa da árvore não há distinção.
Milton Santos dizia que, no Brasil para se pensar em cidadania, tem que se pensar em
Direitos, e não em privilégios. As nações irmanadas pela ancestralidade formam por
laços de analogias como quando cultuamos nossa mãe das águas, o pai do fogo, o pai
das matas, a mãe dos ventos... e assim por diante... e também por princípios
ontológicos de aglomeração e comun-ação que cultua junto a ancestralidade
conjugada. A mãe desta terra, Jurema, o pai destas matas é o Caboclo que conhece os
preceitos/passos ritualísticos e a cura pelas plantas (tanto herdado do modo de vida
ameríndio quanto de ewe, o povo de língua fon), a Pretavelha conhece a sabedoria que
o mundo colonial quis eliminar, a Umbanda traz a humanidade e proteção de Exu, em
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cada um há o Primeiro que é o Terceiro. Esquerda e Direita são lados de um mesmo
chapéu. Mas que a kardebanda129 insiste em dicotomizar, separou e branquelou o
Caboclo, o Preto Velho, os Ciganos, assim como Yemanjá e endemoniou os Exus
sentinelas e guardiões do plano espiritual.
Ferreira-Santos defende que coloquemos as teorias clássicas ocidentais em seus
próprios limites de contribuição e reconduzí-las na busca de superá-los na
reaproximação à uma filosofia ancestral. Identifica as matrizes da pessoa afroameríndia e enfatiza o estudo das narrativas pessoais como obras de vida.
“Los principales problemas que estos dos pillares nos dejaron son la manera de
pensar excluyente, la compulsión a pensar la identidad como un bloque estático,
la dificultad en manejar las contradicciones y conflictos, la imposibilidad de vivir
la tensión, la separación entre el sujeto y el mundo, la esquizofrenia entre lo que
se habla y lo que se hace, la mercantilización de la vida, el individualismo y el
consumismo que se articularon con el espirito del capitalismo (incluso aquí el
capitalismo de Estado seudo “socialista”).
Dejar las teorías clásicas – si bien que no se trata de sacarlas al latón de basura quiere decir aquí remontarlas con sus contribuciones reconduciéndolas a sus
propios límites. A partir de sus limitaciones, tenemos que buscar otras
referencias y maneras nuevas de problematizar nuestras líneas de investigación,
focos de atención, deseos epistemológicos, estilos filosóficos con la finalidad de
intentar dar cuenta de nuestros propios problemas. Son, pues, liminares que
abren nuevas posibilidades. Umbrales para nuevas jornadas. Pero, este cuadro
de transición paradigmática en las ciencias termina por introducir otro problema
que me parece tan importante cuanto la búsqueda por nuevos instrumentos
epistemológicos. En el caso concreto de Latinoamérica, hay aun el problema que
se agrava con el colonialismo epistemológico. Además de la “maldición de
Malinche” que atraviesa todas las camadas sociales y dimensiones culturales de
nuestra realidad, en el sentido de menospreciar nuestros ancestros afroamerindios y las huellas que tenemos estampadas en el rostro, en las actitudes, a
circular en nuestra sangre y constituir nuestra alma. No diré de el “alma” con su
sentido religioso-institucional, pero como la estructura de sensibilidad que
conforma un estilo de configuración del campo perceptivo, una manera de ser y
129
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mentor principal ao passar para a figura de Jesus Cristo e a profetização do evangelho.

89

agir sobre y con el mundo con el otro.
Nuestra alma ha sido colonizada junto con la tierra y los rincones. Sus espejos
con brillo se llenaron de imágenes blancas, lejanas, raras a nuestras aldeas y
caminos, se llenaron de soberbia mestiza que vuelve la mirada al norte y se da de
espaldas a sus propios hermanos, historias y culturas (…) Se trata, entonces, de
volver al Sur…”130

A cultura milenar caiu em aparente decadência e morte em sua forma folclorizada.
Continua a viver em nós, é uma camada profunda de nosso ser. Uma memória afetiva
que permeia o pertencimento coletivo, familiarização.
Em um contexto de globalização é que se aumenta a necessidade de ações locais que
se desdobram em camadas globais. Como convergente afirma o folklorista argentino,
Atahualpa Yupanqui: "Eu só posso ser universal se eu cantar a minha aldeia." Com isto
o autor:
“Hay que volver a las profundidades para revivir la cultura propia: de la persona y
de la comunidad a que se pertenece. En este contexto viene con fuerza una
noción basilar que me parece fundamental para volver al Sur. En contraposición
al concepto burgués de “individuo” (deudor de la filosofía burguesa del
liberalismo y defensa de la “libre iniciativa”, “libre relación económica sin
interferencia del Estado” y “libertad” del individuo) que se aísla del campo de
tensiones de las relaciones socio-culturales y que remonta, en última instancia, la
lucha iluminista desde la revolución francesa hasta nuestros día.”131

O autor contrapõe-se igualmente ao conceito de sujeito, uma vez que este decorre de
uma noção cartesiana que define a segmentação sujeito-objeto. Concebe uma
separação entre as ações concretas do cotidiano e o discurso, o que aparece somente
como análises descoladas da vivência, das implicações reais que envolvem as
subjetividades humanas e as objetividades postas pelo meio que estão inseridas.
Ao que aparece, ao autor, a noção básica que surge no olhar para o Sul, é a noção de
pessoa. Nos lembra que para a cultura clássica grega o término correspondente é
prosopon, entendido como “aquele que afronta com sua presença”. 132
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Apoia-se em Berdyaev para definir um filósofo existencial, que é aquele cujo
pensamento significa a identidade de seu próprio destino pessoal com o destino do
mundo. É quem se importa com a construção da pessoa, com uma antropologia
personalista e comunitária. Em suas implicações de caráter tensional, paradoxal,
dinâmico. Nos traz autores que estudam as noções de imaginação criadora e noção de
imaginário – 'o mundo intermediário entre os deuses e os homens'.133
Ferreira-Santos caracteriza esta noção de pessoa, que dialoga com as matrizes afroameríndias, por uma construção cotidiana, provisória e paradoxal, que aflora do
embate entre as pulsões subjetivas em sua vontade de transcendência e potência, e a
resistência concreta exercida pelo mundo em sua facticidade, que impõem condições
práticas à realização pessoal e coletiva. Nesta correlação de forças é que surge um
campo hermenêutico chamado de jornada interpretativa da pessoa134. Esta jornada
nos aparece com uma recursividade, com períodos de introspecção e interiorização
como busca de centramento e reconhecimento de territórios internos; e períodos de
afrontamento e exteriorização expressos na conquista de novas superações, resultando
em um processo constante em permanente tensão. A cada momento, em nossa
jornada interpretativa, de acordo com nossas vivências formativas, decorre um instante
de leitura do mundo, sempre provisória135.
Assim que vemos também o processo de formação de identidades, configurando-se em
(re)construções permanentes, atribuem fluidez às noções de pessoa e identidade.
Assim também define a ação criadora, ou ato criativo, como um momento de forte
exteriorização da expressividade da pessoa.
Neste sentido, ao olharmos para as tradições afroameríndias latinoamericanas, o uso
da linguagem como Ser, como escrevivência136 , e como produção de conhecimento, é
concebida também como “obra de vida”. A escritura não é simplesmente a capacidade
técnica de converter a vivência em palavras escritas. Mas é que o universo da atitudepessoa se desdobra em sua inscrição. “Somos nós que estamos implicados em palavras
e textos como entalhes da matéria que saltam frente a nossos olhos e formam um
símbolo vivo.”137
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Em nossa tradição oral os textos permanecem sagrados para além da escrita. Esta se
manifesta como um adereço, um reforço das palavras já pronunciadas. Esta
materialização se configura como registro, não como legitimação. Pois a palavra-alma
reside como energia capaz de criar coisas e seres, institui ao mundo ao mesmo tempo
que o nomeia. Se trata de uma energia pungente que emana da alma ancestral, por
isso é respeitada e primordial.
Esta trajetória formativa se constitui em diversas espaçotemporalidades da vida da
pessoa. Em diferentes instâncias como entre a família estendida, a comunidade, a
vizinhança, o bairro, a cidade, e assim por diante. Dependendo do raio de alcance das
relações sociais que a pessoa estabelece.
Ao olharmos para o caso do movimento Hip Hop, este alcance é olhado primeiramente
no local, mas está interligado à instâncias globais e almeijam esta abrangência de
articulações que ampliem seu alcance. Artivistas138 que formam também as trajetórias
formativas de integrantes no mundo todo. Tanya Saunders, em sua exposição para o
CEAFRO (Centro de Estudos Africanos) da PUC-SP, narrava como suas colaboradoras
MCs139 e bailarinas de breakdance descreviam o envolvimento com o Hip Hop como
sendo as portas para a tomada de consciência, formação de identidades e escolhas
ideológicas.
Estas instâncias, para Ferreira-Santos, podem variar nos territórios religiosos, de
expressão artística e estética, de práticas esportivas e de decisões comunitárias, de
participação e solidariedade. Afirma que as instâncias comunitárias são as bases
matriais de nossa herança afro-ameríndia, são aprendidas através de gerações. Por isso
defende que atentemos à genese histórica dos sistemas de “ensinança”140, de seus
agentes reprodutores e de sua capacidade de atualização cotidiana. Com sua
mestranda, Elis Regina Feitosa do Vale, aprendemos que,
“ao falarmos em en-sinar estamos nos referindo à lição de Ferreira-Santos sobre
uma educação em que a relação mestre-discípulo acontece numa profundidade de
compromisso de vida. Em que o(a) mestre caminha junto com o(a) discípulo(a) de
138
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nos guetos dos EUA em meados dos anos 70.
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modo que este/a encontre e desfrute de sua própria sina na teia dos saberes e
relações com a comunidade e ambiência. Ferreira-Santos (1998, p.37), traz o termo
ambiência, e não ambiente, para ressaltar a relação profunda das pessoas e da
comunidade com o entorno, com os elementos da natureza e seus diferentes
reinos. Quando não há essa relação profundamente recíproca, ele utiliza o termo
ambiente.”141

O conflito ideológico na escola é então um resultado de premissas éticas. Os valores
ditos “universais” pela cultura branco-ocidental instituem o que é “normativo”, e
elabora estereótipos de o que são os “outros”, geralmente exóticos, primitivos, feios.
Para Ferreira-Santos, investigando in loco os terrenos míticos como a paisagem basca e
sua correlações simbólicas com a paisagem ameríndia (quechua e guarani), afirma que
a ancestralidade é entendida como uma marca constitutiva no processo identitário que
é herdado e vai além de uma única existência. Para este, a ancestralidade é um traço
herdado somando aos fatores formativos no processo identirário. Considera assim que
a identidade não é bloco homogêneo e imutável, mas em um processo aberto e em
permanente construção.142
O autor trata de uma relação recíproca entre o presente e o passado, somos o futuro
de nossos antepassados. Este respeito à ancestralidade nos cumpre atualizar suas
emergias mobilizadoras e fundadoras.143
Continuamos então a focar no corpo, em sua corporeidade, pois agora no âmbito do
afetivo, Ferreira-Santos mergulha no coração, o considera, o órgão principal na vivência
corporal. Em matrizes africanas o estômago cumpre com a função de digerir as
emoções, por isso também remetem à reações emocionais. O coração (cordis) é o
difusor e organização da vida cotidiana, o pensamento cordial é aquele que orienta-se
pelo coração.144 Discorre sobre a triangulação cosmológica em que se encontra a
valoração da amizade enquanto mediação. Afirma que o sentimento comunitário parte
de um anarquismo comunal-naturalista, que se funda nesta base afetiva e em laços de
141
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irmandade. Nos lembra do termo maninha dito mais ao norte brasileira, como o mano,
das capitais herdeiras das minas, derivam la hermana y lo hemano. Este sentimento de
irmandade resurge de matrizes de herança matrial (da mãe-terra, em oposição à
herança do Estado-nação patriarcal, o que configura-se em uma pertença simbólica de
redes de solidariedade espontânea que afloram cotidianamente derivadas das
situações-limites.145 Instala no âmbito da razão sensível, afetiva, e referencia o espírito
afro-ameríndio e mediterrâneo, as imagens de se ter o mar, as montanhas, em que
encontram os caminhos da terra natal a se regressar. É um imaginário de contexto
matrial-comunitário, afetivo-naturalista e anarco-fraternal.146 O estudioso aponta uma
vasta área de aprofundamentos possíveis ao tratar de narrativas de vida e
contextualização de narrativas pessoais que envolvem-se em uma vida coletiva e
fazem o sentido de um mito pessoal em um mito coletivo. Este mito coletivo é possível
sentir ao aproximar-se dos complexos processos simbólicos da gesticulação cultural. 147
A mesma gesticulação cultural tratava Kouyaté quando narrava sobre a Iniciação da
Palavra, em África ocidental, quando procurava nos fazer compreender as instâncias
corporais que alcançavam o nível da leitura do mundo que africanos fazem de si e de
parentes quando estão em uma roda de histórias e ensinagens. Alí o mestre, ao relatar
sua narrativa, está atento em todos os movimentos e gesticulações que emanem de
seus participantes ouvintes. São reações corporais que refletem sua receptividade ao
sentir as histórias narradas.
As tradições culturais, mediadas por imagens aquetípicas arranjam-se em uma
narrativa coerente com expressividade estética de suas hesitações conflituosas. É uma
das tarefas da investigação de narrativas de vida, como mitos pessoais, apresentados
em uma rede de obras de vida que remontam mitos coletivos de uma dada
comunidade.
Manter a palavra como eixo de nossas investigações junto ao processo de formação
identitária é portanto, seguir um caminho trilhado pela ancestralidade afroameríndia, e
ainda, assumir um desafio essencialmente moral e existencialmente ético. 148 “A
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importância da narrativa na organização do tempo revalida a memória e nomeia o
presente anunciando o devir”.149
A amizade então, é um símbolo da humildade e horizontalidade, é um dos principais
motores da filosofia afro-ameríndia. A mediação narrativa anuncia o caráter atemporal
da utopia, possibilita articular o presente vivido com a memória ancestral e encontrar
alternativas para o devir.150
Por isso defendemos que a prática de relatos mitológicos, com a mediação narrativa,
ensinar com a narrativa, recorrer às narrativas de vida, pessoais e de grupos, estas
práticas podem contribuir para a exaltação de uma autoestima valorizada por
percursos de re(x)sistência. Inspiram identidades formadas pela vontade de persistir
seguindo o caminho da ancestralidade.
Remetemos à referência já utilizada por Vale (2012) de Stuart Hall, em que afirma que
a Mama África (acrescentadas a Pachamama quechua e Ñandecy guarani) é o
significante, a metáfora, para aquela dimensão de nossa sociedade e história que foi
maciçamente suprimida, sistematicamente desonrada e incessantemente negada e
isso, apesar de tudo o que ocorreu permanece.151 Como Aruanda se constitui no
imaginário negro afroameríndio brasileiro como a terra sem males, a terra dos
ancestrais, o plano para onde vem e de onde vem os espíritos ancestres de África e
também da caboclaria, ou caboclagem152.

Matrial versus Patriarcal – aproximações afroameríndias
“Se tem homem não tem mulher, se tem mulher, homem tem um montão”
Pula Baú – Jorge Ben153
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Ao que se difere conceituralmente de termos admitidos na filosofia de tradição brancoocidental. FERREIRA-SANTOS nos traz à tona alguns polos importantes que nos servem
como comparativos. Estes são elementos fundantes da sociedade latinamericana de
ordem herdada da colonialidade:
 oligáquica – uma estrutura focada na possessão histórica de grandes extensões
de terras e riquezas acumuladas no período colonial por uma parcela diminuta
que detêm o poder político-econômico e administrativo;
 patriarcal – de domínio masculino patrilinear em que a figuras provedoras e
reguladoras são o pai, o padre, o patrão, o coronel, o Estado, o banco
financeiro... que são equivalentes simbólicos. Nesta estrutura lógica conjulga-se
a separação, o mando, a posse, o castigo, a impunidade e a arbitrariedade
(pautada pelo apadrinhamento e a meritocracia), seu elemento básico é a razão
maniqueísta.
 individualista – de herança iluminista e burguesa, a apologia ao indivíduo em
retrimento à coletividade e comunidade em defesa da livre iniciativa e
concorrência (mais uma vez pautada na meritocracia e oligarquia, que
configura-se em contradições de base);
 contratualista – recheada do formalismo do contrato social iluminista que
permeia as relações socio-pessoais, distanciando pactos de irmandade em
nome de uma falsa autonomia deliberada pela busca da liberdade, igualdade e
fraternidade consumistas.154
O autor ressalta que estes elementos são decorrentes de uma cosmovisão patriarcal,
cujo mito regente é o prometeico (um titãn que toma a centelha dos deuses e ensina
os humanos a habilidade do fogo e é castigado com um abutre comendo seu fígado
que se regenera a cada dia).155
Estes elementos, combinados, resultam em um fenômeno que organiza esta sociedade,
sua cultura hegemônica. É o que cria a maior problemática quando tratamos de
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instituições, pois são elas são reflexos em pequena escala do que a sociedade é
realmente. Daí também a origem do racismo institucional156 e quiçá o causador da
enorme dificuldade de se implementar as leis de reparação, como as que instiuem o
ensino de história e culturas africanas e indígenas das Américas em todos os âmbitos
da Educação no Brasil, as leis 10.639/03 e 11.645/08, que ampliam a LDB no art.26a
em defesa do combate ao racismo e por ações afirmativas de autoestima do povo
preto e indígena descendentes.
Polos, justamente, contrários a estes valores, os princípios de organização ética partem
de outras lógicas, Ferreira-Santos dialoga com Oliveira que afirma ser estes
componenentes de uma cosmovisão inversa aos valores branco-ocidental. Afirma que:
“a visão de mundo se reflete na concepção do universo, de tempo e na noção
africana de pessoa, a importância fundamental da palavra e da oralidade como
modo de transmissão do conhecimento, a categoria principal de Força Vital, na
concepção e produção de energia, na estruturação da família, nos ritos de
iniciação e de socialização dos africanos, tudo isso atrelado à principal categoria
da visão de mundo africana que é a ancestralidade.” 157

Ferreira-Santos reitera que quase todas estas categorias expostas, em especial a
ancestralidade, são encontradas igualmente em cosmovisões ameríndias 158.
Assim reunindo estes valores em um polo de herança afro-ameríndia em
latinoamérica:
 Comunitária (não-oligárquica) – baseada na partilha de bens e
preponderância do bem-estar comunitário. Atrelada à noção de pessoa que
se desdobra como resultado de um embate entre as pulsões subjetivas e as
intimidações comunitárias, que são uma resposta às implicações externas e
de maiores instâncias sociais.
 Matrial (não-patriarcal) – maneira mais sensível de organizar as vivências
em torno da figura da grande mãe, a sabedoria e amante que são
equivalentes simbólicos cujas características basicas são esquemas lógicos
156
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de junção, mediação, triangulação, como a religião, a educação, a partilha, o
cuidado. Assim como as narrativas pois são enredos de desencadeamento e
não fatos isolados na história geral, são mitos que entrelaçam em uma rede
de acontecimentos extremamente interligados; e a reciprocidade, pois tudo
nestas matrizes de pensamento encontramos laços de mão-dupla ou mais,
todos os elementos afetam e sofrem desdobramentos na ordem da
reciprocidade, não sendo uma simples causa-efeito mas uma teia-dearanha, em que a complexidade das ações refletem em todas as instâncias e
tramas envolvidas;
 Coletiva (não-individualista) – estruturada como herança agrícola-pastoril,
dada a importância da aldeia, comunidade. Vemos nas tradições
afroameríndias um aspecto comunal-naturalista, de relações com a
natureza de onde se habita e constitui-se uma ligação de irmandade por
convivência e sobrevivência;
 Afetivo-naturalista (não-contratualista) – estruturada pela afetividade
estabelecida a partir do relacionamento entre pessoas como sedimento
social. As relações são originadas da necessidade de sobrevivência, das
condições práticas de existência e resistência. Este afeto, produto das
relações interpessoais entreparentes e amizades construídas, na defesa da
liberdade como autonomia, das heranças ancestrais e da irmandade159.
Contudo, ao tratarmos de educação, no caso brasileiro, vemos uma instituição formada
em tradição jesuítica para a catequese e escravização, que posteriormente transfigurase pela necessidade de conter massas de trabalhadores minimamente instruídos para o
mercado de trabalho. A escola é vista como um equipamento civilizacional, cumpre a
obediência às elites oligárquicas, ora estatal, ora pequeno-burguesa. 160
Reside nesta a contradição de quando se pretende educar o povo: a educação que não
emana do povo não pode educá-lo.
Por tudo isso Ferreira-Santos reafirma a necessidade de se difundir as bases de uma
outra cosmovisão, que inclusive vem sido sistematicamente combatida e
159
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menosprezada. Estas bases são consideradas outras instâncias da trajetória
formativa.161
“

É importante ressaltar que nestas cosmovisões o conhecimento é algo que integra

as diferenças, não costuma separar os polos divergentes e sim vê-los como opostos
complementares, (…) o princípio da diversidade, da integração, harmonia com a
natureza, o princípio de primogenitura – ligado à ancestralidade, ao princípio da
complementariedade, da polaridade do mundo entre as energias destrutivas e
construtivas, e ao princípio comunitário, tendo a comunidade como a instância
maior do bem-estar social.”162

Nestes feches de luzes multicoloridas, os arranjamentos de cuidado e coresponsabilização são constituídos por uma lógica agredagora fundada em princípios
de conscientização a respeito das mútuas implicações de todos os seres.
“(…) vemos imagens religadoras e remediadoras da família estendida afroameríndia. Revela uma concepção de que todos (ancestrais, animais, vegetais,
minerais e todas as formas de existência) são filhos e filhas da Mãe Terra e fazem
parte de uma comum-unidade de vida.”163

Oriente – Gilberto Gil
Se oriente, rapaz
Pela constelação do Cruzeiro do Sul
Se oriente, rapaz
Pela constatação de que a aranha
Vive do que tece
Vê se não se esquece
Pela simples razão de que tudo merece
Consideração
Considere, rapaz
A possibilidade de ir pro Japão
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Num cargueiro do Lloyd lavando o porão
Pela curiosidade de ver
Onde o sol se esconde
Vê se compreende
Pela simples razão de que tudo depende
De determinação
Determine, rapaz
Onde vai ser seu curso de pós-graduação
Se oriente, rapaz
Pela rotação da Terra em torno do Sol
Sorridente, rapaz
Pela continuidade do sonho de Adão 164

Na dança, na música, o caráter recursivo do andamento é nítido já a partir do toque do
tambor. O reverberar do som ancestral do coração, do útero. No ritmo ancestral,
cardíaco, repercutidos por instrumentos feitos de materiais naturais e suas mãos, na
feitura e no tocar.
Estes elementos corporais de comunicação entre todos os sentidos (visão, audição,
olfato, paladar, tato, intuição) são organizados, nesta tradição cultural afrodescendente, com outra racionalidade distinta da tradição européia branco cartesianaaristotélica.
Tratamos de uma racionalidade dialógica musical que contém em si uma cosmovisão
“matrial”, que se define por uma sensibilidade feminina expressa pela maternidade,
germinativa, fertilizante e sábia. No ciclo e drama vegetal das árvores e sementes, é
uma cosmovisão comunal-naturalista. “Apesar do domínio patriarcal na superfície do
substrato social, político e econômico da sociedade que intenta suprimi-la de todas as
formas (pois é uma ameaça ao poder instituído), inclusive das maneiras mais violentas
sobre o próprio corpo feminino.”165
As diferenças biológicas entre homens e mulheres, assim como os papéis adequados a
164
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eles e a elas, são percebidos e interpretados segundo as construções de gênero de
cada sociedade. (…) Assim, as sociedades definem o sistema de padrões de feminino e
masculino e também as relações entre eles e o conjunto social.166
Nesta instância precisamos afirmar que pessoas (ainda mais as pretas, negras,
indígenas, caboclas, mas assim como todas as pessoas) têm o direito de conhecer as
origens não brancas, eliminadas do currículo escolar e ocupando um currículo oculto
que disfarça o racismo. Pois o problema do racismo é um problema da sociedade e não
somente de suas vítimas. O agente/opressor somente se conscientizará através das
anunciações de libertação do oprimido.
O trabalho digno, sustentado por leis trabalhistas ainda é escasso nas estatísticas que
englobam a mulher negra. Mesmo quando qualificadas, dificilmente alcançam planos
de carreira frutíferos em suas áreas de formação profissional. Às mulheres pretas,
Eliana de Oliveira citando Petronilha Gonçalves e Silva:
“No cotidiano, o imaginário de mulheres brancas e o de mulheres negras revelam
concepções diferentes de vida e de família e suas inserções sociais são distintas e
previamente determinadas pelas origens sociais, raciais e étnicas. As mulheres
negras que pertencem às classes mais pobres, pouco escolarizadas, vivem no dia-adia a desvalorização pessoal e têm consciência de que são diferentes das mulheres
brancas.”167

Além da cor de pele, outras características físicas são causas de condicionantes sociais,
que não permitem ter acesso igual aos serviços oferecidos às mulheres brancas, como
o nível de escolaridade, saúde, moradia, lazer e outros. 168
A mulher negra, desde a escravização, está no mercado de trabalho, na casa do senhor
de engenho, do patrão ou nos balcões da informalidade, subempregada, precarizada e
vulnerabilizada.
A estabilidade emocional perante a sociedade capitalista, racista e machista, é uma
batalha, pois esta somatiza categorias de opressão. Sendo assim, a mulher negra,
166
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muito mais a de periferia, sofre ainda com a violência, a omissão, e o descaso. Isso
porque não estou tratando das opressões de gênero, condição sexual, relacionamentos
homoafetivos e de homofobia que extrapolariam esta investigação. Mas tratamos de
uma sociedade imbuída na mentalidade de consumir e acumular riquezas materiais e
subjetivas, a todo custo. Mesmo que isso dependa da sujeição humana, da
expropriação da humanidade e da extorsão alheia e usando da violência para usurpar a
força de trabalho em troca de mais violência.
É no seio da família preta nas diásporas que a mulher negra/preta169 encontra o
empoderamento de suas potencialidades e também as fronteiras sexistas que a
impede de exercer este empoderamento. Em uma relação dialética, aberta à recriações
dialógicas que a mulher negra encontra maneiras de sobrepor e muitas vezes também
de submeter-se às violências cotidianas. Apoiadas nas ideias de Tanya Saunders 170
posso afirmar que as mulheres negras conjuminam uma maneira de autodefesa por
sua dignidade humana levantando-se de batalhas interpessoais, oriundas em conflitos
de classe, gênero e raça, a cada dia tendo de posicionar-se em um “equilíbrio
precário”171 a partir de seus recursos e vocabulário cultural frente à estas situaçõeslimites cotidianas. Estas implicações formam uma visão de mundo, sua personalidade e
corporeidade com base em um Feminismo Orgânico172. Que algumas vezes passam por
169
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mente matrial, que funciona em uma lógica ancestral, afroameríndia.
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grupos teorizados do feminismo institucionalizado ou acadêmico, mas que
seguramente passa prioritariamente por uma formação familial, apreendida entre
gerações como se portar frente às mazelas sociais que este grupo feminimo sofre.
Este feminismo orgânico também pode ser expressado pelo depoimento de DJ
Malboro para o documentário “Sou Feia mas estou na moda”173 que remonta a cena do
Funk carioca e suas origens. Em suas palavras, ao relatar suas impressões acerca da
atitude empoderada das mulheres negras, chega a descrever um sentimento de
feminismo intuitivo, percebemos que ressalta a expressividade de uma atitude de
autodefesa, construída a partir dos embates diários frente à impossibilidade de exercer
sua vivência plena, seu empoderamento tolido pela sociedade patriarcal
brancocêntrica.
O racismo parte da “desvalorização das características diferenciadas”, com a seleção do
que é belo, dentro dos padrões estipulados com clareza, o mais alvo, o branco é
melhor. Apresentando-se, segundo Eduardo de Oliveira, como Universo Único de
Referência.174 Inspirados em Oliveira defendemos as africanidades reexistentes no
cotidiano vivido em comunidades de laços ancestrais africanos e ameríndios.
Assim são criados símbolos da superioridade, inferioriza-se o outro e interioriza a
naturalização da opressão. A hierarquização das raças.
Neste processo de formação é introjetada a inferioridade culpabilizada ao negro que,
por sua vez, ainda é taxado por não se valorizar, como se uma mentalidade secular do
racismo fosse superada através da simples eliminação da palavra raça como conceito
biológico. Do purismo ariano, o eugenismo ítalo-facista à falsa democracia racial, o
caso brasileiro, hoje surpreende em estatísticas de genocídio de populações negras e
pobres nas periferias das grandes cidades.
Se o problema fundamental está na diferença, mas o elogio está na diferença,
evidenciar e valorizá-la aparece como oposição ao uso da imposição hegemônica de
poder, na homogeneização e eugenia para se excluir o outro a partir da discriminação
racial. A desconstrução de uma sociedade que convive e valoriza a diferença, dialoga e
aprende com ela, a educação pela diversidade e pela liberdade é nosso desafio.
A valorização da cultura da diferença funcionará para a criação de identidades mais
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livres de padrões pré-concebidos pela hegemonia global. Não se auto-elege enquanto
dado universal, longe de querer produzir preconceitos, amplia as perspectivas de um
etnocentrismo que sirva para a coesão e união do grupo como uma posição positiva de
valorização e autoreconhecimento. Uma posição negativa em que o etnocentrismo
gera o preconceito é quando a sua cultura passa a ser considerada a melhor, sendo que
é apenas julgado o mais adequado para você, o que gera o preconceito ao\do outro.
Esta ideologia racista foi a arma de dominação e justificativa da exploração. O conceito
de raça foi uma categoria ideologicamente construída para classificar as diferenças
morfobiológicas humanas, entretanto nesta classificação inferiu-se uma hierarquização
naturalizada. Nesta lógica a noção de desenvolvimento é igualmente exclusivista, o
percurso civilizatório humano é linear, progressista segundo as referências ascensionais
do poderio econômico e a tecnologia avança para a competição e a repetição.175
Nesta lógica binária dicotômica se encontram também outras formas de opressão.
Como o nacionalismo, o machismo\sexismo e o elitismo e outras formas de se
estabelecer o poder através da violência e do controle. São valores construídos
historicamente pelos mecanismos institucionais de força e manutenção do Sistema do
Capitalismo Mundial Integrado.
O combate ao preconceito racial é de extrema urgência dada à responsabilidade social
de formação e construção da pessoa em seu grupo social. São veiculados pela
Educação, sendo atitude verbalizada, ou não (no currículo oculto – o que não é
mencionado é invisibilizado) . Não pode ser mensurado, pois está na cabeça de cada
um. A escolarização tem a função de corrigir e não reforçar.
Uma das vias deste combate, além da legislativa, pois vivemos em uma sociedade
legalista, é a via da Educação e do questionamento e empoderamento da autonomia
midiática. A imagem constituída a favor da superação do racismo pode nos levar a um
imaginário de aceitação, de equidade e respeito às diferenças.
Toumani Kouyaté nos narrava como as crianças são educadas em África pela Iniciação
pela Palavra, de como é compreendido o poder de curar ou de adoecer da Palavra.
Como as crianças, ao aprender sobre as Américas e o Brasil, não iniciam a trajetória
pela escravização e deportação de seus irmãos. Aprendem primeiro que são terras
irmãs, separadas pelas forças da natureza, por um oceano. Mas que muitas vezes, na
175

MUNANGA, 2006.

104

Antiguidade, houve contatos entre os parentes distantes, através da navegação dos
grandes impérios africanos, que já haviam trocado saberes e afetividades entre os
povos do sul... depois de consolidado o imaginário de aproximação é que começam a
compreender as atrocidades sofridas devido a colonização e os planos da
modernidade.
Esta história sofrida, inclusive, contribui para a não aceitação do povo negro, pois
desde criança, assumir que está do lado dos oprimidos não é uma prática
incentivada nesta sociedade competitiva. Escamoteado e subalternizado no
processo de consolidação do capitalismo, precisa se (re)encontrar geográfica e
sociohistoricamente. Uma vigorosa identidade corporal e musical nas terras por
onde passaram (…) para o negro deportado para as Américas, os maracatus, os
afoxés, o soul, o jazz, o reggae, o mambo, o samba, o funk, o hip-hop entre
outras expressões, como a capoeira, podem ser considerados como as
linguagens que mantém viva a transgressão herdada dos nossos ancestrais da
África negra. 176

A memória de um passado livre alimenta o imaginário de redenção, considerando a
contradição entre oprimido versus opressor, o inconformismo e a revolta são acessos.
Estas manifestações e expressões político-artísticas foram proibidas e perseguidas, até
hoje discriminadas ou intituladas como culto demoníaco. Por isso a reconstituição de
um imaginário racista (religioso, ambiental e institucional) permeia a valorização da
imagem de culturas negras (afroameríndia), o conhecimento produzido e a
integralidade em uma sociedade que saiba conviver com as diferenças.
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Formas culturais da ancestralidade
O universo africano correlaciona o sagrado e o profano. A vida não transcorre apenas
no aiyê, o visível, o mundo dos vivos, é interdependente do orun, espelho espiritual,
mundo dos mortos. O mundo dos seres humanos e o mundo dos antepassados. Cada
qual possui seu tempo, com sua escala. Lae-lae177, como nos foi narrado por Ogan
Eduardo Brechó, é o tempo do que veio primeiro, que se fala com a extensão dos
braços, que se remete ao que é primordial, que esteve antes do ser humano ser
concebido. É o espaçotempo dos Ancestrais, de tudo o que esteve na fundação do que
conhecemos como mundo.
Oliveira com Ronilda Ribeiro define a concepção de tempo composta por dois
conceitos: Sasa e Zamani. Sasa é o tempo vivido, tanto pelo indivíduo como pela
Comunidade. Constitui em si, uma dimensão completa de tempo, incluindo futuro
breve, presente dinâmico e passado experienciado. Sasa somente interrompe-se
quando a pessoa, nas gerações subseqüentes, é completamente esquecida. Pode ser
descrito como o micro-tempo, essencial para o indivíduo e sua projeção, enquanto que
zamani pode ser considerado como o macro-tempo, no qual mesmo sasa está contido.
Zamani é o tempo dos mitos. Nesta dimensão do tempo estão contidos o presente e o
futuro. Os mitos cosmogônicos pertencem ao tempo Zamani. Enganam-se os que
pensam que zamani é um tempo morto. Ele contém a explicação para as coisas que
estão acontecendo178.
Entretanto, um contempla o outro, como em um desdobramento, um compõe o outro,
na constituição e na renovação. Mas ambos os tempos, não obstante, estabelecem
uma relação dialógica. Diferente da concepção linear do tempo eurocidental, os Odus
não são caminhos predestinados ou estanques frente a um domínio preestabelecido. A
ação define o espaço-tempo do acontecimento, a simultaneidade dos mundos constitui
a liberdade de todos os seres portadores de energia vital, a consciência da interligação
e da rede é a medida da ética, da estética e da energia movimentada.
O ser humano é um animal geo-histórico. Concebe uma narrativa coletiva atrelada ao
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determinado território, e assim constitui as forças míticas no imaginário de cada
pessoa que compõem seu grupo social. Em África tradicional, “nesta situação o tempo
não é a duração capaz de dar ritmo a um destino individual; é o ritmo respiratório da
coletividade. Não se trata de um rio que corre num sentido único a partir de uma fonte
conhecida até uma foz conhecida.”179 É uma bacia, no sentido dado por Aziz Ab'Saber,
que concebe uma bacia hidrográfica delimitadas por todas as suas nascentes e
divisores de águas acima dos níveis de todas as fontes e olhos-d'água. Formando
braços que alimentam meadros e quedas d'água, de velocidade, intensidade e vasante
variadas, a tradição africana fundada na oralidade compõe uma linguagem
permanentemente atualizada de geração por geração, transformanto o tempo mítico
em tempo social.
Em Cosmovisão Africana, a concepção de tempo dá ênfase ao passado (diferente das
sociedades que orientam o tempo ao futuro). É no passado em que se encontram as
respostas para os mistérios do tempo presente. Nele está toda a sabedoria dos
ancestrais. Somente no passado o africano encontra sua identidade.180
Nesta referência e reverência é que se baseia o Princípio da Primogenitura, somente
deste modo podemos compreender a tradição de aprendizagem e de respeito aos
iniciados a mais tempo, chegando assim aos ancestrais, aos antigos antepassados
milenares que constituem as energias elementares dispostas na natureza, associadas à
feitos de antepassados humanos que veicularam e canalizadam estas energias.
Representaram em vida princípios e valores culturais e por isso são lembrados e
cultuados, conhecidos em cada linhagem dentro de sua própria nomenclatura. As mais
conhecidas no Brasil são os inquices para os de tronco lingüístico bantu, os orixás para
os de tronco lingüístico yoruba , os voduns para os fon.
Para Eduardo de Oliveira sendo um resultado da dinâmica civilizatória africana, a
estrutura mental dos afro-descendentes reflete-se nas relações de gênero no seio dos
candomblés, bem como nas relações humanos\Natureza que permeia toda prática
religiosa afro-brasileira. A vida (Yemanjá) é indissociável da ética (Ifá), movimento não
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se separa da diversidade.181 Sendo assim, estes significados perpetuados nas re-leituras
de mestres e religiosos da cultura popular negra muito nos têm a ensinar. Narra a
história de Ifá, que antes de tornar-se o grande adivinho de Ifé, cruzou com os
caminhos de Exu, passaram uma noite em que Ifá compartilhou seu inhame cozido e
Exu (Legba\Elegua) narrou-lhe os itans, contos de segredos ensinamentos dos destinos.
Ifá, que fora apresentar-se para o concurso de sucessão do mestre do oráculo neste
reino, que já está muito ancião. Pode contar com a sapiência de Exu no jogo das
charadas provatórias.
Vemos que as sociedades africanas, antes da invasão européia ocidental e oriental,
tinham condições de vivenciar sua cultura de maneira autônoma, apesar das muitas
influências estrangeiras que eram incorporadas na forma de congregações, um diálogo
entre energias primordiais que permitiam o acolhimento do outro através do diálogo e
da cooperação. É fato que ocorriam inúmeras guerras e disputas por território, mas o
que percebemos, no decorrer destes estudos, é que a tendência de aglutinação e
formação de confederações étnicas se torna uma habilidade para as culturas africanas.
Uma incomensurável condição para o diálogo. Assim como as nações ameríndias, as
africanas se estabelecem a partir da lógica matrial cosmogônica e cosmológica182 e o
que as constitui enquanto parentesco intelectual. Vemos este espírito nos Impérios do
Gana, do Mali e Songae entre os séculos X e XV na região subsaariana e
posteriormente no grupo Casablanca nos anos de 1960 ao constituir as ideias de
unificação continental com o pan-africanismo para romperem com o pacto colonial.
A identificação desses elementos é o que permite a afirmação de que em África, há
uma estrutura comum que sedimenta a organização social, política e cultural. Esses
elementos compõem a cosmovisão Africana e, apesar das modificações e rupturas,
seguem alicerçando as concepções de vida dos africanos e seus descendentes
espalhados pelo mundo depois da Diáspora Negra. Ao citar Ribeiro183 diz que para o
africano o visível constitui manifestação do invisível. Para além das aparências
encontra-se a realidade, o sentido, o ser que através das aparências se manifesta. Para
estes povos o universo não pode ser entendido sem um múltiplo de correspondências,
181
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analogias e interações entre o ser humano com todos os seres que compõem essa
totalidade.
Para explicar a interdependência de todos os seres, Ribeiro recorre à tradição bambara
do Komo, no Mali, de onde extrai uma narrativa mitológica que conta a origem do
Cosmos pelo grande Deus Maa Ngala.
Não havia nada, senão um Ser.
Este era um vazio vivo
a incubar potencialmente
todas as existências possíveis.
O Tempo Infinito era a morada desse Ser-Um.
O Ser-Um chamou a si mesmo Maa-Ngala.
Então, ele criou ‘Fan,
Um ovo maravilhoso com nove divisões
No qual introduziu os nove estados fundamentais da existência.
Quando o Ovo Primordial chocou
Dele nasceram vinte seres fabulosos
Que constituíram a totalidade do universo,
A soma total das formas existentes
De conhecimento possível
Mas, aí.
Nenhuma dessas vinte primeiras criaturas revelou-se apta
A ser o interlocutor que Maa-Ngala
Havia desejado para si.
Então, tomando uma parcela de cada uma dessas
Vinte criaturas misturou-as.
E, insuflando na mistura uma centelha de seu hálito
Ígneo, criou um novo ser – Homem – a quem
Deu parte de seu próprio nome: Maa.
Assim, esse novo ser, por seu nome e pela centelha divina
nele introduzida, continha algo do próprio Maa-Ngala. 184

Esse mito ilustra como o Homem é dependente e interligado a todas as coisas
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existentes; ele é o resultado da interação de todos os elementos vegetais, minerais e
animais. Além disso, ele participa da natureza divina, pois nele fora insuflado o hálito
divino, ou seja, o Homem está intimamente ligado a todos os elementos da natureza e
ao seu criador. Essa relação simbiótica com a natureza (mundo natural) e com o próprio
Deus (mundo sobrenatural) compõe a própria essência do Homem, que por sua vez
divide sua essência particular com a totalidade do universo. O Universo, segundo
Yakemi185, é sincrônico e não linear. Contrapondo euro-ocidentais e africanos, atesta
que os primeiros são lineares, pois separam o subjetivo do objetivo, acreditam em
linhas evolutivas e baseiam-se no princípio da causalidade. 186 Para Oliveira os africanos,
ao contrário, são portadores do “pensamento sincrônico”.
Este pensamento sincrônico dos africanos constrói o universo, então, como uma teia
de aranha, onde eventos objetivos e subjetivos estão interligados. O sagrado e o
profano – sempre de acordo com Ronilda Ribeiro – não formam uma dicotomia, mas
sim uma unidade. As medidas opositoras são transferidas para a complementariedade
dos extremos, no jogo do desequilíbrio constante de forças onde cada um tem que
aprender a ceder um pouco para continuar a exercer sua força. Neste universo matrial
de pensamento podemos ter mais uma referência da concepção nagô para tratar da
morte. Esta noção pode nos dar outras perspectivas a respeito desta passagem tão
obscurizada pelo pensamento ocidental.
Em pensamento nagô o axexê, ritual funerário, significa simultaneamente o princípio
dos princípios e os mortos que permitirão o renascimento permanente.187 Neste
contexto podemos perceber alguns aspectos que configuram-se em triangulação.
Todos os elementos do nascente e do poente, só universo todo, agrupam-se em
categorias de direita e esquerda, e existem em um jogo de equilíbrio instável mediado
pelo centro, pelo percurso, são regiões intermediárias, transeuntes.
A classificação de esquerda e direita não corresponde à uma divergência e sim como
sistema relação. “O símbolo só toma sua significação plena num contexto ou numa
situação”.188 O branco dos funfun é a uma característica masculina, marcada à direita,
mas o leite materno é branco, considerado como pertencente à esquerda.
185
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Não se estabelece uma supremacia entre estes extremos complementares, ou algo
como positivo e negativo. São correspondentes à energias naturais equivalentes e
necessárias à vida, como calor/frio, seco/úmido, masculino/feminino,
calmaria/tempestuosidade...
Como os duplos do universo, aiye e orun, nestes níveis, ou planos, material/espitirual,
vemos que seus componentes são todos arranjados no jogo de esquerda/direita, o
caminho, a integração permanece presente em todas as ambiências.
A lama, matéria-prima, e os três elementos-signos que simbolizam os três sangues –
branco, vermelho e preto – contidos no igba-du estão representando igualmente a
complementariedade dos três princípios ou forças geradoras que constituem o
universo:
 Iwá: princípio da existência +
 Axé: princípio da realização +
 Abá: princípio que induz, que permite as coisas de terem orientação, de
terem direção ou de terem objetivo num sentido preciso.
A este último podemos atribuir a energia de Exu como indutor de sentido e direção. Já
que vimos com a autora que Exú é o princípio dinâmico da comunicação e da
expansão, é quem transporta o axé.
Segundo alguns mitos, Odùduwà, também chamada Odùa, é a representação deificada
das Iyá-mi, a representação coletiva das mães ancestrais e o princípio feminino de
onde tudo se origina. Assim, Odùa corresponde à soma, ou o oposto em dialética, a
Obàtálà que em antíteses formadoras são representados simbolicamente pela cabaça
ritual – o igbá-odù – que representa o universo. O àiyé é o nível de existência ou o
âmbito próprio controlado por Odùduwà, poder feminino, símbolo coletivo dos
ancestrais femininos, enquanto o òrun é o nível de existência ou o âmbito próprio
controlado por Obàtálà, símbolo coletivo do poder ancestral masculino.
A representação mais conhecida do universo, da unidade que constitui o àiyé e o òrun
é sobretudo simbolizada por uma cabaça formada de duas metades unidas, a metade
inferior representando o àiyé (o mundo, a terra), a metade superior o òrun (além,
doble abstrato de todo o àiyé) , e contendo em seu interior uma série de elementos. É
conhecida com o nome de igbá-odù ou igbádù.
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Òrun e àiyé, ambos desenvolvem-se unidos, porém um, o ancestral, ligado à dinâmica
natural cíclica, mas contínua e não retrocessiva – o helicóide – é responsável pelo
encaminhamento do vivido (vivenciado, continuado).
Os Nagô tem esta noção por orun – o plano dos ancestrais, dos que já contribuíram
materialmente ao ciclo/espiral e por suas atribuições exemplares e ilustres foram um
mito fundamental do equilíbrio vital. O vivido é o responsável pela propagação, detém
a matéria, porém descende da herança legada pela tradição. Os Nagô reconhecem este
plano por aiyê: a humanidade, a socialização, a realização, o atual movimento da
dinâmica vital, o natural. Ambos constituem a espiral da vida, um representado pelo
fundamento e outro pela ação. Sobretudo existe um terceiro elemento que move este
princípio, chamado de axé, ele é evocado pela matéria através do ritual (oro), é
propagado através da oferenda, do canto, da dança, do conto, da arte, da tradição. O
axé é parte integral do sobrenatural, porém é conexão mediadora da não matéria que
energiza, renova e move a matéria, força vital detida pelos ancestrais divinizados que,
ao manifestarem-se através do ritual efetivam fenômeno/força da natureza, motor dos
ciclos vitais e da força vital individualizada e socializadora.
As duas metades do igbá-odù devem manter-se unidas, òrun e àiyé, Odùa e Obàtálà –
divindades da criação, o feminino e o masculino complementam-se para poder conter
os elementos-signos que permitem a procriação e a continuidade da existência.
Como as cores que reúnem as nações indígenas no Brasil, o vermelho e o preto,
associadas às batalhas untadas com o urucum e a unção com a terra pelo carvão.
Três são as cores básicas para os nagô, resumindo os atributos essenciais conferidos ao
vermelho, ao preto e ao branco indispensáveis para que a existência seja. A interação
da chuva-sêmen, condutora de àse “sangue-branco” em contato com a terra,
condutora de axé “sangue-vermelho” e “sangue-preto”, é necessária à procriação, ao
constante processo de renovação e vivência do universo. A união de dois elementos
genitores contendo o elemento procriado, três termos que constituem uma unidade
dinâmica e com a lama (terra, água, respiração) símbolo de matéria-prima, constituem
os elementos indispensáveis à existência personificada.
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Retrato da Iyalorixá Maria Bibiana do Espírito Santo (Mãe Senhora) – Pierre Verger, déc. 1960,
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Três tambores no Brasil, Pierre Verger, Salvador, BA, s.d.

Encontramos repetidamente na simbologia Nagô três termos que constituem uma
unidade dinâmica.
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Os princípios de expansão e procriação emanam do masculino, feminino e elemento
procriado. Três vezes são repetidas as invocações e as ações na prática ritual. Somente
depois das terceira vez o invocado responde. O terceiro elemento é o mistério, o
segredo compartilhado. A união do masculino com feminino, na imagem de edan,
simboliza o fato de reunir dois para se fazer um terceiro. O três é evidentemente
cultuado como elo de sua narrativa e existência mítica. Os Odu, constituem nos
caminhos da vida, enrredos regidos pelas narrativas míticas de Ifá, são dezesseis e seu
quadrado, duzentos e cinquenta e seis, sustentado, acompanhado e mediado por Exú,
Igbá-keta, o “três” por excelência.189
No Tronco lingüístico Bantu, onde enquadram-se etnias ou povos trazidos para o Brasil
como os chamados quimbundo e kincongo, de origem na região austral da África
tradicional, designa-se a força vital por NZAMBI. Em seu mito de criação – concepção
pré-humana na criação do universo – Amma cria um ovo (universo). A forma não é
perfeita como um círculo. Em seu interior vibram sete partículas em movimento
expansivo de energia formando uma propagação helicoidal.
Anterior a sua concepção se concebe um elemento (varão) incompleto, YURGU,
rebelde, que sobrepõe o tempo de gestação, rompe o equilíbrio, gerando o
antagonismo em um processo de dinâmica complementar. Qualquer momento
acontecido isoladamente leva ao YURGU – garantindo a dinâmica expansiva dialógica.
O tema do universo, susceptível de aumentar no interior de fronteiras também elas
extensíveis, está presente no mito das origens. Igualmente os caracteres comuns de
certos movimentos ondulatórios como o da água e da propagação do som, cuja
natureza vibratória (helicoidal, dizem os Dogon) foi pressentida.
O ciclo passa a ser uma onda infinita, não é ciclo fechado, está em expansão. Ao morrer
se torna ancestral, ao encarnar, se energiza de sua ancestralidade em um princípio de
unidade. A ancestralidade os liga ao universo (todo), promovida pela força vital, o OYO
ou OYE, como AXÉ para os de língua yorubá, contida em todos os elementos, visíveis
ou não, orgânicos ou não.
O NOMMOS, todo o universo, se divide em quatro categorias: ar, leste, curandeirismo –
fogo, sul, agricultura, metalurgia – terra, norte, manufatura – água, oeste, comércio. Os
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clãs são ressignificados dentro desta organização. A força vital está presente em todas
as categorias.
VANA significa, ao mesmo tempo, onde e quando confirmando nos Bawoyo a categoria
Hantu no pensamento bantu que se traduz por Ser-localizador, exprimindo a unidade
Lugar no Espaço-Tempo e que é sintetizado nas línguas bantu por uma mesma palavra.
Vana como aonde/ quando; lugar/ momento se unem em uma mesma palavra
reunidos por Nzambi – é a força da qual emergem os fluxos vitais que vão animar a
vida dos seres humanos, as pessoas (bantu) e os demais seres vivos. Não é que não
exista o lugar, é que o meu lugar é minha ancestralidade.190 O espaço-tempo unitário.
A pessoa não se contempla em sua individualidade, não se vê isolado. Porém em seu
crescimento dentro de seu clã, linhagem. Através dos ritos de iniciação, a
materialização de Nzambi – concentra toda a energia de ancestralidade em seu tronco
clânico.
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Espaçotempo Ancestralidade
Por que dizem que a “ancestralidade é forte” quando querem se referir às
recomendações de iniciação ou quando querem associar à considerações pejorativas
ao atribuir palavras como pesada, negativa? Por que estão de olhos alheios à
religiosidade que cultua a ancestralidade, cultiva, cultura ancestral. A lógica da
primogenitura prevalece em toda a África subsaariana191, esta configura-se como um
respeito pelo que veio antes, isto desencadeia uma hierarquização que corresponde à
uma relação de equivalência de valores atribuídos ao que vem antes e o que vem
depois. No caso da iniciação em um dado grupo social, o mais velho, que nasceu antes,
só pode ser mestre se houver seguidores, se tiver a maestria da Palavra, se for capaz de
agregar discípulo à seu redor e constituir sua família clânica.
A ancestralidade negra (indígenas de África e das Américas) é forte sim, na medida que
ela é cultuada. No entanto ela pode ter de manter-se períodos em contenção devido à
perseguições. Mas ela é permanentemente atualizada pelas condições práticas de
realizar-se. Inclusive consegue difundir-se mais em algumas regiões onde os
contingentes populacionais destas origens são em maior demografia. Entretanto pode
ser visto em todo o território ameríndio, em todas as Américas sem distinção, apenas
aparecem em menor popularidade quando representam alguns remanescentes em
pequenas províncias, provavelmente, não muito longe dali encontrará uma casa em
que realizam o culto aos ancestrais africanos e ameríndios.
Nestes lugares a cultura constrói uma aura, um espaçotempo diferenciado,
territorializado pela filosofia afroameríndia. A quilombagem, a gremiação, a ocupação
e comunitarização em meio rural ou urbano reside em uma sensibilidade comunitária
que advém da lógica matrial de organização. No Barracão, o Pau da Justiça ao centro, o
caminho reverenciado simbolizado pelo tronco instalado ou pela demarcação visual no
piso, este é o eixo helíptico da espiral energética que paira naquele ambiente. A
entoação e entonação das cantigas, toadas e rítmicas variadas conduzem ao elo
psíquico-espiritual que emancipa e glorifica a ancestralidade das mais diversas
maneiras. Entretanto seguem uma rigorosa disciplina controlada pela própria
comunidade religiosa, a da iniciação, em que o mais novo é tão importante quando o
191

Carlos Serrano em aulas de Antropologia em África Subsaariana na FFLCH/USP.

116

que veio antes porque garante a continuidade da tradição, da cultuação da
ancestralidade.
Como no reencontro de Gonzaguinha com seu pai Luiz Gonzaga, ao pé da árvore
juazeiro, símbolo estampado em todo o enredo da narrativa, onde foi inscrito o amor
de Gonzaga, no filme “De pai para filho”, e como “À sombra desta mangueira” de Paulo
Freire, refere à proteção assombreada de uma árvore, onde milenarmente ocorriam as
narrações e ritos em África.
Vemos o saltar de uma identidade revivida, ancestral e permanentemente atualizada...
A árvore é vida, é um símbolo ancestre, antepassado mais primordial e remoto, para os
de línguas ioruba, os bantu, fon, é o Tempo dos Ancestres, a Providência, das Energias
Fundadoras do Universo, dos ciclos naturais do planeta...
Também é um símbolo de religare, crepuscular a árvore se insere nos ambientes
dicotomizados pela razão brancocidental mas preservada em lógicas humanas
holonômicas, como Orun e Ayie, que são dobles complementares e nunca dissociáveis.
Suas raízes extraem do seio da Mãe Terra, Pacha Mama, as forças ancestrais dos
espíritos ligados ao que é antepassado. O tronco, que cresce a cada momento, carrega
a força materializada em vida, massa carbônica de alta concentração que se traduz em
madeira, vasos de aia que fluem axé, energia vital, das raízes às pontas das folhas,
flores, frutos, sementes, a continuidade instantânea e simultânea da permanência de
sua existência nestas terras à interação com a vida e suas condições ao seu redor.
Vento, chuva, Sol, solo rico ou pobre, pouca ou muita água, pássaros e abelhas para
alimentar e polinizar...
Quando estas narrativas pessoais se remetem à árvore, ao Baobá da relembrança (a
árvore que foi transignificada pelo colonizador de “árvore da memória”, onde aos seus
pés sentavam os djiely, griot, para contar histórias, para ser símbolo do esquecimento
quando faziam os escravizados e exportados para as Américas dar três voltas para
esquecerem seu passado). Ao ver o legado africano das diásporas e a quantidade
imensa de irmãs e irmãos que não suportaram o banzo acreditamos que esta memória
não é algo que se rouba dando voltas em torno de árvores.
A palavra tupy hoje está associada a uma etnia. No entanto, ela significa literalmente:
tu= som e py= pé, assento que dizer ‘som-do-pé’, ou seja, o ser humano. Uma
tonalidade da Grande Música Divina, colocada em pé, encarnada, dentro de um
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assento chamado corpo-carne, para entoar a criação no mundo terreno, para ser na
Terra o que sua essência sagrada é no céu – escultor, tecelão, cantor e transformador
da vida.192
Em matriz ameríndia temos as nações tupinambá a mais representada pelo imaginário
negro dos litorais brasileiros.
Kaka Werá Jecupé, em seu livro “Tupã Tenondé – A criação do Universo, da terra e do
Homem segundo a tradição oral Guarani.” Discorre em seu capítulo terceiro – Yvy
tenondé – A primeira Terra. O autor utiliza uma imagem referindo-se a um símbolo
milenar que significa Tupã (O desdobramento do Todo, o Três).
Ñamandu Ru Ete tenondé gua
O yvy rupa rã i oikuaá ma
Vy o jeupe,
O yvará py mba’ekuaá gui,
O kuaa-ra-ra vy ma
O popygua rapyta i re yvy
oguero-moñemoña i oiny.
O verdadeiro Grande Mistério, o primeiro,
Havendo concebido sua futura morada terrena,
Da sabedoria contida em sua própria divindade
E em virtude de sua sabedoria criadora,
Fez que da extremidade de seu cetro
Fosse engendrada a Terra.
Pindovy omboreja yvy mbyte rã re;
Amboaé omboreja Karaí amba re;
Pindovy omboreja Tupã amba re;
Yvytu porã rapyta re omboreja Pindovy;
Ára yma rapyta re omboreja Pindovy;
Pindovy petei ñirui omboreja:
Pindovy re ojejokua yvy rupa.
Criou uma palmeira eterna
No futuro centro da terra;
Criou outra na morada de Karaí;
192
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Criou também uma palmeira eterna na morada de Tupã;
E na origem do tempo-espaço primeiro criou uma palmeira eterna:
Essas cinco palmeiras asseguram a vida na morada terrena. 193

O cetro forma o eixo da Terra, por onde flui a forma de uma serpente sagrada. O cetro
aparecerá mais adiante no trabalho da criação como a coluna vertebral do ser humano.
Os ossos da coluna são muito importantes para a tradição ancestral. Entre os Guarani,
existe a expressão ‘tornar-se erguido’, que significa ‘reger o cetro da vida, criar a
realidade como o Criador gera Mundos, com a cons-ciência do poder’. Erguer-se é
tornar-se consciente de seus valores mais profundos. (...) As moradas sagradas, (amba)
são marcadas por cinco palmeiras azuis que se erguem nas quatro direções e no
centro. A palmeira é um dos seres de grande responsabilidade e de poder para a
tradição. No reino vegetal ela representa o mesmo que o colibri e a coruja no reino
animal. Ela é a ‘Senhora Erguida’, com suas folhas em plumas. O azul é a cor do céu, o
poder maior do Ser.194
Um símbolo bastante crepuscular que podemos associar à Ancestralidade é a Árvore
Ancestral, como nas culturas ciganas, do canto e da palavra como ressonância da
evocação do sagrado, da cura, da conexão com todas as partículas e diálogo com todas
as partes indissociáveis que nos compõe. Os seres humanos, em sua ontologia,
constroem sua arte de ser e estar, de fazer movimentar onde e quando se está.
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Entre os povos no Alto Xingu o cultivo da cabaça (porongo) é de grande importância
simbólica, pois que remonta o útero da mãe-terra ancestral, Ñandesy. Da cabaça do
porongo, nos chegam a atualização do útero de Ñandesy na cuia do chimarrão guarani,
amplamente, difundido no sul missioneiro e no centro-oeste brasileiro, chaco
paraguayo e boliviano de presença guarani. O mate colocado em infusão com água
quente (ou fria, tererê), sorvido pela bomba, sempre colocado na circularidade do
compartilhar, colocado em circulação, na roda do chimarrão. Gosto amargo da mãeterra no verde-marrom da cuia.
Assim como o difundido instrumento percursivo, o maracá, mbaraká. Uma pequena
cabaça sustentada por um bastão de madeira. Contendo em seu interior seixos,
conchas, sementes... simbolicamente, é o útero da terra com seus frutos da água,
gestação espiritual no tempo ritmado. O corpo torna-se leve pela dança, o
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espaçotempo, repetição e ondulação fundem-se na disciplina do corpo com o
espírito.195
Incrementados do imaginário da cultura negra no nordeste do Brasil, os folguedos que
tanto renovaram as máscaras cerimoniais e festivas, constituíram personagens
arquetípicas regionais, as vestimentas protuberantes enfatizam a Presença, Calunga196.
Os símbolos demarcam intencionalidades para o campo visual sensitivo. Cores
vibrantes de menção aos povos da guerra, instrumentos, ferramentas, ramos florais, o
Cajado. Movimentos circulares rotativos, deslocamentos alinhados em meia lua ou
como totens, nossa presença foi composta pelas expressividades plásticas da dança, da
indumentária, da pintura corporal, composição de cenário e cantigas tradicionais
ameríndios. Tínhamos como elo, além dos elementos telúrios, a terra e o fogo
envolvidos pela força da Presença queríamos evocar as matrizes de energia Matrial, o
ventre da gestação criativa. Contamos com a contribuição de Dadá Jacks na
composição musical de nossa intervenção artístico-crítico-pedagógica.
São como a exteriorização das vibrações de forças do poder, do querer e do saber. Ao
envolvermos A. Hampate Ba197, as potencialidades depositadas em Maa por Maa
Ngala (força criadora do ser humano – Maa).
A Sabedoria que é a tradição viva, remonta a uma cosmogonia e cosmologia expressa
pela arte, em suas mais diversas modalidades e linguagens. Plásticas, musicais,
corporais e mais... todas imbricadas e praticadas por todos os indivíduos e seus
coletivos, aldeamentos. A cultura, a narração de Histórias de ensinamentos podem
acessar lugares no imaginário pessoal que entram em contato com seu Chamado
Ancestral. Por isso a Educação pode encontrar nas narrativas míticas um vasto campo
de construção de valores de autodeterminação e superação de dilemas emocionais,
afetivos e de enfrentamento.
Na transcriação deste exercício, fui levada às analogias associadas nesta pesquisa, a
Borboleta e os símbolos Adinkra mais uma vez saltaram aos nossos olhos.
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FERREIRA-SANTOS, 2003: 142-3.
Palavra difundida pela Umbanda, de origem no Umbundo, pequeno(a) notável; grande travessia; terra
dos antepassados; atribuído também à estatuetas que simbolizam ancestrais e às bonecas pretas.
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HAMPATÉ BÁ, 2010.
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1.

2.

3.

1. SE NE TEKREMA – Os dentes e a língua. Nenhuma criança nasce com os dentes.
Símbolo do interdependência amigável e do crescimento em união. Nós aprendemos e
melhoramos. A língua ajuda os dentes a alimentar a vida do ser.198
2. NYAME BIRIBI WO SORO na ma mensa nka – O cosmos (Deus), há alguma coisa no
céu, permita-me alcançá-la. Símbolo da esperança e da aspiração.199
3. FAFANTO esono namtam, se nas ni o na aka ho sika – a borboleta. Pode estar
voando em torno de uma vasilha de vinho de palma, mas ela não bebe, porque não
pode pagar por ela. Símbolo da ternura, delicadeza, honestidade e gentileza.200
No trecho “O objetivo da iniciação é conduzir o homem ao autodomínio, descobrir sua
própria relação com o mundo das forças para se tornar um homem completo, como
Maa, interlocutor de Maa Ngala e guardião do mundo vivo”.201 podemos refletir sobre
o que é ser interlocutor entre o mundo espiritual, de Maa Ngala, e o mundo vivo, dos
seres, sendo guardião deste mesmo... e qual a importância da iniciação neste
processo? Uma conversa com elementos hermenêuticos crepusculares. Uma vez que
entendemos as funções centrais na interlocução, no guardar e na iniciação como uma
rede de processos que delimitam uma trajetividade interpretativa em que ao se iniciar
a res-guardar afloramentos de interlocução da palavra viva aparece como transcriação
198
199
200
201

Adinkras da cultura Ashanti (NASCIMENTO, 2009: 88)
NASCIMENTO, 2009: 148.
NASCIMENTO, 2009: 56.
HAMPATÉ BA, 2010: 195.

122

da pessoa no mundo, com o mundo e para o mundo. A autêntica experiência de estar é
a própria memória e a vida do que foi e do que está sendo, em um elo espaçotemporal
crepuscular. O tradicional e o contemporâneo são amalgamados, mas não como em
uma massa homogênea, mas como um espiralado de imagens e inspirações de
percepção, diálogo e incitações perante o que se é experienciado.
Uma complexa rede de saberes conhecida por Mestres da Cultura afro-ameríndia, em
que, subsidiados pelas culturas tradicionais de matrizes africana e ameríndia, emanam
a sabedoria em sua comunidade, tal qual aprenderam e que na vida cotidiana aprenden-sinam em seu coletivo de origem ou de estadia. Herança dos Djiely, chamados griots
pelos etnólogos franceses. São os detentores e zeladores da Palavra Viva em África,
assim como os Mestres de Ofício, mas especializam na condutividade das histórias
familiares e entre reinos, de feitos históricos que envolvam grupos sociais mais
abrangentes ou o mundo inteiro por assim dizer..
No contexto brasileiro, em que as culturas se imbricaram por um processo de
colonização e escravização, vemos que as comunidades ressurgentes trazem em si
emaranhados (a quenga, a capulana202) a destas tradições, herdadas pelos povos que
sempre estiveram em estado de (re)xistência em permanente conflito pela mesma. Ora
permeados por valores do dominador como forma de assimilação pela sob(re)vivência,
ora (re)criando significados para suas tradições negras dos povos que conviveram em
comunhão por classe, raça e gênero.
Conforme se dá uma determinada comunidade geográfica, sócio-histórica, cultural e
afetivamente é que se prepondera uma matriz a outra. Assim como também
encontraremos estes elementos em comunidades em que são prevalecentes os valores
cristãos, eurocêntricos, e que em boa parte da cultura popular afro-brasileira vemos
estes traços devido à imposição colonial. Este processo é desencadeado pela estratégia
etnocida colonial, mas também ocorrem simultaneamente tendências de incorporá-las
como parte das forças vitais vislumbradas pela concepção afro-ameríndia como “Santo
Antônio é protetor da Capuera”, e ainda, como a malandragem de tapear o regimento,
dizendo uma coisa com a boca, mas pensando outra com o coração – Santo Antônio
202

Quenga é um nome dado no linguajar nordestino e nortista para o pano amarrado junto ao corpo que
carrega seus pertences, e capulana é o nome genérico atribuído aos panos/tecidos africanos que
ornamentam o trajar africano e também é composto pela inúmeras amarrações que personificam seus
trajes e servem como sustentação de crianças nos lombos de seus entes cuidadores.

123

que é comparado à Ogun no imaginário do Recôncavo Baiano. Ancestral fundador
primordial das civilizações, representa a força vital da realização e superação, “quebra
demanda”, mas jamais será o mesmo que Santo Antônio ou São Jorge (como é
associado no Rio de Janeiro e sudeste brasileiro) porque perpassa por outros
elementos est-éticos que não são conciliáveis com a lógica judaico-cristã.
No que tange o empoderamento da mulher negra, Makota Valdina discorre sobre a
valorização e a constituição do poder feminino que se estabelece por princípios
constitutivos, por isso são elementos de efetivação, participação e voz do lugar
feminino na cultura de matriz africana.
Mulher negra sempre teve, as mulheres de religiosidades de matriz africana não
precisa de empoderamento de hoje, nós sempre tivemos nosso poder.
Agora nós precisamos cada vez mais dar consciência ao nosso povo que uma coisa
é nós guardarmos nossos segredos, nossos fundamentos sim. Sou contra essa
profanização, essa folclorização, essa exotização do nosso sagrado, eu sou contra.
Isso nós temos que guardar para dentro do nosso terreiro, mas para fora do
terreiro a gente tem que botar a cara sim. Fico feliz quando vejo povo de santo
participando de seminário, congresso, dando sua contribuição. Ainda é uma
parcela pequena, mas o caminho é esse. E nós temos que falar de tudo, de
educação, segurança, alimentação, de saúde, se nós estamos em tudo, como é que
a gente não vai opinar, não vai falar. Não das mulheres, mas esse grupo de pessoas
que participam de religiões de matriz africana e que antes não tinha voz; e que
agora começa a ter.
As mulheres hoje estão indo às universidades, elas já estão se apropriando do
instrumento de poder que é muito importante que é a educação que é o saber “de
nível superior”. As mulheres negras estão fazendo política, porque política nós
sempre fizemos. Eu aprendi a fazer política com minha mãe eu era semianalfabeta,
hoje eu sei disso, hoje eu tenho consciência disso. Porque é também instrumento
de poder, está se organizando para ter voz no parlamento, isso é empoderamento.
Agora chamo a atenção para que nós mulheres temos que fazer tudo isso mas sem
perder a característica de mulher que nós temos, que ocupar estes espaços como
mulher, nunca se masculinizando. Porque nós temos a característica própria de
mulher. Ainda que a gente não gere, não “para” filhos, a maternidade está em nós.
A gente é Materna. Então a gente tem que ocupar estes espaços, mas com essa
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sensibilidade, com esse olhar que só mulher sabe ter e pode ter. Para poder
construir um mundo diferente desse mundo que a gente conhece aí hoje.

Nesta sociedade, as gèlèdé, tem como regente a Ìyálàse, que cultuam as Ìyá-àgbà.
Contam com procissões, festivais públicos com dança e culinária aberta ao público. “A
fim de propiciar a fecundidade e a fertilidade, 'apaziguar' e fazer propício o enorme
poder das ìyá-mi.” As Erelú tinham este título por representarem uma sociedade
complexa em instituição religiosa e política, Ògbóni, compreende todos os segmentos
da sociedade e que contrabalançava antigamente o poder dos reis, particularmente em
Òyó e em outras grandes cidades yoruba. Célebres Ìyálóde, eram respeitadas e
consideradas cabeça da sociedade, oradoras, estrategistas bélicas, reuniam as pessoas
para discussões públicas.203
As Iya-mi, Iya-agba cultuadas pelas Geledes, constituem a ordem feminina da
complementariedade e contrapartida. Esta é instituída pelo poder genitor feminino,
que se caracteriza pelo mistério da capacidade da criação e gestação da terra, Ìyágbanlá, a grande cabaça-ventre fecundada. Dirigida pela Erelú, mulheres detentoras dos
segredos de Ìyámi-Oşoronga (minha mãe), força atrelada à transformação e
recriação.204
Símbolo transmutado na variação espaçotemporal que vem sendo associado aos mais
pejorativos atributos da lógica maniqueísta judaica-cristã patriarcal. A bruxa, a
macumba, a mucama, a luxúria.
Sendo assim, além de pensarmos as princesas africanas, temos que relatar sobre as
Rainhas, às Geledés, às Ìyás, às Ancestes Primordiais de elementos femininos. Alicerces
do fortalecimento da auto-estima da mulher negra e das crianças negras dos países das
diásporas. Como o faz Kiusam de Oliveira, com seus livros infanto-juvenil que
fortalecem os laços de afirmação da negritude junto ao imaginário de leitore/as de
todas as idades.
Levadas por um ambiente hostil que oscila entre a violação sócio-histórica e a
valorização cosmogônica, a mulher negra vivencia seus conflitos como em um
constante equilíbrio precário. Retomando um pouco do pensamento de Patricia Fox,
ela tratou também de uma constante variável instável imposta ao cotidiano do povo
203
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preto, analisando a realidade do negro estadunidense, mas que podemos observar esta
peculiaridade também vivida pelos povos negros daqui do Brasil devido às
proximidades históricas do passado colonial escravocrata.
Desta maneira nos salta aos olhos um forte potencial criativo e inventivo, uma
inenarrável capacidade inventiva. Por isso encontramos na Arte Negra a furtividade
criativa de crítica contemporânea da vida cotidiana moderna. Já exercendo o que foi
considerado “contato-improvisação”205 no âmago da vivência e necessidade cotidiana.
O espaço-tempo crepuscular nos apresenta uma perspectiva sensível que vê, escuta,
fala com as cores do luscofusco, do passageiro fruidor a procura de abrigo em sua
jornada interpretativa. Neste percurso que se despede do dia e acolhe a noite, ou
afasta a penumbra da madrugada ao romper dia amalgamamos e amamos com os
olhares atentos às frestas de transformação a um caminho desconhecido.
Ou como foi narrado no livro infanto-juvenil sobre as Geledés.206 Os autores encerram
como se enfim os homens “enfim restauraram a ordem” ao eliminarem o culto e a
organização feminina do cotidiano noturno em suas aldeias. Esta interpretação ilustra
muito bem nossa preocupação com as deturpações causadas pelo olhar “de fora para
dentro”, pequenos detalhes sobre as narrativas ancestrais, quando distorcidos, podem
corromper uma ética profundamente, como podemos ver em algumas passagens
quando autores procuram reproduzir mitos que envolvem Exu, seu princípio de
complementariedade à Oxala nem sempre é mencionado, nem mesmo quando é
necessário enfatizar que até mesmo Oxalá se prejudica por vacilar nos preceitos com
seu irmão que deve ser reverenciado primeiro. Tão pouco fazem menção à sua
característica provocadora de perceber as várias perspectivas de um fenômeno e, ao
contrário, modelam uma imagem de que ele simplesmente planta a discórdia entre os
olhares...
Alguns distúrbios podem ser enfatizados quando advêm de uma olhar “de fora”,
causando muitas vezes deturpações perpétuas quando reforçadas por um grupo
significativo de autores e difusores de informação. Como foi o caso da elaboração do
plano nacional da falsa democracia racial difundida por intelectuais a serviço do
205

Categoria sistematizada pela dança moderna contemporânea.
LODY, 2010.

206

126

branqueamento brasileiro desde o início do século XX. Assim vemos também no
oportunismo de publicarem junto à editoras renomadas que privilegiam alguns grupos
específicos de autores até mesmo ao exercerem uma política de reparação que é a
implementação da lei 10.639/03, pois nem todos as publicações se esforçam por
desmistificar estereótipos historicamente estabelecidos pelo racismo.
Este estudo permeia as considerações de nossa pesquisa, uma vez que aprofunda o
entendimento da força vital feminina contida no pensamento de matriz africana. Como
este fator influencia a construção da noção de pessoa das mulheres afrodescendentes
e seu empoderamento inerente às culturas negras nas diásporas.
Traremos aqui dois exercícios de valorização e fortalecimento da Memória Ancestral.
Poderão ser inspirações para a prática pedagógica de aprofundamento nos mitos
afroameríndios brasileiros.
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Calunga, Bonecas Pretas
Em narrativas arquetípicas constituímos nosso baú de histórias. Em novembro de 2012,
em Salvador, encontrei em uma loja de artefatos da cultura negra, Katuka, uma Boneca
Preta me chamou a atenção. Me veio uma certeza forte de que me inspiraria nela para
fazer bonecas. Como tenho prática de artesanato e costura, herdada por tempos
dedicados de minha Tia Dorah, exímia costureira em São Miguel Paulista, educadora
autônoma criou metodologia de curso profissional em técnica de costura, modelagem
e criação. A quem agradeço profundamente pelo amor e maestria, dos quais pude
compartilhar e sempre sinto falta de mais espaço-tempo em nossas vidas juntas.
Voltei para São Paulo e quase que como uma lança, o mestre Tabasisa, professor de
bakongo e danças congolesas, fundador e coordenador da escola multidisciplinar
Afrika, na liberdade ao atravessar a rua, me chamou para conhecer sua loja.
Interessada, seguimos em direção à loja, chegando lá perguntei se tinha bonecas, me
apresentou uma Mãe Zulu.
Foram estas as minhas inspirações e referências iniciais.
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À direita, Zulu, África do Sul, a segunda candomblezeira baiana .

A primeira, mais velha, esteve presente na performance de encerramento no curso de
Marcos Ferreira-Santos envolvendo Arte e Ancestralidade.
Hoje já são uma família, com duas parentes feitas também por Karina Koslowski.
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Em um encontro do projeto “Ao pé do Baobá” do Museu Afrobrasil – SP, conheci o
educador congolês Wasawulua Daniel que nos narrava histórias aos sons de seu
djembê, que nos falou sobre o significado da palavra Calunga. Lembra de sua mãe que
quando o chamava exigia que respondesse com vigor e vivacidade, Calunga, presente,
estou aqui. Calunga é também referido como um plano espiritual abstrato. Por vezes é
narrada como o termo associado à terra natal, terra longínqua, mar da morte ou mar
da travessia (Atlântico). Constitui um símbolo das Diásporas. Esta experiência ocupou
como ressonância em minha pesquisação das Bonecas Pretas.
Compuseram novos olhares de inspiração e permanência ao longo desta pesquisa e de
minha confecção, intitulada Erenay Calunga Malunga Tupinamba.

131

Instalação exposta no Museu Afrobrasil

Muitas histórias compõem o imaginário das Bonecas Pretas207 conhecidas no período
da escravização. Desde os porões dos navios de deportação de pessoas escravizadas, as
mulheres confeccionavam bonecas com amarração de retalhos, serviam de distração
para as crianças e grupos que compartilhavam a situação de escravizados. As bonecas
de porcelanas eram símbolo da infância senhoril, nas comunidades negras as Bonecas
Pretas eram construídas para animar, alegrar e integrar as crianças, e também adultos,
em torno da brincadeira. Abayomi, é o nome dado às bonecas feitas de amarração de
retalhos, significa “aquela que vem trazer alegria”. As bonecas eram feitas sempre com
207

Instalação em exposição no Museu Afrobrasil – SP.
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tecido preto, ou tingidos para alcanças a tonalidade. O termo Boneca Preta servia de
identificação do brinquedo, mas logo passou a ser mal quista pelos senhores e
senhoras cheios de recalques racistas.

Assim, nesta escrevivência busquei as lacunas do significado da Boneca, a Presença da
Calunga nos Maracatus que simboliza a ancestre Matrial consagrada pela família de
axé que congrega o Maracatu. Símbolo da re-existência e permanência atualizada da
tradição africana que era permitida apenas nos desfiles de carnaval do calendário
cristão.
Em minha confecção os malungos, igualmente do bacongo, me foram apresentados
pelo mangue-boy Chico Science, que anunciou a malungagem, companheirismo, entre
as rupturas Da lama ao Caos, 1994, com sua Afrociberdelia, 1996, em que parabólicas
antenadas nos baques dos maracatus e afoxés de recife levou os tambores afropernambucanos para o mundo. Que também foram nomeados já nos navios de tráfico
negreiro, os malungos eram os parceiros na luta pela r-existência já no período
colonial.
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O que aprendi de Maracatu foi na convivência com os saberes de família e comunidade
negra de artistas-educadore\as pernambucana em São Paulo.208 Concentram-se hoje
nos coletivos da Casa de Percussão Brasileira Prego-Batido e da Batucada Tamarindo.
Fundadores de grupos Mestre Ambrósio, Songo, também marcaram a construção do
imaginário brasileiro e internacional sobre a cultura negra pernambucana com o
movimento MangueBeat.
Todo culto ancestral reconhece as energias fundamentais emanada pela terra genitora,
o território que nos acolhe no momento presente, nossas terras, chamada de
Pindorama pelos tupinambá e tupiniquins. Terras de povos nativos com culturas
profundas e conectadas através dos caminhos nas matas tropicais e no cerrado, de
onde vem a capoeira, o mato rasteiro, sorrateiro que protegeu o negro fugido.
Tupinambá foi uma grande nação aguerrida que resiste até hoje de maneira atualizada,
descentralizada e permeia o imaginário popular na região mais próxima à costa do
Atlântico brasileiro. Deixou seus traços nos nomes dos lugares, nas palavras anasaladas
de nosso linguajar, na afetividade com as ervas trocadas com o povo de ewe. Malungos
de diásporas, que reverenciam as terras de quem por aqui esteve antes, em nome
Tupinambá de uma nação que teve de se dispersar e ocupar novas revivências, como
identificou Darcy Ribeiro, 1998, nas raízes dos troncos dos Kaapor. Veias do povo que
corre nas periferias e nos campos, desaldeados precisam se atendidos, a voz de quem
vem clamando a mais de quinhentos anos por justiça e liberdade.
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De meu padrinho Cezar Baiano, sociólogo estudioso de música popular afor-brasileira. Das rítmicas
percurssivas apreendidas com professor Valter Passarinho e um de meus amores, Abuhl Jr, Rinaldo Lins,
com quem fui casada. Herdei dele uma família afro-pernambucana em São Paulo, Eder O Rocha,
Maurício Badé, Mestre Nico, estão guardados em meu coração cheio de orgulho por participar, celebrar,
compartilhar da vida destes negros criativistas, instrumentistas, narrativistas, artistas da cultura de
matriz africanameríndia em território paulistano.
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O Terreiro concentra um espaço-tempo de ligação, a presença nos assentos, peji, os
altares de oferendas, estão plantadas e consagradas a vida, a fonte da água de onde
emanam as forças que regem o àiyé, os ancestrais do òrun, terra mítica resguardada
pela fundação do além, de Olórun.
O Mato cumpre dois terços do Terreiro, conta com árvores, arbustos e toda sorte de
ervas, constituindo um reservatório natural de onde devem são recolhidos os
ingredientes vegetais sagrados e indispensáveis para a matutenção litúrgica. Daí um
dos fundamento do Candomblé no meio ambiente integrado. Òsanyìn, orixá patrono
da vegetação, associado à veiculação de axé também de Ògún e Òsòsì, que foram
fundadores de grandes e prósperos reinados, consagram o mato em seus rituais.
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Kó si ewé, kó sí Òrìsà – Sem folhas não há orixá !!!209

Pinturas: Fundamentos de Agué – Ossaim; Ilustração do ritual de Águas de Lisá
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https://soundcloud.com/sertaoitaparicamundo2012/sem-folhas-n-o-tem-orix-s-ew-1
https://myspace.com/afoxeoyaalaxederecife/music/song/sem-folhas-n-o-tem-orix-s-ew-ossain56011983-60768733

136

Não por acaso, encontrei esta imagem em minhas webanças, tenho eu que seja os
fundos da roça no Terreiro do Bogun. Com a tira de pano branco – òjá-funfun, constitui
o signo àlà dos funfun.210
Na floresta do rei Kpassè, fundador de Ouidah, palavra fon originada de xwéda – Kwê
dan – casa de Dan, que significa reino e ao mesmo tempo Serpente Sagrada, existe um
antigo e espesso Iroko que lhe é dedicado, pois segundo a crença local o rei teria certa
vez se transformado em uma destas árvores para escapar da perseguição de seus
inimigos.

210
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Vódunón Nadoji- Terreiro do Bogum211
Dan, a serpente, é o símbolo do vodun regente do trono do Dahomé, Gbessen,
chamado entre os yoruba de Oxumaré. Em seu território se cultua a força da união dos
elementos da natureza, representado assim também pelo arco-íris, Token, é o patrono
da inteligência, versatilidade e prosperidade, da troca de pele que provoca a renovação
constante de oscilações naturais em cada ciclo, lunar e solar. Ahoboboi.
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http://terreirodobogum.blogspot.com.br/
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Imagem réplica de gravura de Caribé212

No Candomblé, a circulação é fundamental e orgânica, em torno do Pau da Justiça, o
centro do Barracão concentra, como nas pirâmides egípcias, o epicentro do vórtice
energético de que se movimenta. A árvore constitui o elo da memória, do axé e da
comunidade em movimento, movendo as coisas no mundo, natural e supranatural.
A imagem da roda forma uma figura a que se refere à ideia de movimento, também
por estarem nos princípios da representação humana ao se referir ao sol e à lua, nova
ou cheia.
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http://www.raizesespirituais.com.br/orixas/iroko-tempo/

139

ADINKRA HENE é símbolo de grandeza, prudência, firmeza e magnanimidade.
O remo no centro do primeiro Adinkra Hene simboliza força, confiança e persistência
Corresponde igualmente ao número quatro entre os guarani. Símbolo milenar que
significa Ñande Cy – A Terra, o mundo material, o quatro.
À esquerda de autor/a desconhecido(a) direita de Caribé

Um traço fundamental dos òrìsà-funfun é sua relação com as árvores. Esse significado é
traduzido no emblema que distringue por excelência, o òpásóró, que por meio dele
Òsàlá diferenciou o òrun do àiyé, estabelecendo os dois planos de existência. Na
segunda imagem vemos Oxalá carregando seu àpò-ìwà, a bolsa da existância.213
213
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Obras de Mestre Didi em exposição no Museu Afrobrasil – SP.

Adinkra – ODO NYERA FIE KWAN. Nunca se perde ao voltar para casa. O amor ilumina
o caminho. Amor, devoção e fidelidade
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OSRAM – A lua não tem pressa para dar a volta em torno do nosso mundo. Símbolo da
virtude, da utilidade, necessidade e paciência.214OSRAM NE NSROMMA A lua e a
estrela. Símbolo da fidelidade, do amor, da harmonia, do carinho, da lealdade, da
benevolência e da essência feminina da vida.215

Abaixo, vemos uma escultura de Mawu, a parcela feminina criadora do Universo. Anterior a
essa, uma gravura de Caribé para Yemanja. Mawu-Lisa, entre os Ewe fon, a energia fundadora
incriável e criativa, portadora dos extremos complementares feminino e masculino (Lisa).

214
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NASCIMENTO E GÁ, 2009: 62
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Através de um fenômeno de transmutação, pode ser encontrado naquelas rochas
cônicas cuja representação figurativa desempenha um papel tão importante nas artes
gáficas dos semitas ocidentais. Simulacro da Grande Deusa, ao mesmo tempo telúrica e
lunar, e que era adorada sob diferentes nomes por todas as nações semíticas. “De
Tácito afirmando que Afrodite era representada, em Paphos, por uma pedra desse tipo,
modelada como uma pirâmide, outros escritores antigos também se referiam à outros
lugares em que eram encontrado vários tipos de pedras cônicas erguidas no centro do
santuário”.216
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D'ALVIELLA, 1995: 150
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Espaçotempo Corporeidade

Fotografia de uma atividade orientada por Contramestre Pinguim no espaço onde ministra seus
encontros e treinos

O corpo é a menor escala do território. O Corpo é uma das escalas da Territorialidade
da Pessoa217. Esta concepção corporal da música, do canto e da dança de descendência
africana contém em si a cosmovisão Matrial. “O diálogo do corpo com os outros corpos
com quem dançamos, e destes corpos todos, com o da terra-mãe. O bater dos pés é
'tocar' o corpo da mãe que nos gerou e que nos receberá quando voltarmos ao pó, ao
barro ou à lama primordiais.”218
A percepção espaçotemporal é ativada a partir do corpo. É o mundo-lugar-local. Mas
não é um corpo cartesiano, isolado de mente e espírito, muito pelo contrário. O corpo
que atina para si e para o entorno, que envolve, além de estar envolto e em
consonância com suas aberturas sensoriais, é simultaneamente sensitivo à seu espírito
217
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BUENO & CASTRO, 2005.
FERREIRA-SANTOS, 2012: 7.

142

e, sendo assim, à sua razão sensível. Conectado à sua ancestralidade, às trajetividades
recursivas219.
A pessoa, em sua jornada interpretativa, se lança em experiências que a envolvam e as
constituem enquanto memória e enquanto ação-reflexão, realização. Observa e exerce
suas faculdades perceptivas acerca dos estímulos que esta paisagem em que está
inserida e a provoca a ser. A paisagem urbana é percorrida por fluxos incontroláveis de
movimentos, signos e de imagens. O morador da cidade participa da mobilidade
ambiental constante, suas representações mentais são irrevogavelmente marcadas
pela habilidade das formas. Ainda segundo Suquet, o corpo tem a capacidade
fisiológica para produzir fenômenos que não tem correspondente no mundo
material.220
A Corporeidade perpassa o entendimento do corpo como elo das subjetividades e
vivências pessoais e coletivas, constituídas enquanto componente de identidades da
pessoa, e suas ressonâncias de “estar” no mundo, são manifestações de sua
Ancestralidade pois consequência congênita e lógica de primogenitura. Buscamos a
instauração de proposições epistemológicas para a compreensão de como se compõe a
pessoa, o sujeito/objeto, e inseridos em um contexto, observamos o processo
diaspórico do povo negro e nas Américas, assim como suas origens na matriz africana,
conjugadas com a matriz das nações mais aintigas das Américas.
O corpo, morada da pessoa, é como uma estrela, que brilha com a intensidade da
alma, resplandece quando a pessoa está em conexão com sua intimidade,
identidade(s) que a faz se reconhecer em sua comunidade. Quando se estabelece
comunicação intensa com os estímulos internos (psiquê, espiritualidade, sensibilidade)
e os de origem externas (situação e contexto envoltório, condições práticas de
existência, energia emanada pelo cosmos, pelo meio e pela sociedade em que se está
inserida a pessoa), é que a pessoa se realiza, realiza reflexão-ação-reflexão 221, que eu
gosto de me referir reflexação. Consciente de seu lugar e momento no mundo, capaz
de provocar, criar, intencionalmente transformações no meio em que se encontra. A
219
220
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FERREIRA-SANTOS, 2012.
SUQUET, 2009: 512-513
FREIRE, 1983: 145-6. Consiste na práxis de que nos diz Paulo Freire, que para ele consiste na
transformação do mundo, ou incide sobre as estruturas a serem transformadas.
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percepção do corpo e de seu movimento , é assim fundamentalmente modificada.
Ekedi Jandira Mawusi,222 chama de caixa, nosso corpo, como uma morada do espírito,
sendo o corpo perene, precisa de zelo e jovialidade para comportar com saúde e bemestar o espírito, preservando sua integridade, é a principal fonte de seu axé 223, a
conexão e integr(al)idade entre o espírito e o corpo passa a ser fundamental para uma
saúde integral da pessoa. Garantindo a revigoração e potencialização do axé pessoal.
Este corpo não se reduz à materialidade, ao corpo físico, nós somos nosso corpo,
portanto é pessoalidade e presença no mundo. A esta noção entendemos
Corporeidade, a presença viva comportando significações vividas, com uma
expressividade que traduz sua textura, espessura e aparência e trama, podemos ler seu
contexto cultural, sociogeohistórico, desdobramentos biológicos, psicológicos e
ontológicos.224
Além de habitados pela Força Vital (atributo do sagrado) e pela harmonizadora
presença dos antepassados (que vivem numa dimensão transcendente), o universo e o
tempo acolhem em suas entranhas a pessoa. É impossível dicotomizar indivíduo e
222
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Do Terreiro do Bogum, forte ativista na luta antiracista na comunidade do Engenho Velho da Federação,
Salvador-BA.
As palavras de origem yoruba e fon estarão grafadas conforme vimos, com maior frequência na
literatura afrodescendente no Brasil. Por tratar-se de transcrições externas à sua origem, sempre
representam uma adaptação à língua revente nos países em que se encontram presentes as diásporas
levadas pela escravização. Versão nos remete à referência do sânscrito, em que algumas grafias não se
encontram em nos idioma de origem latina, o S com uma sinalização de ponto abaixo, por exemplo, que
nos dá uma originalidade mais próxima de sua pronúncia original, assim como vemos este ponto
igualmente sinalizado sob as letras O e E; ou assento em crase que nos refere ao circunflexo também
estarão mais próximo de sua orininalidade fonética. Em Cuba, a adaptação local levou à utlização do sh e
em línguas portuguesas vemos o uso mais recorrente do x. Juana Elbein nos apresenta versões mais
aproximadas da grafia antiga, por isso, quando estivermos nos referenciando aos escritos transliterários
de mediação do pensamento de Mestre Didi, veremos também a versão de àse, nestas, como òrìsà,
serão destacadas em itálico, sinalizando sua origem yorùbá, termo que passou a resignar a língua dos
povos de Òyó por volta dos anos de 1850 conforme visto em Fadipe (1970: 30). Eram genericamente
conhecidos entre os de língua fon por Ànàgó, povo-nação que cultuava a ancestralidade de mitos
genéticos associados à Ifè e que também compuseram a cidade-estado de Kétu, com auge entre 1789 a
1858 (SANTOS, 2002: 28-9). Nesta última palavra também observamos o ponto sobescrivo à letra e,
entretanto, assim como na presença do s ou do o, não encontramos nos campos de caracteres dos
programas de digitação ocidentais, faremos então, uma adaptação à grafia antiga já adaptada em Juana
Elbein em sua dissertação Os Nàgó e a morte. Entretanto, conforme sinalizou Nei Lopes com seu Novo
Dicionário Banto do Brasil, 2006, vemos uma grafia afrobrasileirada também das linguagens yoruba e
fon, como temos na referência de Maria de Lourdes Siqueira em N'Assysim – a íris dos olhos da alma
africana: saberes africanos no Brasil, 2010. Sendo negra maranhense nos apresentou a grafia de jeje,
como vimos com maior frequência na grafia afro-baiana, a palavra escrita gege, nome genérico
associado aos povos-nação de língua fon e adja.
Segundo Merleau-Ponty, apud FERREIRA-SANTOS, 2012: 7.
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sociedade, ou pessoalidade e coletividade o indivíduo é uno, singular, porém, mesmo
essa singularidade que o caracteriza é forjada no coletivo, no social, estudar a
concepção de pessoa constitui um recurso para compreender as instituições e as
representações a ela associadas. Ao ser humano associam-se componentes de ordem
material formando um corpo tangível e visível; e outros componentes de ordem
imaterial, intangível e invisível. É constituído dos elementos ara, ojiji, okan, emi e ori”.
225

No caso dos dogon – da costa ocidental da África – cada componente da pessoa é
igualmente concebida de acordo com o modelo da multiplicidade/unidade.
No caso dos povos de língua yorubá, concentrando-se na atual Nigéria: Componentes
Materiais; Imateriais perecíveis; Imateriais imperecíveis.
Materiais:

(ara) – Corpo físico, corpóreo;

Imateriais:

(ojiji) – Sombra, representação visível da essência espiritual que

acompanha o homem durante sua vida;
(emi) – é o princípio vital – a respiração. Não apenas a respiração corpórea, mas
também o sopro divino, o hálito de Deus;
(okan) – Coração, órgão intimamente relacionado com o sangue. “Ele
representa não somente o coração físico, mas também o okan imaterial, que
representa a inteligência, o pensamento e a ação. Essência, totalidade, potencializa a
saída do corpo durante o sonho;
(ori) – é a essência real do ser, ligado à pessoalidade. É a cabeça física, símbolo
da cabeça interior – ori inu. Olori (presente na cabeça) – elemento que vai reencarnar o
recém-nascido na concepção.
O sopro vital (emi) desliga-se do indivíduo no último momento da vida (mantém o àşè).
São elementos de origem e força diferenciada que compõem um único indivíduo, mas
que representam todo o ciclo organizacional da vida/ natureza/ reencarnação.
Segundo o mito da criação “a matéria com que são moldados os seres humanos
chamados ipori ou oke ipori. A qualidade do ipori dará as primeiras características ao
indivíduo dela constituído. O Oke ipori é a matéria da qual é feita a cabeça física e
interna, o ori. Cada elemento que constitui a ara-ayiê é encontrado no orun. Logo se
deduz que existe um duplo do ara-ayiê no orun. Os rituais estabelecidos no ayê para
225

OLIVEIRA, 2003: 51
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fortalecer o destino do ori no ara-ayiê, chama-se ori-orun e ajuda a fortalecer o fluxo
do destino pessoal. Em terra devem sempre fazer oferendas para seus orixás para que
mantenham uma cabeça forte, boa e restituam para ela a força através das oferendas,
que, por sua vez, aumenta o axé dos oris.226
A cabeça é composta da fronte, oju ori, que se relaciona com o iyo-orun – A, nascente
do mundo; ikoko ori, que se relaciona com o iwo-orun – B, o poente; e dos lados
direito, apa-otun ori ou otun-ayiê – C, e esquerdo, apa-osi ori ou osi-ayiê – D, que se
relaciona com a direita e a esquerda do universo; e finalmente, do centro que reúnem
todos os aspectos.227
A cabeça é o conjunto de partes complexas deste que é o membro principal da pessoa
segundo a tradição yoruba.
Correspondência com a cabeça:
A: Oju-ori: a frente – nascente
B: Ikoko-ori: occipital – poente (ipako-ori)
C: Apa-otun: lado direito
D: Apa-osi: lado direito
Correspondência com o ser humano:
A: Ori: Cabeça – o nascente, o futuro.
Ori inu: Odu, destino pessoal; Orixá, genitor divino e matéria de origem; Exu pessoal;
B: Exe: Pés – o poente, ancestrais.
Pé direito: ancestre masculino;
Pé esquerdo: ancestre feminino;
C: Lado direito: elementos masculinos
D: Lado esquerdo: elementos femininos
A cabeça pode ser uma parte muito importante da pessoa, mas não é auto-suficiente.
Ela necessita de bom funcionamento de todas as outras partes integradas do corpo
para seu bem-estar. O ori depende muito do Orixá responsável pelo interior do corpo,
que é exatamente Exu Bara, que significa o Rei do Corpo. Ele é o princípio de
movimento e circulação das vias internas.
226
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OLIVEIRA, 2003
SANTOS, 2002.
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Exu Bara é quem encarna no indivíduo e proporciona a este o nascimento. Por isso
mesmo, Exu Bara é também responsável pelo bom fluxo da trajetória de vida da
pessoa. Presente nas cavidades do ser humano, Exu Bara conhece nossas entranhas e
conhece nosso Odu, juntamente com Ifá, o Orixá do oráculo divino, conhecedor da
sabedoria. Os seres humanos são resultado dos despreendimentos de matéria, massas
dos orixás, e de seus ancestrais miticos, familiares falecidos, onde se encontra egunipori e que constituirá a pessoa no ayiê.
A pessoa é o resultado tanto de forças divinas como de naturais. Sua essência está
indissociavelmente ligada às divindades como aos elementos da natureza. Ela é a
síntese de todos os seres que compõem o universo, como vimos no mito de Maa Ngala.
Ela é a expressão da vontade de Obatalá e fruto da empreitada de Iku. A pessoa, no
entanto, não pode ser compreendida como um ser individual. Com efeito, a pessoa é o
resultado de uma ação coletiva. Não se separa pessoalidade de coletividade. A
identidade do indivíduo é forjada no interior das tramas sociais. Se a pessoa é
resultado da interação entre o sagrado abstrato e a natureza, é no meio-ambiente
socio-cultural, geográfico, que ela encontra sua identidade. A constituição da pessoa é
uma mediação entre a comunidade desde que ela é viva, e vivente nesta comunidade.
Sua pertença ao grupo é anterior à sua pessoalização, que passa a ser elaborada e reelaborada ao longo de sua vida, em sociedades de tradição na ancestralidade, a partir
de ritos de iniciação e renovação. Os processos de socialização são derivados do ser,
estar na comunidade, perante ela mesma.
A socialização dentre os africanos é, então, um processo de se constituir a pessoa e sua
pessoalidade em um local e um coletivo ancestralmente estabelecido. A pessoa se vê
no grupo e vê a si mesma, de acordo com as normas tradicionalmente estabelecidas
em suas sociedades e culturas locais. Esse processo de construção dá-se, geralmente,
com ritos iniciáticos que são coletivos e abrangem a totalidade dos indivíduos viventes
de cada comunidade. Esse humanismo revela que a sociedade propõe a superação,
pela consciência da realidade existencial, das limitações materiais e instrumentais,
equilibrando a sociedade com as práticas sociais auto-geradas e sustentáveis.
As crianças, assim que têm idade, sujeitam-se aos ritos iniciáticos, o que faz com que o
grupo de pessoas chegue à maturidade ao mesmo tempo e crie vínculos de
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solidariedade, ocupando agora seu novo ciclo228 social e, evidente, cumprindo
rigorosamente suas novas funções diante da sociedade a que pertence. Sempre
coletivo e garantindo o bem-estar social de seus membros. A formação da pessoa
africana é um processo coletivo; uma responsabilidade social. Os ritos iniciáticos
irmanam e emantam todos os membros de uma comunidade. A preparação da pessoa
para viver em meio social é uma tarefa assumida coletivamente, permeados
primeiramente pela família expandida que é o aldeiamento imediato, logo após ganha
espaço em territórios mais abrangentes, entre reinos... em constante diálogo com os
preceitos dos ancestrais. Com efeito, os ritos iniciáticos, responsáveis pela socialização
da pessoa, são baseados na tradição dos ancestrais e obedecem às regras
determinadas pelos antepassados. A lógica que empreende a socialização dos
indivíduos, em África, é a da ancestralidade.
São elementos de origem e força particularizada que compõem uma única pessoa, mas
que contém todo o ciclo organizacional da vida/ natureza/ reencarnação.
Se o espírito (pessoalidade) ligado é ao ori (morada do axé que reencarna) – ao cumprir
com a iniciação a sua particularidade espiritual une-se a Olori (regente da cabeça) – no
ritual (rompimento com a dissociação) de uma vida carnal e outra espiritual, a
associação com sua ancestralidade no ciclo cósmico. O corpo é sacralizado, e não tolido
e estigmatizado como nas vertentes semíticas e cristãs.
O sistema ritualístico busca o equilíbrio, unidade, consciência, participação, integração,
acolhimento.
Para os luba, a pessoa é a reunião, a integração de, pelo menos, três sombras (umuwe):
a sombra solar, susceptível de acolher os outros princípios vitais. A sombra do corpo, o
modelo interior ao qual se adapta o ser em crescimento, conferindo-lhe a sua
aparência física particular, a sua pessoalidade. Uma vez que é perecível, também lhe
chamam sombra de morte. A sombra de vida, é o núcleo indestrutível da pessoa que se
fixará no astral (Calunga) é a presença também depois da morte.
3
2
228

Função social entendida como uma dinâmica dialógica de criação no cotidiano – estrutura acoplada à
conjuntura – em oposição aos papéis pré-moldados normativos pela sociedade do espetáculo moderno,
conforme nos inspirou Guy Debord (1992).
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1
1 – Corpo/ sombra negra – força/ poder – linhagem masculina.
2 – Sangue/ sombra vermelha – espírito, individualidade.
3 – Ancestralidade Sombra /translúcida – linhagem feminina.
Ausência de cor/ albino – indivíduo ancestral encarnado no mundo vivo
Esses ritos iniciáticos, pautados no princípio da ancestralidade, introduzem os
indivíduos – vivos – no seio suas comunidades ou famílias-aldeia. Há, entretanto, um
outro rito, que ocorre entre os viventes, mas dirige-se aos falecidos. São os rituais de
morte ou, como são comumente chamados, os ritos funerários.
A morte é um evento de fundamental importância para os africanos e a ancestralidade
é o mecanismo comunitário que cria os ancestrais e, como rito de passagem, tem a
função de harmonizar as tensões do grupo.
O rito funeral, axexé entre os ioruba, é um ritual de permanência, transforma o morto
num ancestral. Sua vida fora desfeita, não sua força vital. A comunidade, com efeito,
perde um membro, mas ganha sua energia vitalizante. A força vital que dantes o
habitava, reside agora na sua família, entre os membros de seu tronco familiar.
A família africana típica, conhecida pela denominação de família estendida, é
constituída por um grande numero de pessoas ligadas pelo parentesco consanguíneo
e\ou socioafetivo.
Em relação à estrutura física, o conjunto das relações familiares forma a família-aldeia,
unidade produtiva que se ocupa da sobrevivência da comunidade. Essa família-aldeia é
a unidade familiar que garante a existência do grupo. Ela está organizada sob o modelo
da matrialiidade e tem sua estrutura baseada nas mulheres – ancestrais que lhes
conferem origem e sentido.
A família é o núcleo da sociedade. É sua unidade mais importante. A estrutura social
africana é formada pelos clãs ou famílias-aldeia e sua importância é tal que até os
deuses obedecem às linhagens, a família gesta tanto a vida, digamos, espiritual, como
sua vida material, através da ocupação, do ofício. Esta, no entanto, não é
compreendida como uma tarefa meramente material. Ela está intimamente ligada com
a concepção sagrada do mundo, principal característica da cosmovisão africana. Por
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isso, mesmo na produção, uma vez mais a ancestralidade é o princípio norteador da
vida dos africanos. O trabalho é uma prática social que ajuda a definir os papéis dos
indivíduos nas sociedades africanas. O trabalho integra-se qualitativamente nas
práticas ligadas à produção enquanto fator de vida social total, fazendo emergir o
indivíduo historicamente consciente das ações que deve à sociedade.
O trabalho é organizado dentro dos limites territoriais da família-aldeia, seguindo o
princípio da ancestralidade. A sociedade africana, porém, não se restringe ao clã
familiar. Em África existem sociedades com e sem Estado, mas em qualquer caso o
exercício do poder229 está centrado no seio das famílias-aldeia, obedecendo à
duradoura tradição africana que tem por finalidade última o bem-estar de todos os
membros dos vários grupos africanos.
O poder é um exercício calcado na tradição para garantir o bem-estar da sociedade. O
poder, portanto é um instrumento da tradição dos ancestrais para perpetuar no ayê a
ordem do sagrado e a moralidade dos ancestrais. Com Carlos Serrano, estudamos
sobre os povos subsaarianos, entre estes os dogon apresentam uma estrutura
imagética que compões as posições sociais.

1

2

3

1 – pessoa, personalidade e caminho, consciência de participação;
2 – grupo social, clã, tronco familiar;
3 – comunidade, unidade (multiculturalismo) em um contexto plurinacional –
sociedades globais
Ancestral

Existência
Comunitária

ego

sistema
cultural

Indivíduo coletiva-se e a comunidade une-se à consciência mútua de união/ integração.
229

Poder aqui entendido enquanto autoridade hierárquica calcada no “tempo” de iniciação –
primogenitura – e consagração/renovação de axé. Diferente do exercício do autoritarismo e da
imposição através da força física.
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N

I
Ruptura
Caos

A
Retorno
Equilíbrio

Os ritos de iniciação correspondem a integração e a constituição da pessoa como um
ser coletivo, em sua família estendida corresponde a expectativas ancestralmente
construídas, não como fado, mas como herança e compromisso de realização entre um
grupo e seu espaçotempo de formação.
Em uma Dialética da encruzilhada – onde não se elimina nem sintetiza as origens, mas
que resulta na ênfase e no processo – dialogicidade
“Tão pequeneninho, na beira do rio, morrendo de frio, sem saber nadar...
a, a, a, a, a, eu quero atravessar.”
Coco de Roda – Mestre Nico

A partir destes estímulos investigativos fui apoiar-me no pensamento de Leda Maria
Martins que nos inaugura com seu olhar a Oralitura da Memória230, em que diz “o
corpo, lugar da memória”, em sua perspectiva o corpo é o que primeiro inscreve a
palavra e a atualiza. Inscreve o sujeito e a cultura em uma dada espacialidade que se
territorializa, mas é descontínua, contextualiza uma temporalidade acumulativa e
fluida. Como tal, a performance atualiza os diapasões da memória, lembrança
resvalada de esquecimento, tranças aneladas na imposição que borda os restos,
resíduos e vestígios em novas formas expressivas. O corpo em performance restaura,
expressa e, simultaneamente, produz esse conhecimento, grafado na memória do
gesto.
A performance do corpo, lugar da sabedoria, é a palavra grafada que ecoa como voz
cantante, como expressão contígua que “fertiliza o parentesco entre vivos, ancestres e
quem ainda vai nascer.”231
Pensando nesta memória do gesto, é possível recorrer à substância social da memória,
de Ecléa Bosi. Quando se refere à práxis coletiva, a autora recorre às reflexões
230
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MARTINS, 2001: 61-86.
MARTINS apud: FONSECA, 2001, p. 82-84
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elaboradas por nossa consciência, que não é individual, é formada pela relação
dialógica e dialética, por uma ética do diálogo, que segue por influencias externas,
valores coletivos que se configuram como uma convergência de várias correntes de
pensamento.
“(...) Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência
familiares, escolares, profissionais. Ela entretém a memória de seus membros, que
acrescenta, unifica, diferencia, corrige e passa a limpo. Vivendo no interior de um
grupo, sofre as vicissitudes da evolução de seus membros e depende de sua
interação.”232

Porém mesmo que muito que deva à memória coletiva é a pessoa que recorda. Ela é o
memorizador e das camadas do passado a que tem acesso pode reter objetos que são,
para ela, e só para ela, significativos dentro de um tesouro comum mais abrangente.
A Roda de Capoeira é o nosso grande fenômeno exemplar para entendermos a
corporeidade afrodescendente no Brasil. O encontro de praticantes que se organizam
em torno da Tradição atualizada, os elementos que a compõe são os berimbaus, gunga,
berra-boi e viola, ou gunga, médio e violinha (as variações mudam conforme a
interpretação famíliar); pandeiro de couro; agogô; reco-reco e em algumas construções
foram incluídas o atabaque. Que apesar de Carlos Eugênio Libano, Liberal, Jair Moura,
Fred Abreu233 aprendi com Mestre Gato Preto, com seu filho Hugo, ou Gato Góes e
também com Contramestre Pinguim, que os elementos mais antigos na Capoeira são
os berimbaus, que justamente fazia o contraponto com o Candomblé ao utilizar os
berimbaus como a voz do antepassados, enquanto o Xiré de Candomblé compõem sua
orquetra com os tambores (atabaque, ilú, caixa, conga) como sendo a voz dos
ancestrais antigos e primordiais. O berimbau é a voz do Egun-gun, por assim dizendo,
como um antepassado recente, de memória afetiva dos últimos tempos, não
conduzem rituais de encorporação, entretanto pode compôr uma orquestra em rituais
de encorporação, conduzidas geralmente por atabaques, congas, ilús. Estes
antepassados evocados pelo berimbau são irmãos longínquos e mestres emblemáticos,
mas também generalizados como energias que abençoam a prática; os atabaques são
as vozes de energias fundadoras, personificando o gênero (masculino/feminino) em
232
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sua forma esculpida e decorada, seus sons evocam elementos da natureza
humanificados, como os guias encantados234 e os que são ancestrais de existência mais
antigos, primordiais, ligados à manifestação dos que são os elementos da natureza
(céu, terra, água e ar), como da natureza humana (arquetípicos, est-éticos, míticos).
Estes elementos que a compõem, mas não funcionam como um impedimento formal,
tal qual julgaram algumas leituras estruturalistas , eles funcionam como composição,
formam uma orquestra em que seus integrantes à completam. Mas jamais podem
funcionar como impedimentos por uma suposta “pureza”. Digo isso porque este
discurso apropriado por parte equivocada de pesquisadores submete a Capuera a uma
cristalização na qual ela mesma nunca almejou, e pelo contrário, sua principal
epistemologia é a do improviso. Ela por si só surgiu da malandragem da sobrevivência,
do equilíbrio precário. Assim podemos conceber então a Capuera em um encontro de
palmas ritmadas acompanhando um jogo de dois brincantes.
Também consideramos o Xirê de Candomblé, a Gira da Umbanda, a Roda do Toré, da
Jurema, dos Encantados, da Ayuaska... o movimento circular é presente e estruturante.
O sentido anti-horário é instaurado, como em um vórtice provocado pela energia
movimentada a partir do corpo.
Bailante sempre, o ritual afroameríndio é circular e é bailado, é performático na
medida em que o corpo se torna símbolo. A caracterização, a vestimenta, os adereços,
esta intrinsecamente implicada pela condição de sua existência. Lembrando Oliveira
quando fala que a existência depende das condições para que ela possa se expressar.
Sendo assim, cada manifestação coletiva de culturas negras afro-ameríndias guardam
em si a memória destes corpos, regionalmente implicados pelo meio em que estão
inseridos. Podemos ler enquanto performance mas antes de tudo são mecanismos de
manutenção\atualização permanente destes grupos e comunidades familiares.
O mexicano Gonzáles Rey235 ao discorrer sobre a subjetividade em uma perspectiva
dialética justifica a compreensão da construção de representações simbólicas que
formam a subjetividade e associa o dinamismo contextual, com formas de
organizações sociais complexas e variáveis espaços de ação. Propõe uma ruptura com a
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dicotomia do social e do individual. Para ele a subjetividade nos mostra o potencial
concreto capaz de compreender a produção de sentidos a todos os processos e formas
de organização da atividade humana, dos processos macrossociais até os microssociais
e os individuais.
A subjetividade é um sistema permanentemente em processo, mas com formas de
organização que são difíceis de descrever e que, portanto, epistemologicamente, não
são acessíveis à descrição. Isso foi certamente expressado pela representação que
Freud fez sobre a psique. A subjetividade é da ordem de constituído, mas representa
uma forma de constituição que, por sua vez, é permanentemente reconstituída pelas
ações dos sujeitos dentro dos diversos cenários sociais em que atuam.236
Ao anunciarmos uma perspectiva crítica de olhar para a corporeidade do negro no
Brasil não podemos perder de vista as implicações da dominação e da opressão do
Sistema do Capital, CMI – Capitalismo Mundial Integrado.237
Pude observar que Braunstein e Pépin apontam a cultura greco-ocidental como
assimiladora perante as quais impôs sua supremacia através da dominação e, sendo
assim, é contraditória ao resumir o formato de uma cultura ocidental “pura”, tal qual
julga os defensores da filosofia iluminista. Os autores consideram restrito considerar a
herança cultural da civilização moderna limitada aos gregos e latinos, uma vez que eles
mesmos já haviam sido constituídos por amalgamas de povos de diferentes localidades
em África e em proximidades do Oriente Médio. Como enfatizam que eles próprios
souberam absorver, fundir e transformar todas as influências vindas dos quatro cantos
do Mediterrâneo. Para eles a visão que teremos do nosso corpo, a maneira de nos
servirmos dele e de o sentirmos, será consequência desse patrimônio recebido do
fundo dos tempos. Neste sentido, o corpo de cada pessoa detém uma parte da
memória universal. A sua história no seio de uma cultura torna-se inseparável da
história da totalidade dessa cultura. Assim, compreender o que a pessoa sustenta
obriga a descodificar o processo cultural no qual ela se construiu.
O corpo pode ser simbolizado como ponto de apoio desse eixo da reflexão que liga,
simultaneamente, o passado e o futuro, o profano e o sagrado. É preciso talvez rever
também o pressuposto que uma herança extrai necessariamente os seus bens daquilo
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que precedeu temporalmente. A transmissão nem sempre se efetua de maneira
cronologicamente linear.238

Corporeidade em Consciências Negras
A partir de todas estas abordagens nos situamos no universo simbólico das
subjetividades encontradas em comunidades de tradições afroameríndias. Com todo
seu contexto sócio-histórico de segregação e opressão, Maria Zita Ferreira, em seu livro
"Dança negro, ginga a história"239, trouxe muitas contribuições para pensarmos uma
análise da experiência pedagógica, propõe a dança como instrumento de libertação.
Acredita que uma abordagem de Educação como Prática Social é mais adequada, na
medida em que permite uma compreensão das inter-relações que aí se estabelecem.
A autora discorre sobre uma percepção difusa produzida por uma concepção de
mundo imposta pelo mundo exterior ao sujeito, que a assume sem crítica, instaurada
pelo modo de produção capitalista. Mas mesmo assim, isso não o impede de perceber,
ainda que de modo difuso, sua ligação com o conjunto de pessoas com as quais está
ligado e compartilha as mesmas experiências, ocupam um lugar em comum, definido
na transformação da realidade deste lugar. Este lugar que possui uma origem e um
sentido histórico. Afirma que é essa percepção difusa que constitui o objeto de
qualquer prática pedagógica, seja ela voltada para a dominação ou para a
transformação.
Assim, vemos que uma Educação fundada na manutenção da dominação, a de herança
missionária jesuítica, e considerada atualmente a tradicional, ainda muitas vezes
rememorado por muitos dos professores conservadores; e mencionado como oposição
à uma Educação pela Emancipação.
A Educação conservadora no Brasil, tradicionalmente jesuítica, nos lega a primeira
divisão entre corpo X espírito; sagrado\castidade\sacerdote X
238
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profano\demoníaco\degenerado... consistindo dualismos de fragmentação da
realidade, como bem e mal, paraíso e inferno, são atrelados às noções de culpa,
pecado, e castigo. Associadas à linearidade cartesiana que reforçou a separação da
mente e do corpo, esforçaram-se na tarefa de controlá-lo, gerando um conflito
aparente, e também sutil, entre a vontade experimental e a limitação pragmática.

Atividade de experiência-percepção corporal realizada com crianças do 3o. ano do Ensino Fundamental
em EMEF Roberto Mange

Já uma prática pedagógica comprometida com a emancipação da pessoa compreende
a relação ensino-aprendizagem inserida na vivência cotidiana e nas relações sociais que
a implicam, seu grupo e seu ambiente. Considerando-a não só como ser dotado de
inteligência, mas também como ser operante, consciente e participativo. Parte-se do
princípio de que o humano, ao nascer, passa por socializações que lhe permite
desenvolver o modo de vida do grupo, a forma de produção, a organização política e
social, enquanto assimila costumes e formas de pensar.
Distingue-se não só em sua atividade, mas como se percebe agindo em suas atividades
e em sua consciência, em seu pensamento. Neste processo a pessoa acumula vida,
experiência, bens materiais e simbólicos. Segundo a autora os sujeitos se percebem no
mundo ao separarem sua atividade de si mesmos, ao terem o poder de decisão sobre
si próprios, sobre as relações com o mundo e com os outros homens, dão significado
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ao seu viver. Não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica, pois
percebem o aqui (espaço) e o agora (tempo). Torna-se possível ligar o ontem ao
amanhã, ter uma memória da vida vivida, fundando-se historicamente porque suas
reações frente os obstáculos à existência podem ser completamente diferentes de um
grupo para outro. Portanto o seu fazer está sempre ligado a um momento e a um lugar
determinados. Nesta perspectiva surge uma proposta de compor a Educação Física
comprometida e a Dança como alicerces da emancipação da pessoa, a partir de suas
experiências e conhecimentos fundados em seu grupo social de origem. Partindo das
predileções das classes oprimidas, situa esta atividade no processo social como
instrumento de luta na libertação dessas classes. Busca, como práxis pedagógica, o
exercício constante na eliminação de comportamentos cotidianos desagregadores, e
impossibilitar o indivíduo que lute contra os entraves psicológicos e sociais de sua
existência. Não se trata de proporcionar uma formação profissional em Dança no
Ensino Fundamental, a proposta é de estimular educandos e educandas a sensibilizar
sua organização interna, habilitando sua afirmação como ser pensante crítico e criativo,
capaz de elevar sua autoestima e potencial agente no lugar em que está inserido a
partir da dança.
Já o ser humano implicado por um grupo social, constituindo relações de forças
produtivas materiais e simbólicas, compondo em conjunto estruturas organizacionais
político-econômicas que correspondem à formas determinadas de consciência social.
Estes elementos são fundados em linguagem, território, organização, laços genéticos e
de cosmologia, componentes étnicos de um grupo cultural geográfico, historicamente
localizado. Assim se constitui o “homem coletivo”, que conscientemente conhece a si
mesmo e identifica a importância de seus atos. Aqui a concepção de mundo, ou
filosofia da práxis, possibilita a pessoa elaborar o seu pensamento mais crítico e mais
consciente, em que suas ações serão governadas pela sua própria esfera de atividades,
como sujeito na produção da história do mundo, tornando-se pessoa coletiva e não
aceitando, de maneira passiva e servil, o que lhe vem a ser imposto. A participação
ativa na construção de seu próprio destino e no desenvolvimento do processo histórico
torna-a agente de conscientização em seu grupo social, pois, ao transformar a si
mesmo, atua como elemento de transformação no conjunto das relações sociais em
que está envolvida.
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Cada cultura desenvolve formas e significados e o comportamento de cada ser humano
se molda por esses padrões culturais, históricos, provenientes do grupo em que se
nasce, cresce e se desenvolve, enquanto individualidade, com seu modo pessoal de
agir, seus sonhos e suas possíveis realizações, vinculado sempre aos padrões culturais
de seu grupo. Esses padrões você assimilará num lento processo a que chamamos
socialização que é o aprender no modo de vida do seu grupo. Neste processo de
aprendizagem, a linguagem e as danças como vias simbólicas de comunicação, como
formas ordenadas criadas para a transmissão das experiências vividas, bem como a
memória dessas experiências, são, sem dúvida, os elementos essenciais.
No mundo contemporâneo, fundado na luta permanente entre a essência humana, a
realização através do trabalho e a existência sócio-histórica, a vida é baseada no
trabalho alienado como atividade na qual o trabalhador não reconhece a si mesmo. Se
em Marx, para o qual o trabalho é a essência do homem, sua realidade essencial. Essa
concepção das relações entre essência humana (o trabalho como atividade criadora,
consciente e livre na qual o homem se afirma e se reconhece) e a existência social e
histórica do trabalho, que aliena como atividade na qual o trabalhador não se
reconhece e nega a si mesmo. Mas quando tratamos de outras concepções de
trabalho, o ofício é visto, para os olhares afroameríndios como habilidades exercidas
que atribuem conhecimento à que às pratica. Logo o trabalho é ontológico na medida
em que a cultura exprime um ofício, por identificação e clãs famliares. A pessoa exerce
um ofício perante a relação mestre/aprendiz, uma arte que estabelece seu “ganha
pão”. Seus afazeres são seu ofício, este é o único domínio do ser humano, a dignidade
de poder exercer sua força de trabalho da maneira que foi familiarmente instruído e
educado contrinui para se autodeterminar enquanto suas variadas identidades. Para
Paulo Freire (1983), o seu conhecimento de si mesmos, como oprimidos, se encontra,
contudo, prejudicado pela 'imersão' em que se acham na realidade opressora.
'Reconhecer-se' a este nível, contrários ao outro, não significa ainda lutar pela
superação da contradição. Daí esta quase aberração: um dos polos da contradição
prtendendo, não a libertação, mas a identificação com o seu contrário.240
A aderência ao opressor, apesarde uma tática de sob(re)vivência241, a assimilação, é
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considerada um desvio, uma deturpação da trajetividade pessoal de cada um. Significa
perder o elo com o Chamado Ancestral, aqueles sinais que são emitidos na
comunicação com o legado preservado da Ancestralidade.
Com estas considerações podemos entender a ação social de Mestres da Cultura
Popular enquanto prática político-artístico-pedagógica, Mestres da Práxis. Sugere que
na perspectiva da práxis, o(a) educador(a) é não mais do que um guia, um apoio num
processo de descobrimento permanente do(a)s próprio(a)s sujeitos da aprendizagem
que são educando(a)s. O desafio para ele(a)s é, tornar-se um sujeito entre sujeitos,
potencializando as capacidades criativas de cada um na dinâmica do trabalho coletivo.
Tais noções são consideradas indispensáveis ao “trabalho político-educativo da dança
com trabalhadores/as, pois, ao longo de nossa formação social, os conflitos entre elite
e massa, Estado e povo, burguesia e proletariado passam basicamente pela
negação/afirmação do saber, da identidade cultural, da educação e formação de classe.
A luta pela negação/expansão da escolarização só é compreensível se inserida naquela
luta maior.”242
Enquanto práxis social defende que este movimento traga em si uma revolução no
saber reconhecer-se, educar-se e formar-se das classes trabalhadoras, redefinindo sua
visão social. Em escalas imbricadas, o global que refaz o social, em que sujeitos sociais
conscientes, com identidades coletivas, produzem saber, da cultura e do movimento
corporal é um momento dessa práxis social, enquanto fazer humano de classes sociais
em confronto.
Podemos então compreender a perspectiva retroativa do pensamento africano em que
o Sankofa nos remete. O olhar para o passado para inspirar a jornada interpretativa na
atualização permanente das culturas.
Sincronizado à rede de acontecimentos e ressonâncias espaçotemporais, o corpo se
torna corporeidade. É um corpo consciente de si, de seu contexto geohistórico, seus
antepassados e sua situação atualizada por esta existência e essência, projetadas às
decorrências de seus atos. Torna-se então co-responsável por suas providências, ao

242

máquina) “controla o espaço vivido, mas controla-o do exterior, fazendo-o passar, tornando-o
transitório. Contudo o espaço da vida individual não é um espaço puro, e o tempo que o arrasta não é
também uma pura temporalidade.” VANEIGEM, 2002.
FERREIRA, 2008: 95-97.

159

invés de acomodar-se em conveniências estáveis, estáticas e conformáveis.
A corporeidade nos coloca em movimento, estimulada e configurada a partir da
Ancestralidade. A corporeidade não se dá a partir de agentes externos, mas em
comunicação com estes, que tocam o âmago da pessoalidade do ser e compondo sua
pessoa se torna expressividade e personalidade. É uma relação dialógica entre o
conjunto ressonante da pessoa e os componentes envoltórios que seu meio,
expressando sua trajetória reflexativa243 recursiva.
O movimento é sankofado244. Contramestre Pinguim nos ensina, em uma de suas
primeiras lições, a visão periférica. Não se pode perder de vista o que nos rodeia, não
se perder a visão panorâmica dos fatos. Ampliar o ângulo de nossa visão até olharmos
por cima dos ombros, como a Coruja. Encarar o adversário com olhos no passado e os
pés no presente.
O caboclo, de influência Guarani, em seu nome carrega a palavra de sua alma, seus pés
demarcam passos passados, vestígios de sua existência, por isso, é agente
corresponsável pelos fenômenos que o rodeia.
O canto, a dança, a percussão do/com corpo na terra. Um corpo sonoro, este som
pertence à minha aldeia, dançamos, tocamos, cantigas de nosso canto. Meu canto
revela o meu canto. De onde eu vim eu trago no meu canto (cantiga), eu não consigo
ser sem cantar e dançar. Yande rú – a minha Palavra sem a minha pessoa não existe.
Sentir/pensar/falar, a poética do ouvir, uma outra maneira de registrar, de escrita, a
Palavra da alma. Yanderu guaçu – saiu do coração, originário da noite245, desdobrando
ao desdobrar-se. O nome de cada pessoa, é recebido por sonhos pelo pai (entre os
Kraho) em seus últimos dias de gestação. Seu nome é sua atribuição ao realizar-se
como pessoa, eu só consigo me converter naquilo que sou.
O valor dos sonhos é incomensurável, para os povos originários americanos e
africanos, não há separação entre o mundo dos sonhos e o mundo acordado, são
olhares distintos para o mesmo mundo, imaginado/mágico e paupável/factível, o que
nos coloca entre estes ambientes, dimensões, é a concentração. A transitoriedade
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entre o mundo dos sonhos, dos espíritos, e o mundo do cotidiano é domínio de
mestres religiosos nestes povos há milênios.
Os mitos foram as primeiras narrativas que procuraram organizar os arquétipos
corporais e fenomenais, gerando assim, poesia. Todo mito é metáfora da vida. A
imagem gera sonho e poesia.
No campo da narrativa, o espaço-tempo é envolvido por diversas roupagens, que
contramestre Pinguim chama quando quer tratar da leitura e expressividade de cada
um, ou de um grupo específico dentro de uma grande cultura e\ou sociedade. No mito,
no canto, nos arquétipos, no ritmo, cada jeito ocupa com suas subjetividades,
singulares e plurais, multiculturais e ao mesmo tempo contextuais. Não há narrativa
sem contexto, assim como não há contexto sem memória. O\a artista, escriba,
orador\a... materializam a memória de um contexto espaçotemporal, necessariamente.
Por isso não há leitura, ou discurso neutro, ou descolado de uma territorialidade, mas é
expressão de um pensamento em suas objetividades e, simultaneamente, em suas
subjetividades. Assim, vemos que não existe corpo sem corporeidade, a expressividade
da matéria (corpo) composta pela leitura pessoal dos rearranjos ancestrais herdados
pela pessoa, de seu grupo originário e de convívio cotidiano. Todo corpo possui uma
noção de si mesmo, ainda que rasa, superficial ou cartesiana. A corporeidade africana
considera a Ancestralidade incorporada ao corpo, sua espiritualidade, o sopro divino
de Oduduwa que marca sua pessoalidade, assim como a ameríndia, com o exemplo
dos originário do Alto Xingo, com o Quarupe revivem o mito da criação/reencarnação
do ser humano através da moldura de Mavutisinin que talhou na madeira e fez todos
dançarem e cantarem para o espírito reviver no quarupe.246
Como ainda vimos em Paulo Freire, objetividade/subjetividade não existem uma sem a
outra, não podem ser dicotomizadas. Ambos em permanente integração.247
Envolvemos-nos por um olhar em múltiplas narrativas e imbricamento de Histórias de
Ensinamento. Assim se fundem as ideias e perspectivas do\as ilustres Vozes de Mestres
presentes nestes neste trabalho. Fundindo o pensamento de matriz africana e
ameríndia do povo negro neste território.
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Como estratégia de desagregação do povo e da consciência negras (afroindígena), a
primeira estratégia de “Separar para Dominar”, ainda em África, foi transformar em
cada porto escoador de escravos uma árvore baobá – reconhecida pelos africanos
como a árvore da vida, do conhecimento e da ancestralidade – em um “totem” do
esquecimento. Obrigados a passar em volta desta levados a esquecer de suas raízes,
família, terra e de si mesmo, para enfrentarem a sina de objeto, instrumento de
compra e venda, trabalhos forçados incessantes, violentados e confinados.
Os corpos hábeis, dinâmicos e produtivos dos africanos escravizados foram
transformados em coisa, em peça, em máquina de realizar trabalhos forçados. Nos
navios negreiros, os cabelos, marca de identidade, eram raspados, povos de diferentes
matrizes linguísticas eram misturados, sequestrando-lhes a possibilidade da fala,
causando-lhes dificuldades de comunicação. Esse processo de violência não é
atenuado com a chegada dos navios negreiros em terra firme. Antes, era aperfeiçoado
no interior das senzalas e na vida cotidiana do escravizado.248
Em território ameríndio, os nativos africanos tiveram de enfrentar a expropriação de
sua Terra Mãe, Pacha Mama que guardava os segredos do espaço-tempo no lugar
fecundo da vida e da comunidade. Homens assassinados, mulheres estupradas,
crianças violentadas, catequizadas, isoladas. Quintal de um capitalismo iniciático
acumulativo que gerou, fundou e financiou a Revolução Industrial.
Impossibilitados, inicialmente, de comunicar-se pela barreira linguística, pois cada
comunidade ou cidade praticava suas variações dentro de um mesmo tronco
linguístico, não constituiu por muito tempo a efetiva separação, surgindo organizações
regionais que garantiam minimamente a manutenção de uma cosmovisão através de
manifestações territoriais, políticas e socioculturais autônomas e descentralizadas. De
tupi geral ao português, o povo brasileiro sempre teve suas releituras e reconstruções
locais.
Os quilombos, as religiões afro-ameríndias brasileiras, a capoeira, os maracatus, as
congadas e diversas outras variações são expressividade da territorialização afro e
indígena descendentes.
Para Darcy Ribeiro (1995) os brasileiros possuem três matrizes étnicoraciais, a indígena,
a lusitana e a africana. Essa unidade énica básica não significa, porém, nenhuma
248
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uniformidade, mesmo porque atuaram sobre elas forças diversificadoras (a ecológica, a
econômica e a imigração)249. Isto é também o que se constituiu mais tarde como uma
reconfiguração territorial entre o Brasil colonial e o Brasil “moderno”, é que de
predominantemente rural passou a concentrar suas populações em torno de centros
urbanos precarizados pela segregação espaçotemporal.
A modernidade e a urbanização, através da especulação imobiliária, expulsou ou
engoliu a maioria dos quilombos, ressignificados hoje, enchem as bordas das cidades,
favelas, cortiços, bolsões de pobreza, espaços sucateados pela especulação urbana e
pelas políticas públicas, são territórios geridos pela sob(re)vivência negra.
De ponta a ponta das Américas o corpo como instrumento de resistência sociocultural
e como agente emancipador da escravidão. Seja pela religiosidade, pela dança, pela
resistência e construção de identidade. Ou mesmo pela negação da maternidade
quando mulheres queriam evitar a escravização de seus filhos e filhas.
A princípio proibidas, perseguidas e até hoje marginalizadas, estereotipadas e
discriminadas, estas manifestações são expressões recriadas em práticas para se
cultivar tradições, crenças e dignidade de mulheres e homens negros. Por isso, na
maioria dos grupos e comunidades afroameríndias a arte é um elo fundamental, a
estética é a voz de um pensamento e uma atitude que faz da cultura ato político, sua
marca da reexistência e permanência neste mundo.
Sofrem ainda hoje por serem sempre associados ao de pior em uma sociedade
polarizada entre o bem e o mal, o herói alvo e o vilão negro. Qual a criança que quer se
dar mal como o vilão? Ou a menina que não quer ser a princesa? Este imaginário é
construído socialmente por uma lógica de dominação, como parte das políticas de
branqueamento. “A imagem é a alma do negócio”.
Assim também afirma Darcy Ribeiro (1995) que as novas formas de comunicação em
massa estão funcionando ativamente como difusoras e uniformizadoras de novas
formas de estilos culturais.250
Entretanto, vemos que no plano associativo, no que concerne aos modos de
organização da vida social e econômica, os núcleos de povoados se estruturaram como
implantação de civilização, segundo o concebimento da solidariedade elementar
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fundada no parentesco e na condição, característica do mundo organizativo igualitário,
por estas formas de estruturação social que bipartiu a sociedade em componentes de
classe e raça, rurais e urbanos, e a estratificou em categorias antagonicamente opostas
umas às outras, ainda que interdependentes pela complementariedade de seus
respectivos papéis.251
Compreendendo então a memória coletiva constituída de subjetividades/objetividades
da pessoa, será constituída das dimensões que envolvem seu contexto social,
econômico, histórico, geográfico, compondo assim seu lugar no mundo, sua cultura e
sua re-leitura deste mundo. A pessoa enquanto escriba de sua história constrói um
mosaico de identificações como bagagem que possibilita o afastamento e/ou
aproximação constantes em seu “ser e estar” no mundo, narrando e transformando o
espaçotempo, sua corporeidade e contemporaneidade justapostas. O que depois
veremos nos relatos de nosso colaborador Ogan Liberado do Terreiro do Bogum, em
que sinaliza a confusão do termo que ele chama de “eurocentrismo”, já que a própria
Europa foi constituída pela composição de diferentes povos e raças ao longo toda sua
História, como os Persas, Visigodos, Mouros, como não podemos nos esquecer das
cidades de Cartago e Alexandria, que aparecem na História da Grécia, mas esquecidas
como cidades africanas... que seria uma distorção da História e consiste em uma versão
completamente enviesada pelo olhar opressor, já que este suposto eurocentrismo seria
na verdade a imposição de ideologias judaico-cristãs, capitalistas e eugenistas.
Revisitemos a perspectiva de Leda Maria Martins quando discorre acerca do Corpo,
lugar da memória, quando envolvemos os efeitos de cruzamentos culturais, estes não
se instalam ou se esgotam pela via sincrética, mas por um processo de justaposição
analógica, de ressonâncias metafóricas periféricas, e um processo de deslocamento
contíguo.
Nenhum desses processos realiza-se pela exclusividade, mas sim, por sua
predominância. O processo analógico opera-se pela convivência paralela de códigos e
sistemas em si distintos que convivem simultaneamente em um registro terceiro,
mascarando-se de forma mútua, sem que haja, no processo de metamorfose, o
ofuscamento total de sua individualidade originária. Aqui os sistemas encontram-se
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por meio de um espelhamento que produz imagens duais, de dupla face, sendo
sempre possível vislumbrar no novo sítio de significância não apenas uma imagem
através da outra, mas ambas simultaneamente.252
As deturpações e distorções são causadas por uma leitura fortemente marcada pelos
paradigmas e referências de fora da concepção originária nos povos que estão há mais
tempo em África e nas Amércias. Estes paradigmas e referências são constituídos a
partir das representações simbólicas contidas no imaginário da pessoa e do coletivo
em que habita. A autora se refere a Josepf Roach (1995) quando afirma que a África
imprime suas marcas e traços históricos sobre os apagamentos incompletos resultantes
das diásporas, inscrevendo-se nos palimpsestos que, em todos os seus elementos
constitutivos, oferecem-nos um rico campo de investigação e de conhecimento. Nesse
âmbito, cerimônias e festejos religiosos, por exemplo, além de seu conteúdo sagrado,
manifestam e instituem valores est-éticos e filosóficos, quer em sua estrutura, quer nos
modos de enunciação que caracterizam sua performance, pois o ato performático
ritual não apenas alude ao universo semântico da ação re-apresentada, mas constitui
em si mesmo, a própria ação.253
A transmutação dos símbolos ao longo dos tempos significa a atualização de uma
permanência decantada por Nanã254 e garantida por Tempo. Ora, os povos do barro
tiveram que dialogar com os povos do ferro e depois juntos enfrentarem os brancos
com a pólvora. A cibernética globalizante se aparece como uma ferramenta à serviço
das superações anunciadas no cotidiano vivido pelas comunidades, tangendo
oscilações espiraladas de inspiração e expiração, o equilíbrio precário de que trata
também o dramaturgo de cultura popular Antônio Nóbrega. Nem vertical, nem
horizontal, a tridimencionadidade do devir, da possibilidade, das três mil
possibilidades. O espaço-tempo passa a ser trajeto, percurso, caminhada. No sentido
da jornada interpretativa de Ferreira-Santos, a pessoa, a corporeidade, as identidades
são percursos construídos na relação, na vivência, na leitura de quem constitui-se e se
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nomeia, se autodetermina. A escrevivência do povo preto não pode ser lida como
história de ninar os da casa-grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos.
Nos inspirando em OLIVEIRA quando nos discorre acerca as formas culturais negroafricanas, afirma que são como antítese à cosmovisão greco-romana, que privilegiou o
estatismo e a imutabilidade como padrão de compreensão do real; a forma cultural
negro-africana privilegia a dinamicidade como categoria para compreensão do real e
suas significações.255 Se apresenta em oposição às referências binárias judaico-cristã
entre o bem e o mal, o paraíso e o inferno.
Segundo Oliveira, o Sistema do Capital Mundial Integrado, na sua pretensa totalidade,
vale-se de agenciamentos dos desejos e da produção de subjetividades massivas para
reproduzir o sistema do capital, introjetando nas pessoas e em seus grupos valores
sociais próprios do sistema, elegendo a si mesmo como Universo Único de
Referência.256
Porém o regime dominante de signos não consegue controlar os vetores de
subjetivação que criam as linhas de fuga, as máquinas abstratas, uma categoriapotência livre de qualquer territorialização, constituem-se como regimes subjetivos de
valores antagônicos aos gerados pela semiótica significante (dominante) que reforçam
uma lógica de categorias binárias que ignoram a complexidade do real e atacam as
subjetividades éticas auto-referentes.
Em uma cosmovisão balizada pela pluralidade e não pela totalização. A forma cultural
negro-africana é em si uma ética, composta pela experiência coletiva e pessoal dos
afrodescendentes que constituíram uma cosmovisão integrada na dinâmica civilizatória
orientada para o fortalecimento da liberdade de todas e de cada pessoa. Forma
Cultural Negro-Africana, Cultura Negra e Cosmovisão de Matriz Africana são os
conceitos pilares que sustentam a argumentação desenvolvida pelo autor.
A filosofia africana é antes de tudo uma ética. Uma filosofia do sentido e da
diversidade. A ética que emerge da filosofia da atitude está assentada na aderância da
pele do real: nos acontecimentos. Em que o código é baseado em princípios, uma
ontologia que lida com a força das coisas, base da moral e da ética, é a Força Vital. Que
transcendem territórios e regem cosmogonias de extremos interligados e conectados,
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como o vê na complementariedade de Oxalá e Exu, para as comunidades descendentes
de língua yoruba. A ética é atitude, como disse Milton Santos em audiência do Núcleo
de Consciência Negra em 2000, “Cotas são questão de ética”. Para Oliveira “toda
atitude só pode ser significada a partir de um território cultural, a ética está
condicionada aos contextos culturais que lhes dão significados.” Neste caso a atitude
que visa o respeito às significações culturais e manter suas formas culturais mais do
que “normatizar a liberdade”. A ética é precisamente esta atitude frente à
comunidade, onde o bem-estar da comunidade está à frente dos privilégios individuais
e o bem-estar é o seu contexto. Oliveira nos traz Basil Davidson (1969) ao afirmar que
em África o bem-estar da pessoa é função do bem-estar da comunidade, e não o
contrário. Diz que da Ancestralidade nasce a moralidade nas religiões tradicionais
africanas, onde a moralidade é fortemente coletiva. Pensada a partir da comunidade, o
bem-estar da pessoa corresponde ao bem-estar coletivo. Primordialmente
camponesas, agrárias, associam também ao bem-estar da terra e da metafísica, dos
ancestrais. Sua cosmogonia e cosmologia adaptam-se à região (cidade-estado ou
território das famílias extensas) de praticantes dos cultos aos referentes troncos
ancestrais. “Não são, portanto, religiões universais, mas religiões territorializadas,
nascidas e forjadas pelos membros dos grupos de origem e seus descendentes.” 257
Carolina dos Santos Bezerra, ao analisar “Identidades Latinoamericanas: Cubanidade &
Cultura”, ao tratar de trajeto antropológico, conceito de G. Durand (1997), afirma que o
sentir, o pensar e o agir no mundo devem ser considerados como:
“relações que merecem o olhar atento de um pesquisador preocupado em
pensar através do universo cultural e simbólico de um povo. Universo que se
desdobra em características que nos possibilitam desvendar os elos e as
narrativas que unem estas pessoas, as quais passam a ser denominadas povo.
Compreendemos os universos culturais como passíveis de análises e
compreensões plurais, diferentemente, das análises objetivantes que retiram a
cultura do seu meio e a transformam em um objeto, limitando-a a uma análise
redutora.”258

Entre as ideias de Patricia Fox (EUA), sobre a produção artística negra nos Estados
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Unidos ela percorreu a trajetória marcada por estereótipos reforçados pelas vias
midiáticas, majoritariamente representando a visão de “supremacia branca”.
Foi então que ela comentou a diferença entre a produção artística do negro pelo negro
e uma produção artística feita sobre o negro, mas não pelo negro... com estas palavras:
Playing Black ou Black Play.
Seria Teatralizando o Negro, ou Teatro Negro. Desta maneira podemos analisar
criticamente a autoria, o roteiro, o enredo, as reafirmativas ou negativas reforçadas na
obra criada\lida. Sendo assim, reforço que todos os autores aqui repensados passarão
por este olhar sugerido por FOX, se é um autor implicado, ou se é um autor “metido a
entendido” do assunto.
Ainda preciso reiterar que a importância dada à autora\es negra\os, depoentes e
relatantes de causos, de suas Histórias de Vida. Procurarei em suas palavras a
expressão de suas verdades, de suas visões de mundo que é como imaginam o mundo
e o ser, o ser no mundo.
Para Fox, as característica do Teatro Negro são derivadas de sua condição socio-racial,
mas também evidenciadas devido à princípios ético-estéticos, como o que chama de
“desequilíbrio perpétuo259”, recurso aprimorado perante instabilidade socio-emocional,
frente à uma situação-limite constantemente. O que aparece enquanto “balanço”,
como a ginga, e ela se refere a um “comportamento de esquiva” que contramestre
Pinguim nos revela no “confiar desconfiando”.
Neste processo vemos que Makota Valdina260 acredita que hoje dependemos de uma
autodeterminação, na conquista e superação através da livre expressão.
Nós temos que ser sujeitos do que nós somos, se a gente sabe pegar no lápis, numa
caneta, pegar no computador – vá escrever, vá falar, ou se você se sente melhor se
expressando oralmente, vá você falar, mas não vá deixar que ninguém fale por você –
eu não aceito que ninguém fale por mim. Quem tem que dizer quem sou eu, sou eu
mesmo.
Ninguém dá voz a ninguém. “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho."261
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Nós libertamos em ação comunal.
Em consonâcia com o pernambocano Makota Valdina acredita que a concepção de
família que reside no pensamento de matriz africana é agregador e possibilita o
fortalecimento da comunidade e da organização e identidade cultural.
Relata que antigamente a casa dava pro quintal das outras, as famílias eram muito mais
unidas. As parteiras interpretam a forma do nascimento segundo a cultura negra.
Por isso no quilombo urbano o Terreiro antes era a área da frente da casa, para de
noite sentarem e contar história, fazer adivinhações.
A Família era mais extensa, dividia as alegrias, os problemas, não só com a família de
sangue, mas com essa família extensa, com a comunidade, havia muito mais
solidariedade. O alimento também era compartilhado. Em 8 de dezembro, Dia de
Nossa Sra. da Conceição, o feijão de leite e mukeka de Charel, dividia-se entre todos da
comunidade.
Quando entrou pro Candomblé passou a ter mais uma família, a Família-de-axé.
Lembrou-me de como era na infância quando o vizinho era parente.
Candomblé é a coisa do fazer, aprender a fazer fazendo, aprender a viver vivendo. Tem
outro jeito de ensinar e outro jeito de aprender.
Na tradição bantu, quando se morre um mais velho, é como se perdesse um “arquivo
vivo”, vai com ele a sabedoria e o conhecimento que só manteve quem conviveu com
ele.
Por isso ressalta que a função do gesto, da gesticulação, é uma categoria identitária e
também consiste em linguagem e elo comum à um grupo cultural, segundo ela,
compõem um conjunto de linguagens do povo negro.
Durante a escravização, negros tiveram de conviver, sobreviver e reviver em meio à
povos com diferentes línguas ameríndias e africanas. A necessidade de se fazer
entender em meio a pessoas de diferentes lugares. Para Makota Valdina o gesticular no
falar do negro é uma maneira de dar “ênfase” ao que se quer expressar.
Ao seu ver, o jeito negro: “Quando se junta, vai encontrar algo em comum”. “Naquele
tempo...”; “na minha infância”... de base, de raiz de qualquer lugar – são jeitos que são
próprios e que se mantivermos isso, somos reconhecidos, é o que nos faz nos
encontrarmos, garante a resistência.”
O samba, com pandeiro, banjo, reco-reco, prato, caixa de guerra, tudo era o samba, no
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cotidiano com a capoeira. No fim de semana, domingo. Para comemorar uma festa
comum.
A memória é tradição viva, como aprendemos com os Mestres da Palavra, tradição
africana e ameríndia, a Narração de Histórias constitui o laço fundante da relação
mestre/aprendiz, a primogenitura e a ancestralidade são a ética e a preservação das
identidades, das memórias coletivas. São alicerces da afetividade e do pertencimento,
do que ontologicamente nos constitui como seres sociáveis.
Atentemos aos ensinamentos de Contramestre Pinguim. A observação atenta ao
movimento do corpo e do meio, a autoexpressão ganha significado próprio na pessoa e
no imaginário coletivo envolvido. Contramentre Pinguim costuma referir-se ao
“desenho do movimento”, sugere sempre uma percepção aguçada por todos os
sentidos, nesta experiência de provocá-lo em nós. Procurando replicar no espelho, o
contrário no movimento do parceiro de jogo:
O espaço-tempo da Cultura Negra é Crepuscular, é o movimento que entre o
espaço e o tempo, que os forja unitário, como em uma tríade fecunda, o terceiro é
o caminho. Criativo por fundamento de Tradição Ancestral.
Quando a gente vai para o Recôncavo Baiano onde revisitamos a cada ano, em
Jaguaquara onde tenho um sítio familiar... entramos em um outro espaçotempo, e
para se habituar precisamos ouvir o som da natureza, parece que ressoa dentro da
gente, dormir, acordar, sentir fome, é outro tempo, não é de relógio. Precisa de um
espaço... de uma semana mais ou menos. Depois é que começamos a dialogar com
ele, a aprender.
O povo da maré, do mangue. O tempo da maré é o ciclo da vida, do dia-a-dia. A
maré vem, sobe maré, a maré baixa, desce maré... e o que ficou para traz.
Ao longo do dia, pela fase da lua. Os pescadores, a rede, a hora de regressar, tudo
é regido pela maré. O tempo da maré.
O africano e o índio destas terras se uniram como uma irmandade, porque
entendiam este espaçotempo dentro da gente e fora, com o mundo. Tanto porque
estavam enfrentando o mesmo opressor.
O espaçotempo da natureza é o espaçotempo do corpo humano, a gente sente
essa ressonância quando começa a ouvir os sons da natureza, dos pássaros que
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cantam pela manhã, a água fresca no riacho.
O som do berimbau é o som dos ancestrais, é a voz de Egun (espírito) , mexe com a
parte de cima da cabeça, eco no fundo do coração e revigora em energia de viver.
Isso é a capoeira, a ancestre que traz o espaçotempo da natureza que ecoa, do
primitivo que é primeiro.
A roda (pegou um dobrão de berimbau) não gira se não tiver impulso, (girou o
dobrão de metal no banco como um pião). Quando a energia para, a roda para de
girar. Bem assim é a capoeira. Você tem que sentir, o berimbau ressoa na pessoa
que aguça os sentidos, se não sentir a energia nunca vai ressoar a capoeira.
Por isso que a capoeira foi tão valorizada lá fora, porque traz este espaçotempo
ancestral, que faz o ser humano lembrar de si, de se sentir. O tempo da hora na
cultura não existe.

Nessa levada, percebemos a força matrial da palavra-capoeira, em seu princípio
feminino da ginga, entre o revelar e o secretar, entre o descaramento e o mistério,
entre a superfície e as profundidades, entre a iluminação e o breu. Nessa ginga,
podemos referenciar a matrialidade da prática crepuscular e da razão sensível na
centralidade metafórica, proverbial e poética nos modos afro-ameríndios de en-sinar e
fazer-saber.”262
A autora trata de capoeranças263, em que o saber, a pessoa e a arte se constituiem
mutuamente. Em constante atualização da tradição em sua convivência cotidiana
comunitária e implicada pelas instâncias de maior escala como a economia global.
Neste contexto temos a realidade, espaçotemporalmente estabelecida pelo momento,
pela conjuntura entre o saber, a pessoa e a arte, esta é a transitoriedade da vida vista
pelos olhos da Capoeira.
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In-conclusões: “toca prá subir”...
“Sobrado de Mamãe é debaixo d'água,
sobrado de mamãe é debaixo d'água.
Debaixo dágua, por cima da areia...
Tem outro, tem prata, tem diamante que nos alumeia”
(ponto de Oxum adaptado por Gerônimo)

Esta cantiga foi entoada por Ferreira-Santos em sua inauguração da disciplina almejada
no currículo da FE/USP há muitos anos, “Educação e Cultura Afro-ameríndia”. Nesta
ocasião nos colocava em evidência as perspectivas ancestrais que chamavam a atenção
nesta cantiga de tradição oral para recolocar no cotidiano e nas práticas sociais nossas
próprias matrizes afroameríndias, não como “conteúdo escolar”, mas como atitude,
presença e existência.
No período colonial, as Casas Grandes, onde residiam os senhores de engenho, eram
geralmente sobrados, casas de dois pisos, que os colocavam em situação e visão
privilegiada, pois estava sobre as cabeças de seus pertences, a observação panorâmica
sempre foi o objetivo dos dominadores até quando as Igrejas instalavam-se nos pontos
mais altos das colinas. Assim permaneceram também nos meios urbanos quando além
dos dois pisos superiores, reservaram subsolos, porões, onde foram reservadas as
então senzalas residenciais, em que eram colocados pequenos respiradouros à altura
do calçamento.
Em oposição à lógica ascencional do pensamento ocidental preservado pela
colonização é aposta nos versos desta epígrafe. O sobrado é invertido para as
profundezas das águas, onde residem grandes riquezas consideradas por este
pensamento que valoriza muito mais os princípios vitais da natureza. Da água surge o
tesouro (ouro, prata, pedras de brilhantes) que nos alumeia – palavra que exprime um
gesto, o lume (em fon, significa fogo), é a ideia da força motiva do fogo que ativa o
pensamento, cri-ativa...
Mas foi trazida como termo pelo português antigo como semântica da iluminação, que
futuramente seria atribuído como símbolo das Luzes, do es-clarecimento e logo, com
tudo que simbolizava a polarização entre luz X trevas, ignorância X inteligência,
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imaginação X razão...
Encerrando minhas considerações in-conclusivas e concentrando minhas forças
agregadoras encontradas na jornada interpretativa mergulhando no imaginário do
povo afroameríndio descendente no Brasil, é na Ancestralidade que vemos o elo entre
as ressonâncias de irmandade e similitudes. O que pode se considerar como sendo
popular, dentro do território brasileiro, é pretindígena, afroameríndio.
O culto, a cultura da Ancestralidade estabelece o vínculo, propaga axé e veicula
mensagens de Exu, de Ñandecy, de Zambi. A ancestralidade está para este povo assim
como o sangue corre nas veias dos seres vivos, é força vital.
Da Ancestralidade ressurge a coletividade, na medida em que salienta os elos em rede,
em co-existência, tem como foco e instrumento primordial, o corpo. Desta relação
visualizamos a Corporeidade, que em diálogo com o meio, em sua ritualidade e
musicalidade que se insere de maneira simultaneamente confrontante e apaziguadora,
constituindo iniciações e passagens espirituais de provações constantes, em uma
dialética sem síntese. Como as identidades que estão em permanente construção e de
múltiplas espaçotemporalidades. A pessoa se faz no percurso, em sua con-vivência
com seres de sua mesma espécie (ancestrais; desencarnados e encarnados) e entre
todo o mundo em sua volta (plano espiritual/plano material).
Presente em toda África negra, o culto à ancestralidade é a voz uníssona entre os de
tradição nagô, jeje e congo-angola. Assim como entre os de tronco tupi, quéchua,
guarani e todas as outras etnias nativas das Américas. Encontram em suas narrativas
míticas todos os elementos éticos/morais; estéticos/valorativos de sua reexistência.
Através do símbolo, a imagem se torna palavra, as analogias cumprem a função de
linguagem e formam estruturas de classificação cosmológica (organização do mundo) e
cosmogônica (cultura mitológica de geração e manutenção do mundo). Estes povos
nos trazem uma vasta simbologia que contribuem para a aproximação de seu
pensamento fundante, sua est-ética.
O que mais nos salta aos olhos são os potenciais criativos e artístico-críticos que
envolvem os princípios de reexistência em culturas de matrizes africana e ameríndia a
partir do espaçotempo. Uma vez que a arte é um dos aspectos que reune os afazeres e
o pertencimento, a pessoa aprende em sua vivência, a comunidade constitui formação
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e oferece ofícios de tradição mestre/aprendiz.
Somente em uma percepção integrativa é possível considerar a relevância destes
saberes para a revolução na educação e emancipação dos povos pós-coloniais rumo à
descolonialização. O que defendemos é o aprofundamento destas vivências, da
experienciações e compartilhamento de ideias, de leituras do mundo que venham
contribuir para o estabelecimento de uma Educação como política pública efetiva de
Estado fundada numa concepção da Diversidade, da Diferença e de Direitos Humanos
em Educação. A comunidade como agente da Educação, envolvida nestas escolhas. É
emergente a transignificação dos valores implícitos na prática pedagógica no Brasil,
fundada na tradição jesuítica e tecnicista durante o período de ditadura militar,
aperfeiçoada pelo mundo da informatização global. É uma potente violadora de
direitos e impositora de morais importadas por uma elite (rural e burguesa) dominante
e detentora de riquezas inexoráveis.
Os símbolos são a grande ferramenta de voz e de tratamento de traumas enraizados
nas memórias afetivas de todas as frustrações na contemporaneidade, inclusive detém
as janelas à criação e reconstituição de identidades de auto-afirmação positiva,
valorativa e socializante. Toda obra é um resultado, uma resolução do artísta em seu
processo criativo, que se realiza no conflito entre as pulsões internas pessoais em
diálogo com as condições práticas de realização imposta pela situação que lhe implica.
Em África tradicional a lógica que apreende a socialização é a ancestralidade, assim
também nas Américas, a iniciação e passagens são elos pessoais entre a coletividade
na aldeia e no campo espiritual.
Ligados ao tronco familiar e à territorialidade, a ancestralidade é a chave da
comunidade, os laços da memória compartilhada faz e traz sentido à pessoa e à
coletividade. Da grande cabaça mãe, Igba-nla264, a criação e a gestação da terra,
umedecida, restituída, é fecundada e revitalizada pelo culto ancestral. O que organiza
famílias de origens em algumas línguas básicas, com seus desdobramentos éticos,
estéticos e relacionais.
O exercício do poder é em função do bem-estar comum coletivo, estabelecidos por
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laços familiares estendidos, por convivência e malungagem, sempre estabelecido no
princípio da primogenitura, a lógica de irmã(o) mais velha(o). Por irmandade, a família
de axé constitui uma segunda morada, complementando os laços de família carnal, que
também é estendida, pela comum ação de solidariedades e co-implicâncias socioraciais. A/os irmã/os de barco “Chama-se barco ao conjunto de muzenzas (iniciantes)
recolhidos(as) para a Feitura do Santo (Inquicê Benguê Camutuê). No Angola costumase fazer santo em grupos (Barco)”265 o Barco pode ser colocado ao lado dos rituais
descritos por Toumani Kouyaté, quando narrava sobre a iniciação da Palavra em África,
na região do Mali e adjacências. As dificuldades superadas juntas entre relações de
colaboração constituem laços longínquos de vida.
A territorialização das comunidades de descendentes afro-ameríndios no Brasil se
encontra, mesmo que marginalizada e violada, permanentemente atualizada pela
reexistência viva, cotidiana, pulsante e florescente de povos das diásporas africanas e
americanas rumo à uma composição justa e equalizante de sociedades plurinacionais e
multiculturais. Traçando rearranjos territoriais, espaçotemporais em uma unicidade
crepuscular de reunião dos extremos complementares, quando vemos o luscofusco de
uma transição, é a esperança que advém da luta por libertação, efetivamente em todas
as instâncias. O pensamento é a via principal da alienação, por isso afirmamos que no
pensamento também reside a revolução, a transgressão, precisamos mudar o foco e
principalmente mudar o ponto de vista, a pluralidade é emergente tal qual a discussão
pelo direito à Vida.
Uma alusão que gosto muito de me inspirar é a “teoria da curvatura da vara”, de Lenin
aprendido com Dermeval Saviani. Faço sempre a associação à “armada do berimbau”...
Quando “desarmamos” o berimbau, é preciso forçar sua beriba, a vara, para o sentido
oposto ao que ela foi arqueada. Isso porque a tendência da madeira é sempre estreitar
mais sua angulação, este recurso tem o intuito de manter sua afinação desejada por
mais tempo. A alusão de Lenin é feita para dizer que, na sociedade capitalista os
valores limites de sujeição e crise moral foram ultrapassados, e que é preciso
radicalizar as relações e os conceitos estabelecidos tensionando para o sentido
contrário que vem sendo levado. Para se alcançar o equilíbrio na reparação das
desigualdades e de violações de direitos no mundo.
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Berimbau, voz da ancestralidade que nos trouxe a capuera. Yê! 266

O símbolo emana do universo simbólico cultural de cada grupo social. O povo negro,
pretíndígena, no Brasil, apresenta-se com uma riqueza e diversidade que ainda clama
por respeito e aceitação. A descendência afroameríndia é constantemente associada
aos termos mais pejorativos que a mente racista é capaz de criar. Revisitadas por um
viéz de valorização e experienciação (re)constituem-se em releituras e estímulos que
proporcionem expressividades pessoais e coletivas.
Paulo Freire já dizia que a ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, 'ação
cultural' para que a liberdade, por isto mesmo, ação com eles. A sua dependência
emocional, fruto da situação concreta de dominação em que se acham e que gera
também a sua visão inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada a não ser pelo
opressor. Este é que se serve desta dependência para criar mais dependência.267
A ancestralidade reune a comunidade, e estabelece de uma maneira ou de outra a
conscientização. Ao contrário da sociedade do isolamento e competitividade que
propaga a modernidade, estes laços podem criar outras perspectivas para uma
sociedade mais plural e respeitadora. Com isso a manifestação é concebida a partir de
266
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grandes mobilizações, de energias e de pessoas, de ancestrais, provocações e ações
artístico-críticas ritualizadas, que geralmente se deslocam, se locomovem em forma de
roda, em cortejo, de espiral, desfile da existência, realização. Incorporadas ao carnaval,
e festividades de calendário cristão, primeiro como janela/brecha/fresta de respiro
(como as fachadas das casas com os porões escravistas). O momento em que (a pessoa
ou o grupo) podia ser negro/preto. Assim foram folclorizadas e espetacularizadas,
quando puderam ser colocadas dentro de seu caráter transgressivo judaico-cristão em
que se vale de um período suscetível às atitudes “mundanas, profanas”, o que os
aproxima do imaginário construído acerca do povo negro e do mestiço no Brasil. Mas
no imaginário do povo pretíndígena, o samba e afoxés no carnaval, o Maracatu, a festa
de Parintins, ou o Boi-Bumba do Maranhão e muitos outros, como o Hip-Hop, são
também oportunidades e linguagens, de mostrar-se existencialmente, espiritualmente
e politicamente; de trabalhar mesmo que explorado pela indústria turística, ou tão
somente de divertir-se.
O avanço e recuo são movimentos de uma mesma gênese e processo, representações
simbólicas emergem deste imaginário crepuscular e criativo. Entre a
integração\interação interna de uma determinada comunidade, (co)existir,( r)existir... e
quando o grupo, clã, tribo, gang, bonde, família, coletivo se apresenta como tal, utilizase deste universo simbólico para identificar-se, diferenciar-se, para um enfrentamento
dialógico de permanência atualizada da/na tradição. O que desde os tempos inglórios
da escravização até a contemporaneidade é entendido por “coisa de preto(a)”,
macumba, maloca, barraco, favela, podem ser vistos pelos dois lados da moeda do
racismo. De um lado e comunidade auto-gerindo ou lugar de marginal visto pelo
retrovisor da madame. Da quituteira, alfaiate, ferreiro, nego-de-ganho, capuera,
malungo, maloqueiro(a), barraqueiro(a), toda(o)s subversivos resistentes na
modernidade de nossa contemporaneidade.
Samba, do Zemba (bantu) umbigo, quadril, balaio, balaio, balanço, roda, da gente e dos
babados da saia, do pandeiro e do atabaque, do berimbau, do reco-reco, agogô e abê.
Mestre Gato Góes já me ensinou. Todos circulares e contínuos ressoando no pulsar
espiralado do espaço-tempo, e vice-versa, crepuscular. Samba Duro ou Partido Alto,
vem da mata, da rua, do terreiro e do quintal, da praça. Ambientes marginalizados do
Brasil Colonial ao Republicano, mas reivindicados pelos pretos como direito
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fundamental à vida.
Depois ainda vieram à mesa, a marcha, o maxixe e a bossa-nova, o pagode, o funk
pancadão e o tecno-brega. Mas tudo virou pagode na versão do espectador da
produção em massa, e o que antes era motivo de festa, foi chamado até de Axé Music
pela indústria fonográfica.
Dos maxixes aos bailes black e funks, a dança e a música sempre estiveram presentes
na vivência negra no Brasil. Enquanto que em contrapartida a grande mídia, que forma
opinião pública, continua criando seus estereótipos.
Em estadia em Salvador-BA, pude vivenciar um pouco mais intensamente o cotidiano
no bairro do Carmo, adjacências do Pelourinho (antigo Maciel), região do centro
histórico da cidade. Foi quando percebi mais de perto como “Todo menino do Pelô
sabe tocar tambor” como diz o bloco afro Olodum. Durante toda esta pesquisa, além
de observações de paisagens por documentação, tivemos um curto período em
Belém\PA, boa parte da vivência é constituída no diálogo entre a territorialidade das
cidades de São Paulo\SP e Salvador\BA.
Apesar de ter sido uma visita breve em Juazeiro\BA, terra da família de meus avós
maternos, a viagem com minha avó Oswaldina Evangelista Martins, nascida em Senhor
do Bonfim\BA, junto de boa parte das mulheres que somam a família Martins, irmãs,
primas, tias de minha mãe... sua maioria se constitui por mulheres, alguns homens e
alguns conjugues que com elas vivem.
Esta viagem compõe estas considerações de encerramento como uma homenagem à
minha família, que realiza uma das sagas de muitas outras negras, sertanejas ou
litorâneas, antigas ou contemporâneas, cigana, espiritualista, agregadora e
resolucionista (tem como aspirações e articulações pela qualidade de vida em
comunidade).
Minha família reunida na casa de tio João

O que faz destas viagens tão significativas para minha construção de pessoa? Minha
pertença e minha memória afetiva são conferidas e re-vividas a partir da con-vivência,
com familiares e amizades que se dão ao longo da con-vivência. Carlos Serrano nos
cursos de África subsaariana268, afirma que um africano considera que para alguém ser
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de um determinado lugar, precisa ter estado alí por mais de cinco gerações. Então,
como São Paulo é uma “terra de ninguém”, desde quando o espaçotempo indígena
predominava neste lugar, ser o lugar do encontro, a relação, socialização e o retorno à
origem sempre foi sua característica quando os nativos sazonalmente visitavam esta
região para troca cultural. Até hoje presencia um conflito entre os que a querem
dominar e aqueles que realmente nela con-vivem. Então os co-terrrâneos se
identificam como elos ancestrais, a família é o maior símbolo, agregadora e
solidarizante, pois parte de princípios colaborativos.
Nesta viagem pude ver e presenciar o Velho Chicão (Rio São Francisco), de que minha
vó lembrava com tanta proximidade quando narrava suas viagens ao sertão da Bahia e
dizia o quanto ele ficava cada vez mais seco com a migração dos cursos, o processo de
transposição. Pude estar mais perto de suas palavras quando me narrava sua infância e
as viagens de férias à família roceira do avô materno, nas encostas da cidade de Senhor
do Bonfim.
Da janela podia imaginar dias de a saudade de uma infância bucólica e cheia de
aventuras envolvidas à natureza com um laço de exigência não de transposição. Nas
encostas que margeavam a estrada rumo à capital sentia o sertão florido, a umidade
nos cactos e troncos retorcidos mostravam que no sertão ainda há vida, que a inversão
de que vai virar mar e o mar vai virar sertão, é que se não aprendermos com o sertão,
a fartura esbanjada na beira do mar pode tornar-se escassez em poucas luas... como
anunciaram os povos tupi nas margens de Piratininga, o peixe-seco, onde foi fundada a
cidade de São Paulo, sobre as águas do rio Tietê, que conseguiu impermeabilizar seu
solo e canalizar os cursos de rios, ao ponto que não possui mais volume nos lençóis
freáticos e perderam capacidade de suas reservas represadas. Triste engenharia
estupidamente alienada pelo descuido e inobservância dos processos naturais.

Estas paisagens e passagens compõem o imaginário que permeia o trabalho desta
pesquisa. A família estendida configura a noção de comunidade, a família carnal
agregada à família afetiva e à espiritual.
A família estendida é praticada e entendida pelas comunidades afroameríndias e
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pobres no Brasil configura-se mais como a noção de comunidade.
Reunem-se com a família espiritual (chamada “de axé” ou “de santo”) e formam a
comunidade imediata das pessoas envolvidas. Estas instâncias ainda agregam a família
afetivorelacional, aquela constituída por amigo(as) que convivem durante anos e são
chamados de tios(as) por seu(as) filho(as). Além de incorporar os valores por gerações
também compõem o imaginário das pessoas nelas implicadas.
Estes núcleos comunitários exercem através do convívio cotidiano a colaboração mutua
entre simbologias de irmandades, cumplicidades e parcerias. É neste convívio
cotidiano, herdado de uma forte ancestralidade, porque é cultuada, cultivada. Com
este costume se constitui assim cultura com todas as suas contradições, conflitos,
tensões também.
A cultura preenche de valores a pessoa e seu grupo. A noção espaço-temporal compõe
a visão de mundo que é cultural. A cultura impregna o olhar do cotidiano, assim como
se faz na vida cotidiana269.
Como afirmou Tanya Saunders em sua visita ao CEAFRO-PUC, a cultura forma
tendência na estética e na ética, constitui o background da pessoa ou de determinado
grupo. É o seu repertório, seu vocabulário. Como podemos ver na arte, na política, na
organização familiar e territorial. Hoje existem a expressividades afrodescendentes e
ameríndias em muitas instâncias da sociedade globalizada e sua contra-cultura de
massas permanece florescendo em comunidades que as praticam, que por sinal a
retroalimenta, as afrotendências influenciam a moda em todos os aspectos, desde as
colônias com os Adinkra impressos na arquitetura que determinou a Belle Époque, à
moda contemporânea com a tecelagem Senegaleza, Nigeriana, de Togo e Burnika Faso,
que exportam o melhor tecido do mundo e é interpelado por países europeus antes de
entrar no comércio global.
Meus diários de bordo abordaram como experiências de viagens e somo as tão
marcantes oportundades em que pude participar. Ainda que por um curto período em
Belém\PA, esta viagem foi de extrema importância por muitos aspectos, tanto quanto
às vivências proporcionadas, tanto pelas passagens pelas ruas e vistas de sua
arquitetura colonial.
Também participei de diversas caminhadas contra a intolerância religiosa em
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Salvador/BA, no Rio de Janeiro\RJ, e em São Paulo/SP. Assim como uma das mais
enfáticas ao tratar de Segurança Pública e Racismo, como importantes maneiras de
reivindicações e difusão da luta organizada é uma nova legenda partidária, criada para
atender as reivindicações e modos políticos próprios de origem afrodescendente de
iniciativa do povo de axé interligado em vários estados brasileiros, o PPLE, PêPêLê270.
Conheci este levante durante meu período de cumprimento com as obrigações
religiosas durante o mês de janeiro no Terreiro do Bogum. O reconhecimento da e na
territorialidade se dá pela vivência, ouvir é importante, o alcance da Palavra é infinito,
entretanto, o estar e viver é infinitamente mais sensível, sensitivo e elucidador.
O reconhecimento da e na territorialidade é o que sentimos quando bem explicado por
Paulo Freire ao tratar de parentesco intelectual, no prefácio do livro de um amigo271, ele
se refere ao sentimento de quando chegou em África pela primeira vez, se sentiu em
casa, era como se tivesse regressado em uma terra que esteve há muito tempo, ou
sonhou com ela. Para ele, parentesco intelectual é quando identificamos em um
pensamento, em uma paisagem, em uma pessoa ou em um grupo, similitudes
ideológicas, como quando encontramos quem nos entende e conseguimos tanger
diálogos construtivos mesmo que estabelecendo algumas variações e divergências.
O mesmo sentimento vem sendo narrado por estudantes e pesquisadores africanos no
Brasil em conversas no CRUSP. Devido ao programa de intercâmbio da universidade
com países lusófonos, alguns moçambicanos, guineenses voltaram de Salvador dizendo
que eram também baianos, porque reconheceram na paisagem e na cultura
similaridades com Maputo, ou outras cidades africanas.
Encontrados em momentos de deriva272 e fruição, exercícios de transeunte inter-ativo,
nosso método de percorrer a vivência espaçotemporalmente na medida em que se
está implicado no lugar e vive a situação, em que se permite estar suscetível ao
imprevisto, ao rearranjo, estar à deriva não significa estar sem rumo, mas sim deixar-se
conduzir por circunstâncias e reflexação273, no diálogo entre as forças externas das
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conjunturas atuais e ancestrais e as vontades internas da pessoa que realiza seu
trajeto.
Aqui e agora podemos traçar nosso presente, mas nos pensamentos de origem
africana e americanas, é um olhar que é retroativo. A Ancestralidade permeia a
construção do mito, a construção da pessoa e do imaginário coletivo de uma
comunidade. Ao pensar uma população nacional que se espalha em um território
continental, me refiro a núcleos familiares de ocupação negra/preta (afroameríndia)
dispersas e as vezes reunidas em aldeamentos rurais ou em centros urbanos
conurbadas. Podemos traçar parâmetros de reparação e contrução de equidade entre
as raças e classes sociais, elaborando políticas públicas e construindo ações de base nas
periferias urbanas e rurais com assistência aos Direitos Humanos Universais. Assim
como aprofundar em perspectivas mais complexas como as que pretendemos adentrar
em um futuro trabalho, as dimensões que pretendemos investigar são derivações dos
aspectos que levantamos como alicerces do pensamento de origens afroameríndias, a
noção de espaçotemporalidade, também por elas alicerçadas, a Ancestralidade
atravessada pela Corporeidade. Estes aspectos nos elucidaram a outras dimensões, a
da “Iniciação da Palavra”, a linguagem dos símbolos, o culto à Natureza, o ofício/arte, e
a est-ética.
Posso observar que a organização dos Afoxés, Maracatus, Cocos, Bois, Escolas de
Samba, Capoeira ou outros blocos artísticos-culturais que expressão a arte negra que
estão implicadas nas religiosidades afroameríndias, são inseparáveis, são uma
reflexação, no sentido de que constituem a expressividade de um pensamento que à
fundamenta, como diz o Bloco Afro Olodum disseminando a “Negra Razão”. Ao
contrário, ficam apenas os vazios da espetaculacularização.

lógica, deriva inclusive no sentido epistemológico que queremos tratar o próprio termo, Deriva porque
parte do pensamento crítico que constitui o pensar sobre o real, o vivido, a reflexação se trata da
humanização do mundo, do olhar humano para o mundo derivam os nomes, as categorias e as teorias.
Do pensamento deriva a ação e vice-versa, o movimento cíclico da espaçotemporalidade.
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