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APRESENTAÇÃO da 3ª Edição

Nessa terceira edição observamos a continuidade do “esprit du temps” o
espírito do tempo como disse Michel Maffesoli, em direção pendular à pós
modernidade. Percebemos que algumas crises da era moderna resultantes do
imperialismo estão mais à mostra como a destruição da natureza, as guerras
sem fim, a acumulação incessante de capital resultante das explorações e
expropriações, a continuidade dos Estados totalizantes e europocêntricos...
Ao mesmo tempo, porém, que há reações de diversos matizes,sopram ventos
de novas idéias de tentativas de regeneração do planeta em novas bases de
valores pós- modernos. Dentre elas a preservação da natureza e uma nova
ética de respeito ao direito a existência de todos os povos,...

Acrescentamos nessa edição novos capítulos abordando de modo mais
direto aspectos da pós modernidade em nossa terra, em especial no que se
refere à cultura africano – brasileira.

O primeiro capítulo a abrir o livro,trata de uma viagem pelo imaginário
brasileiro tomando como referencia o conflito de valores de civilizações
diferentes. O célebre encontro ou desencontro original de Paraguaçu com Diogo
Álvares o Caramuru, apresentados no imaginário ideológico como uma
metáfora do surgimento de nossa nação em terras da  Bahia.Todavia nessa
viagem destacamos aspectos do processo histórico de afirmação existencial da
comunalidade africano brasileira.

Outro capítulo “Idi Nla, Bunda Grande, Grande Nbunda” se refere às
dificuldades de convivência com a alteridade dos povos constituintes da
humanidade a partir do imaginário que alimenta o racismo. Tem como
referência o triste episódio ocorrido no fim do séc.XIX até os dias atuais, da
chamada “Venus Hotentote”, e procura aprofundar a elaboração da fonte do
recalque que levou franceses e outros europeus a cometerem a ignomínia só
retratada recentemente em 2002.
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O capítulo “Ancestralidade e Simbologia” se refere à linguagem própria
e aos valores das comunidades de tradição ao culto aos ancestrais masculinos,
os Baba Egun,onde procuramos  realçar a linguagem estética que magnifica o
sagrado.

O capítulo “Baiana” tenta debater o processo de conflito dos valores e
de linguagem do chamado mundo do samba, especificamente o desfile das
escolas de samba do Rio de Janeiro em contato com a indústria do turismo e
a cultura do espetáculo dos mass mídia.

Outro capítulo presta homenagem a Garrincha como um símbolo dos
valores pós- modernos no esporte, especialmente no futebol arte brasileiro em
que foi um dos seus mais insignes representantes, não só por suas atuações em
campo mas também na constituição dos fundamentos que combinam o prazer
estético do lúdico com a alegria.

Por último, mas não menos importante, queremos  destacar a colaboração
inestimável de Narcimária Correia do Patrocínio Luz com quem conjuntamente
realizamos muitos e distintos projetos dentre os quais essa terceira edição.

Marco Aurélio Luz
Lauro de Freitas, 03 de setembro de 2008
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