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APRESENTAÇÃO da 2ª Edição
Tranças, Redes e Sinergia

Nesta segunda edição de CULTURA NEGRA EM TEMPOS PÓS-
MODERNOS, acrescentamos vários capítulos e continuamos a adotar uma
metodologia transdisciplinar e intercultural, pois nossas reflexões se situam
nos interstícios entre dois ou três processos  civilizatórios continentais, ou
seja, da África, América e Europa que adquirem formas históricas de interações
culturais contextuais próprias no Brasil.

Os tempos de agora são os mesmos da primeira edição, apenas se
agudiza a trajetória de implosão do Estado moderno, e percebemos o quão
trágico pode ser a passagem para a pós-modernidade, sobretudo no que se
refere à expansão e ao grau de violência que se dissemina pela chamada
globalização de um lado, e por outro, os esforços de elaboração e constituição
de novas utopias que se inspiram no respeito à alteridade, enfim como anunciou
um Congresso realizado na África, o direito à existência de todos os povos.

1

Esse direito se assentará numa ética do futuro
2
 que permite termos

esperanças em novos tempos mais harmônicos e pacíficos para a humanidade,
percebida então como uma das espécies da natureza, e que sem essa percepção
intrínseca do processo do existir pode deixar de constituir-se num elo desse
mesmo processo.

Mantivemos a mesma estrutura anterior, de tranças, redes e sinergia
para a constituição dos capítulos, que são na verdade combinação de artigos
e ensaios que visam a dar uma percepção do contexto sóciocultural de nossa
atualidade, marcada ainda, de um lado, pela resistência dos valores da
modernidade em processo de implosão; de outro, pela combinação do processo
civilizatório afro-brasileiro e afro-americano, em geral a partir da reflexão
sobre determinados tópicos exemplares extraídos de nosso cotidiano.

Assim, esses tópicos são abordados pelo meu conhecimento acumulado,
tanto por minha formação acadêmica interdisciplinar, ou seja, o manejo da
psicanálise (sociopsicanálise), ciência da História (teoria dos discursos),
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Sociologia(análise institucional), Antropologia e teoria da Comunicação
(universo simbólico), Filosofia, etc., como pela minha trajetória de vida que
inclui fundamentalmente minha integração na comunalidade africano-
brasileira, que abrange outras formas de comunicação, percepção e
conhecimento que alguém denominou de emocional lúcido

3
, para além da

estrutura do manto de ferro da pedagogia da escrita, imposta pela sedução do
mundo virtual globalizante.

Quero destacar que o capítulo que se refere à Sócio-Psicanálise de um
Herói da Modernidade possui uma gama de ilações que visam a compreender a
construção tipológica do “homem moderno”, que hoje se desdobra nos
comportamentos recalcados da virtualidade e, sobretudo da guerra à distância,
a destruição do outro; e, portanto do Outro, o Criador e a riqueza da criação,
a diversidade.

Gostaria de registrar que a maioria dos capítulos teve sua publicação
no Caderno Cultural do Jornal A Tarde e, mais uma vez, quero agradecer
àqueles que colaboraram para a concretização deste livro, especialmente aos
amigos e irmãos do Ilê Asipá, INTECAB – Instituto Nacional da Tradição e
Cultura Afro-Brasileira e a SECNEB – Sociedade de Estudos das Culturas e
da Cultura Negra no Brasil.

Por fim, sublinho que acrescentei na dedicatória o nome de Marcelo do
Patrocínio Luz, que chegou a esse mundo depois da primeira edição.

       Marco Aurélio Luz
Lauro de Freitas, 18 de março de 2002.

Notas

1
  Conceituação que emerge durante o Fórum Internacional Direitos do Homem e Diversidade Humana organizado

pela Sociedade de Estudos das Culturas e da Cultura Negra no Brasil – SECNEB.

2
  Conceito utilizado inicialmente por Muniz Sodré no Encontro Internacional Diversidade Humana, Desafio

Planetário , realizado em Salvador – Bahia, em 1994, organizado pela Sociedade de Estudos das Culturas e da
Cultura Negra no Brasil – SECNEB.

3
  Santos, Elbein Juana. O Emocional Lúcido, Salvador: Edições SECNEB, 2002.
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