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APRESENTAÇÃO  da 1ª Edição

Esse livro resulta das experiências vividas durante e após a realização
do curso de pós-doutorado (1990-1991), em Paris, no Centre D’Études sur
l’Actuel et le Quotidien, Paris V, Sorbonne, dirigido por Michel Maffesoli.
Pouco antes de meu retorno ao Brasil, proferi uma palestra no auditório Émile
Durkheim, na Sorbonne, onde o fundador da Sociologia lecionava seus cursos,
e em que afirmava ser a religião, os valores sagrados, os princípios da socialidade;
o desejo de estar junto, o compartilhar paixões, sentimentos e emoções comuns,
re-ligare, pulsão da humanidade. Quando cheguei de volta à Bahia, deixando
para trás aquela cidade bela de se ver, organizada pelos mais tradicionais
padrões cartesianos e positivistas, em que se tenta recortar o tempo e o espaço
de modo cronométrico e geométrico procurando-se controlar a vida, aqui era
a época do S. João. O povo em volta da fogueira, a vida sócio-comunitária
transbordando pelo prazer das alianças forjadas na cumplicidade de uma
temporalidade e espacialidade marcadas pelo imaginário lúdico-sagrado. No
Ilê Asipá, terreiro dedicado ao culto dos ancestrais masculinos, ocorriam os
preparativos do festival de Babá Alapala, um dos Eguns mais antigos e
importantes, relacionado com o imaginário do fogo, princípio da vida social:
quando vivente foi um filho de Xangô.

No dia 23 de junho, ao cair da tarde, em meio ao crepitar da fogueira
elevando fagulhas, a comunidade reunida cantava com emoção e paixão
chamando os Eguns para a festa.

A noite iluminada pelas chamas da lenha crepitando adornavam as
evoluções da dança de Babá no rítmo dos atabaques da orquestra ritual.

Mais tarde, já sentado no Ilê nla, a casa grande das festas públicas,
Babá Akyola chamou-me por meu título africano-brasileiro. Aproximei-me
saudando-o respeitosamente, aí perguntou-me como estava passando, por
minha família, me deu axé, mandou que eu cantasse para ele, cantei
acompanhado pelo coro dos irmãos e irmãs todos irmanados pela atmosfera
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sagrada numa mesma pulsação, por fim, mandou-me dançar... Estava
reintegrado à vida comunal.

É em meio ao ir e vir pelas instituições que concentram o saber-poder
do Estado, sobretudo a Universidade, e as que concentram o saber-poder das
comunidades africano-brasileiras, que nossa percepção se lança na tentativa
de compreender as dimensões mais encobertas dos fatos quotidianos que
marcam com intensidade nosso tempo, tempo pós-moderno.

Cultura Negra em Tempos Pós-Modernos aborda o significado dos
processos culturais dinâmicos das tradições africanas nas Américas no momento
atual, caracterizado pela crise e implosão do Estado-nação, positivista,
produtivista moderno, e pela emergência do imaginário que alimenta a bacia
semântica de novos valores que promovem as alianças comunitárias
constituídas à sua margem em crescente expansão.

Entre o Estado-nação, europocêntrico e totalizante de um lado e a rede
comunitária à sua margem de outro, existem os interstícios onde interagem
linguagens, valores e identidades, caracterizando os contextos sociais como
eminentemente pluri-sócio-culturais.

A emergência de pulsões sociais com suas nuances e matizes próprios,
surgindo da vida comunitária e deslizando pelas rachaduras em meio a
implosão do Estado moderno caracterizam o que se chama de pós-modernidade.

Uma das características da pós-modernidade é o valor da busca da
satisfação do desejo de estar-junto, a pulsão de sociabilidade, que decorre da
procura em aplacar a angústia existencial do mistério da origem, do devir e
do imponderável e que se alimenta das elaborações sobre o existir.

Neste contexto, a produção social está sobredeterminada pelas pulsões
espirituais que constituem a sociabilidade.

Diferente é o contexto do Estado moderno em crise, exatamente porque
silencia e recalca os valores sagrados e coloca os princípios da produção como
capazes de satisfazer por si só as necessidades e vicissitudes humanas,
promovendo, por outro lado, a busca do aumento incessante da produtividade,
gerando a competição entre os Estados-nações em luta por hegemonias de
mercado e supremacias político-econômicas.

Conseqüência da predominância desses valores constituintes do Estado
moderno tem sido a ocorrência trágica de processos de genocídios, de destruição
da natureza, guerras, fomes, corrupção, e mesmo a ameaça de destruição do
planeta, estabelecendo assim seu próprio limite...

Maffesoli caracteriza esse contexto atual como um momento do
movimento pendular do esprit du temps, espírito do tempo, que oscila entre
princípios prometéicos e dionisíacos.

Procurar destacar as características desse processo a partir do nosso
quotidiano, abordando fatos como sintomas sócio-culturais, realçando a
presença e significado da cultura negra na atualidade é o principal objetivo
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deste livro. Aproveito esta ocasião para agradecer a todos que de certa forma
colaboraram na concretização deste livro, destacando Narcimária C. do
Patrocínio Luz, Juana Elbein dos Santos, Deoscoredes M. dos Santos, Michel
Maffesoli, Muniz Sodré e Florisvaldo Mattos, responsável pelo Caderno
Cultural de A TARDE, onde foram publicados alguns dos trabalhos ora
inseridos, e ainda aos colegas e amigos da Tribuna da Bahia, FACED-UFBA,
SECNEB e INTECAB.

Marco Aurélio Luz
Lauro de Freitas, agosto 1992.
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