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Idi n‘la: bunda grande grande nbunda 
 

 

Marco Aurélio Luz 
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IDI  N‘LA:BUNDA GRANDE GRANDE NBUNDA

Volta e meia no nosso cotidiano, atravessado e trançado pela diversidade
cultural civilizatória, enfim, por distintas linguagens e valores ocorrem
discussões em torno da bunda, que se apresenta como um elemento simbólico
de nosso imaginário social.

De um lado, senhores e senhoras puritanas, falsos moralistas etc,
representam a repressão; de outro, uma larga maioria rebolante emerge
incitando a liberdade louca do desejo.

Na versão brasileira da música de Cole Porter, cantada por Ella
Fitzgerald, Elza Soares, com sua voz rouca afro-americana, canta; “leões ao
léu, sob o céu, fazem...” e daí por diante, todos fazem, tudo recria, “vamos
amar...”.

Na dinâmica do ciclo vital, o já era combina-se com o por vir, o passado
com presente-futuro, o poente com o nascente, o por de trás e o pela frente...

No mistério da fecundação e da gestação, estão inclusos os processos de
ressarcimentos e restituições.

Desse modo, na tradição afro-brasileira, pode-se incluir a bunda como
índice de visualização dos caminhos da genitália, e daí, portanto da
fertilidade.Concepções correlatas elaboram o mistério da terra restituída,
apaziguada, pronta para ser gestada.

Para nós, a origem da palavra bunda se desdobra de um povo bantu, os
Mbundo.Os Mbundo, no início do processo colonial escravista português,
formavam o reino do Ndongo, em território do que hoje compreende Angola,
e tinham como rei a inesquecível rainha Nzinga ou Ginga, presente na memória
das tradições afro-brasileiras como, por exemplo, no ciclo das congadas.

A importância histórica da rainha Nzinga está em que ela se tornou
um baluarte na luta pelo fim do tráfico escravista e pela manutenção da
independência do Ndongo frente ao reino português.
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A importância dela também emerge pela forma de luta por ela
empreendida.No terreno militar se caracterizou, conforme os relatórios
portugueses, como a ‘rainha invisível’, que jamais se mostrava no teatro da
guerra, sempre em movimento, saindo dos palácios e vivendo em kilombos, os
acampamentos militares, em constantes ações de ataques e retiradas.No terreno
político, nunca se recusou às conversações procurando através da diplomacia
a almejada paz com soberania.

Dessa guerra de movimento e de atuação diplomática, nasceram no
Brasil as filosofias da capoeira, primeiros movimentos básicos, a ginga, e também
emergiu, em meio às negociações das irmandades católicas, a continuidade
das tradições africanas.

Nas festas de largo, nos feriados católicos, acontece o congraçamento
de comunalidade africana, rodas de capoeira, samba, congadas, etc.

Nelas o corpo em movimento escreve através dos gestos seu inesgotável
repertório de expressão simbólica onde se “lê” sobre o ser, a vida, o mundo a
existência, a coexistência...

No samba de roda, a umbigada, o requebrado, e o rebolado das “cadeiras’
são movimentos culminantes que se combinam com o ritmo sincopado da
percussão”.

O samba de roda se caracteriza por sua sociabilidade aberta, processo
dinâmico de interação dos participantes que se agregam, se individualizam e
se reconhecem na convergência do requebrado.

“... baiana é aquela /que entra no samba/de qualquer maneira/que mexe,
remexe/dá nó nas cadeiras/deixando a moçada com água na boca...”.

Geraldo Pereira foi mais um dos tantos cantores e prosadores que
puseram num pedestal o movimento sincopado e provocante das “cadeiras”
como parte romântica e brejeira de nossa identidade afro-brasileira, tendo
como fundo um antigo rito africano da fertilidade.

A relação metonímica da imagem das “cadeiras” com a fertilidade aponta
para elaborações do existir que se aprofundam em direção a angústia existencial.

Por isso a “bunda”condensa em sua imagem as perspectivas mobilizantes
do receber e do devolver, do recriar, do restituir, do nascer, e do morrer.

Diante do medo do enfrentamento do mistério do desconhecido, duas
reações deslocadas do contexto civilizatório, dos topus lugares que nos
localizamos acontecem.

De um lado a exploração descontextualizada da imagem apenas erótica
e exótica da bunda, nas artes, pintura, escultura, na literatura, na indústria
cultural, na produção musical, dança, show business, envolvidos pela
exploração comercial cujo ícone mais trágico disso tudo é o episodio da
chamada “Vênus Hotentote”.

Por volta do início desse ano de 2002, a imprensa mundial noticiou a
tentativa de devolução dos restos mortais de Sartijie Baartman à África do
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Sul.
1
Quando jovem ela foi seduzida a viajar para a Inglaterra e exibida em

apresentações circenses para expor suas nádegas, tidas pelos ingleses como
“extremamente desenvolvidas”.Uma bunda para “inglês ver”.Por sinal um povo
“sem bunda”, o que não quer absolutamente dizer sem ânus.

2

Depois seus restos mortais foram mantidos em formol para pseudos
estudos na França, e seu corpo moldado e exposto no Musée de L‘Homme.Sara
faleceu na miséria e 1835, e seus restos mortais, que somente agora lhe
trouxeram a dignidade merecida foram expostos até 1982 na França iluminista,
humanista!... “Macaco olha o seu rabo...”.

Também descontextualizada é a censura de teor moralista puritana ou
de disfarce intelectualóide, marxista-cristão-estalinista que se baseiam nas
ideologias dicotômicas mente /corpo, alma/ matéria ou carne, consciência de
classe/alienação e afins...

Para compreendermos o significado da bunda como elemento simbólico
inserido na cultura afro-brasileira, no comportamento e no imaginário do
povo brasileiro em geral é preciso reconhecer os elementos de elaboração de
mundo que sua imagem abriga na tradição religiosa.

Só assim também compreenderemos melhor a motivação da censura na
forma da denegação da alteridade e dos mecanismos de defesa na objetificação
do outro, projetado como ser humano estranho, não semelhante, e, portanto
passível de manipulação e exploração.

3- Mãe em Paris - foto M. A. Luz,1991.
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Isto porque a bunda é apenas índice cultural de elaborações mais
profundas e por isso mais temidas.alcançadas pela religião.

Nas tradições religiosas africanas espalhadas também nas Américas, o
mistério da gênese e do existir se articula inexoravelmente com o culto aos
ancestres.

Por outro lado à ancestralidade se apresenta como um dos valores mais
significativos da comunalidade ou sociabilidade.Quanto mais “filhos”, mais
o ancestral deverá ser lembrado e cultuado.Daí a importância da fertilidade
como valor proeminente, apesar das dificuldades socioeconômicas que aqui e
ali acoplam a vida das comunidades afro-descendentes em geral.

Parte poente do corpo, a bunda além de ser índice da genitália, do
prazer e do gozo propiciatório da continuação da espécie, expresso como
vimos nos sambas de roda; “bota a mão no lê lê lê”, ela abriga também elementos
do aparelho urinário e digestivo.

Esse aspecto da ingestão, circulação e restituição dos alimentos
caracterizam também a dimensão do poder do orixá Esu, que na tradição
nagô se apresenta especificamente como o Esu Bará, oba+ara o rei do corpo!.

3

Na tradição nagô, como me narrou certa vez Mestre Didi Asipá, Alapini,
a cabeça não pode passar sem a complementação das funções do ânus.

 4

Além de ser patrono da ação, do movimento, da circulação, o senhor
dos caminhos, Esu é patrono das relações sexuais, da interação entre princípios
masculinos e femininos, caracterizando-se como terceiro elemento, o procriado
o que permite o feto se alimentar e se desenvolver através do cordão umbilical
e da placenta.

Por fim, e não menos importante quero fazer referência à simbologia do
pano da costa como poder feminino.Ele nos lembra que a criança até cerca
dos dois anos, na cultura negro-africana, é carregada amarrada às costas por
sua mãe.Apoiada nas cadeiras, enrolada pelo pano, ela sente-se
confortavelmente protegida de tudo e de todos.

Todas essas referências visam sublinhar um pouco o universo simbólico
apaixonante que anima nosso cotidiano e alimenta nossa identidade.

1
 Cf.Suzanne Daley, The New York Times-Macabra Civilização-França Briga por Restos de Africana,

in Jornal do Brasil01/02/02.
2
 Esse ponto da diversidade humana pode ser índice nas explicações das reações de estranhamento, que

provocaram essa trágica situação: “Essa mulher foi tratada como se fosse alguma coisa monstruosa.
Mas qual era a verdadeira monstruosidade?” Perguntava Nicolas About senador francês autor do projeto
que devolvia à África do Sul os restos mortais de Sartijie Baartman.A verdadeira monstruosidade pode-
se dizer, é a projeção das características do estágio da libido sádico-anal na cultura ocidental,
principalmente no contexto do imperialismo-capitalista, sobre a imagem do outro, no caso da outra.
A partir das obras de Freud o estágio sádico-anal se apresenta ligado ao erotismo provocado pela pulsão
sádica de controle muscular e pela mucosa anal no que se refere à evacuação, a retenção e a destruição
do objeto.Simbolicamente para Freud há uma equivalência entre fezes=presente=dinheiro.Se desdobrarmos
essa referência, podemos tentar compreender porque a bunda que contém o ânus poderia mobilizar tanto
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os povos imperialistas que estão fixados, obsessivamente neurotizados, nessa fase de organização pré-
genital e que fantasiam seus desejos de controlar, retendo e agredindo (destruindo) Através do deslocamento
sublimando para o plano político, as relações sádicas com as nações do mundo, acontecem através da
equivalência geral de todos os valores, o dinheiro, isto é, através do enlaçamento da dívida externa e das
ameaças militaristas de lançar bombas!
3
Cf. SANTOS, E.Juana e SANTOS, M. Deóscoredes, ESU BARÁ LAROYÉ.

4
 LUZ, Aurélio Marco.Agadá: Dinâmica da Civilização Africano-Brasileira.Salvador: EDUFBA, 2001.
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