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Do tronco ao tambor do Olodum com Michael Jackson 
 

 

Marco Aurélio Luz 
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DO TRONCO AO TAMBOR DO OLODUM
COM MICHAEL JACKSON

A presença de Michael Jackson e Spike Lee entre nós para fazer um
vídeo clip, They dont care about us, “Eles não cuidam de nós”, com toda a
reação de boa acolhida de um lado e de rejeição de outro, geram desde já, a
nosso ver, através da mídia um outro vídeo-clip que agora iremos comentar.

Michael veio e passou como um furacão de genialidade deixando reis
da liberalidade e da democracia republicana nús, tentando se cobrir com as
curtas cobertas da mídia.

Quando comentamos, em outra ocasião, dois vídeo-clips de Michael
Jackson, o Black or White e Renember the Time

 1
, sublinhávamos que a percepção

das imagens indicavam que para além da diversidade humana de caráter
morfológico, existem especialmente as diversidades civilizatórias características
da humanidade.

Mas para a aceitação dessas diversidades, é preciso ultrapassar o mundo
encantado e mistificador da mídia, explodindo especialmente as limitações
da televisão, “o monopólio da fala”

2
, constituinte do espectador inerte e

adormecido em sua poltrona pelas mensagens europocêntricas. É assim que se
inicia e avança a narrativa de Black or White em que o personagem Michael
Jackson chega ao ponto de sair dos estúdios vampirizadores e se transforma
em pantera negra para depois assumir as características de um Zé Pilintra
que dançando solo realiza uma coreografia em que destrói um carro, a cortina
de fumaça da ideologia do conforto, os neon da publicidade sedutora, o Hotel
Real da armada, pilares dos valores da sociedade dita moderna, produtivista,
consumista-positivista.

Gestos enaltecendo a genitalidade dentro desses movimentos agressivos
de liberação provocaram a censura desta parte do vídeo-clip, segundo alegaram
os censuradores, isto é, o sistema da mídia, o que aliás foi previsto no próprio
clip, quando papai Simpson desliga a TV em que o filho via o programa, é
como encerra-se a narrativa.
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Mas a superação desses obstáculos ideológicos permite em Remember the
Time resgatar no ocidente a imagem do Egito faraônico, berço da civilização
humana como legado e herança da civilização negro-africana.

Por outro lado, as referências à genitalidade são recuperadas aqui mais
explicitamente como fonte do despertar do desejo que permite a continuidade
da vida. Na narrativa, a rainha que recupera o desejo proporcionará a
continuidade ininterrupta da gênese, mistério do existir e princípio da
ancestralidade, gravada no acervo monumental das pirâmides.

Mistério da gênese e desejo, marcado pela genitalidade, caminham de
mãos dadas nas elaborações de mundo das civilizações negro-africanas.

Todavia, a expansão da humanidade referente aos “não brancos” vem
sofrendo, por atuação dos “brancos”, forte repressão da época colonial
mercantil escravista até os nossos dias.

Quando o Brasil, o pais campeão em desrespeitar os direitos humanos
conforme instituições que os defendem, é escolhido como referência para a composição
de um video-clip que denuncia essa repressão, não é a toa e não é de hoje.

É considerado o segundo maior pais de população negra do mundo, e não
sendo um pais africano, pode-se especular que o tráfico escravista e a escravidão
ocorreram de forma mais intensa aqui. Foi o último país a abolir a escravidão,
sistema de exploração comercial-financeira genocida da força de trabalho.

Também realizou um massivo genocídio de povos ameríndios, tanto na
época colonial como na modernidade republicana, quando prolongou a
política imperial de embranquecimento também reforçando a ocupação de
territórios no sul e sudeste para vinda de imigrantes europeus e proibindo a
vinda de africanos e inicialmente até mesmo de asiáticos.

Em 12 de outubro de 1908, no jornal O Estado de São Paulo, era
transcrito texto de Herman Von Ihering em que agradecia ter sido eleito sócio-
honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao tempo que
afirmava:

Os atuais índios do Estado de São Paulo não representam um elemento
de trabalho e progresso. Como também nos outros Estados do Brasil,
não se pode esperar trabalho sério e continuado dos índios civilizados, e
como os caigangs selvagens, são um empecilho para a colonização das
regiões do sertão que habitam, parece que não há outro meio, de que se
possa lançar mão, senão o seu extermínio.

3

O massacre de Canudos, em 1897, também constitui-se em sintoma da
índole perversa europocêntrica positivista da República no Brasil no seu
alvorecer, convocando seu exército de armas e equipamentos modernos a
chacinar cerca de 25.000 nordestinos, em um período de um ano e pouco de
batalhas, e na destruição de um povoado constituído por uma grande maioria
de mulheres e crianças.
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Atrás do convento de Santo Antônio, no centro da cidade do Rio de
Janeiro, instalaram-se os sobreviventes imigrados de Canudos. O local chamou-
se morro da Favela.

Favela é o nome da planta que, quando nela se encosta, queima, que
havia em profusão no morro do mesmo nome existente em Canudos, como
descreveu Euclides da Cunha.

4

As Favelas se multiplicaram nas grandes cidades . A profecia de Antônio
Conselheiro de alguma forma se realizava, com o exôdo rural, provocado pela
concentração da propriedade e do avanço da automação tecnológica na
produção, faz com que “o sertão vire praia e a praia vire sertão”.

Em 1911, as intenções políticas republicanas ecoam na participação
de João Baptista de Lacerda, representante brasileiro no I Congresso Universal
das Raças, em Londres, onde vaticinava que em 100 anos não existiriam nem
negros nem mestiços no Brasil “... expostos a todas as espécies de agentes de
destruição, sem recursos suficientes para se manter.”

5

Na república, instala-se e desdobra-se a política do abandono, num
país rico, e no entanto o de maior concentração de renda do mundo.

Devemos então nos ofender quando tentam os governantes impedir a
presença de Michael no morro D. Martha e que Spike Lee indague se aqui é
uma “República de bananas?!”, aquela em que uma oligarquia, apoiada desde
fora por potências imperiais, detém o poder enquanto o povo vive à mingua...
“They don’t care about us.”

Mas voltemos aos comentários das atuações em torno do vídeo-clip
dizendo que um mega star negro para fazer alguma coisa por sua gente tem
que driblar a ação vampiresca da mídia. Ação que morde e assopra, que quer
tirar o sangue do astro explorando cultural e comercialmente o uso de sua
imagem, mas que não admite os conteúdos de suas mensagens.

Foi assim que agiu a mídia, de um lado querendo os “furos” das notícias
e de outro tentando anarquizar sua imagem, como, por exemplo, através do
humor cáustico de seus artistas mercenários do Casseta e Planeta.

Mas Michael expôs sua mensagem nas imagens em que tira o cassetete
da guarda, segurança da republica?!, e então pode dançar pelas ruas do
Pelourinho e pelos becos do D. Martha ao som da percussão do Olodum.

A solidariedade e irmandade da comunidade africano-americana teve
também seu momento solene.

No lugar onde esteve o Pelourinho, o tronco dos açoites do período
escravista, foi ocupado agora pelo tambor do Olodum. Tambor, símbolo de
continuidade do legado africano; de uma civilização onde sempre a música se
combina com a dança, corpo em movimento, em gestos que exprimem conceitos,
filosofia e maneiras de compreender os significados da vida.

Ele dançou e dramatizou, acompanhando e enaltecendo o tocador e o
seu tambor no coração do Pelô.
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Superando e não ligando para os preconceitos da mídia e de autoridades
da sociedade oficial, através da atuação propiciada pela honrosa visita de
Michael Jackson, sopraram ventos da liberdade e da solidariedade afro-
americana.
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