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O ônibus e o atabaque 
para além de “raça” e “classe” 

 

Marco Aurélio Luz 
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O ÔNIBUS E O ATABAQUE:
PARA ALÉM DE “RAÇA” E “CLASSE”

O filme Todos a Bordo,  de Spike Lee, sobre um ônibus que atravessa os
EUA levando em excursão um grupo de homens negros para a marcha de “um
milhão de homens”, liderada por Farrakan, que procurou  demonstrar a
pujança da união de significativa parcela da população americana pela luta
de conquista da plenitude de seus direitos civis, nos leva também a viajar
pelos caminhos da elaboração da vida social contemporânea.

O que nós podemos elaborar no meu modo de pensar, é que a mensagem
que o filme nos traz é de que essa união não pode ser realizada a partir dos
paradigmas sociológicos ou antropológicos que se projetam desde o século
XIX, para a atualidade, centrados nas categorias de “raça” e “classe ”, no caso
específico aplicados à chamada “população negra” ou “povo negro”, ou ainda
“afro-descendentes”.

Tanto um conceito quanto o outro se esvaem na medida que os
personagens do ônibus vão revelando suas referências identitárias conscientes
e que marcam seus interesses na dinâmica social, embora todos negros,
aparentemente. “Oh! Quão dessemelhantes!!!”

Essas dessemelhanças se constituem em abordagens características da
vida metropolitana em um país industrial imperialista como os EUA.  Assim
é que conflitos de gerações, de gênero, de valores voltados para a mobilidade
social e individual, incluindo a competição exacerbada, a ideologia do conforto,
o narcisismo alimentado pela cultura de massa, estão presentes na viagem do
ônibus.

Alguns personagens das tramas que colocam em cena a discussão dessas
temáticas são assim constituídos : Primeiro, um pai que traz o filho acorrentado
a sua cintura para ser super vigiado, temendo sentença judicial que lhe ameaça
retirar o pátrio poder caso o menino adolescente reincida em delinqüir. Para
um e outro, a “marcha” é encarada de modo completamente diferente, e vai

Cultura Negra - 3ª edição 2008.pmd 17/10/2008, 16:00175



C
ul

tu
ra

 N
eg

ra
em

 T
em

po
s

Pó
s-

M
od

er
no

s

176

se distanciando dos objetivos  a medida  que  o principal  é superarem aquela
situação. Numa brecha, o menino foge, e é recapturado somente com uma
dramática declaração de amor em que se refaz o laço verdadeiramente humano
entre pai e filho...

No segundo caso, uma briga envolvendo relações homossexuais entre
dois dos viajantes acaba gerando um confronto de violência física e toda sorte
de comportamentos estereotipados machistas, percorrem as discussões que se
processam entre os que estão a bordo. Somente o emergir da condição humana
de cada qual supera o estigma e a estereotipia.

O terceiro, mostra a presença do mundo encantado da mass mídia que
fascina um dos personagens que pretende vir a ser um ator famoso. Já adotando
essa máscara de grande artista, procura se constituir como o “melhorzinho”,
tentando contagiar todos enquanto a marcha...

Por fim, o quarto caso, mas não o último, é o personagem de um senhor
que pega o ônibus no caminho. Comerciante de automóveis bem sucedido,
divulga sua estratégia de vendas de acordo com o perfil do consumidor negro.
Seu interesse na “marcha” é a divulgação de seu negócio. Sua “pose”, e seus
interesses declarados geram uma revolta entre os demais contra ele, que é
largado num posto do caminho, e o ônibus segue...

Todo esse entulho ideológico do sistema que alimenta interesses e a
identidade dos personagens dão ritmo e dramaticidade a trama e jogam no
lixo quaisquer pretensões de unidades baseadas nas noções de raça ou de
classe.

As idéias de raça e  classe só aparecem  ou se reconhecem de modo
reativo quando acontece a discriminação, isto é, na seqüência em que o ônibus
é parado pela polícia rodoviária e as cenas mostram a tensão diante dos
policiais brancos.

A reação oriunda de uma ação desde fora sobre um grupo heterogêneo,
não opera uma aliança homogênea promovida pelas noções de raça e classe
que são, na verdade, exógenos ao léxico e ao repertório da comunalidade
tradicional afro-americana em geral.

Em outro filme, Faça a Coisa Certa, Spike Lee brinca  e ironiza  com a
situação de um comerciante asiático do Harlem que, em meio a uma revolta,
vendo sua loja  ameaçada, sai gritando para os revoltosos que ele não é branco,
é negro também...

No ônibus, um motorista judeu não consegue estabelecer elo de aliança
de cumplicidade com o grupo viajante simplesmente  por chegar também a
sofrer a discriminação. As diferenças de identidade alimentadas pela história,
pela cultura, religião, fazem com que deixe o ônibus...

Se as noções ideológicas de raça e classe são equivocadas, falseadoras  e,
sobretudo, inoperantes para estabelecer uma rede de alianças entre os membros
de uma comunalidade e incapazes de conter a tendência de anomia gerada
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10 - Atabaques Bata do Sítio do pai Adão (PE), presentes no Congresso do INTECAB sobre

a tradição e cultura Afro-brasileira, Salvador, BA – foto M. A. Luz, 1988

pela presença contextual adversa da cultura e organização social anglo-saxônica
que se opõe a continuidade de civilização negro-africana e quaisquer outras,
como então conseguir estabelecer as bases de uma possível união?

É aí que vem dos mais antigos a indicação do caminho que possa cessar
a tensão e o conflito entre aqueles que subiram no ônibus, mas dado a sua
inserção no contexto da sociedade americana, sucumbiram em meio a seus
valores e se dilaceraram em meio à angústia do viver sob a égide de um sistema
extremamente opressivo, disfarçado de mundo livre, mas que hoje, todos já
sabem, livre para os opressores...

Um senhor de idade que conta sua história de inserção e exclusão do
sistema, uma história banal, primeiro de sujeição voluntária e depois de revolta
pela injustiça de um sistema que usa, abusa e joga fora ... mas que aqui, no
ônibus, ocupará o espaço de personagem principal.
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Sua experiência é a trajetória de quem exauriu os limites de possibilidade
de realização de sua humanidade no âmbito do sistema. Ele percorreu os
caminhos possíveis, presenciou a história e ali estava só, todavia trazia consigo
e o acompanhava um pequeno atabaque...

Aos poucos, o atabaque emerge como elo de ligação com os mais jovens.
Um deles, começa a experimentar tocá-lo. O senhor ensina como tirar o som,
os toques...Vêm as músicas, lembranças e legados ancestrais.

Fonte de comunicação de comunicabilidade, da  comunalidade  africana
na América, tão censurada e reprimida por um sistema anglo-saxônico,
puritano e imperialista ... Lá estava ele redivivo, o atabaque.

O senhor tomado pela emoção da situação que promove a coesão e
comove a todos, e que puxa pela humanidade de cada um, compartilhando o
fluxo de continuidade da tradição atravessando passado, presente e futuro
dos afro-americanos simbolizados pela presença do atabaque, sente o coração
... Foi como se sentisse que havia cumprido finalmente sua missão; transmitindo
sentido e força para a possibilidade de união entre os diversos seres do ônibus
de um  milhão de homens e muito mais...

Quando é internado no hospital e realiza sua viagem, o grupo está
pouco interessado na “marcha”para qual se propuseram. O destino os leva
para um existir maior, impulsionado pela pulsão de sociabilidade marcada
pela elaboração de mundo que na tradição africana se expressa, sobretudo,
pela presença  de uma estética que tem no seu âmago a música percurssiva.

No final, nós que participamos da tradição afro-brasileira, sabemos que
graças a continuidade civilizatória podemos dizer a partir da comunalidade
religiosa, que já sabíamos deste fator de união, pois basta recordar que o lugar
do atabaque sacralizado é de fundamental importância na dinâmica litúrgica,
onde é saudado respeitosamente por todos os sacerdotes e sacerdotisas,
autoridades e fiéis presentes, reconhecendo o seu poder e magnificência.

Para além dos limites do sistema representado pela estrada, pelo ônibus,
pelo racismo e exploração e pela marcha nos seus limites, esta outra
territorialização, a comunalidade afro-americana é representada pelo atabaque.

Sem dúvida, é ele e as mãos de quem toca e todos que estão unidos a
sua volta expressando as mensagens que extrapolam a dimensão consciente
do existir tangenciam e promovem a ligação entre esse mundo e o além que o
torna uma imagem da fonte da pulsão de comunalidade, de sociabilidade da
humanidade originária que se une para pensar e elaborar compartilhadamente
o mistério dos destinos da existência envolto em expressões de conhecimento
e sabedoria.
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