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PARAGUAÇÚ-CARAMURU
DIVERSIDADE E CONFLITOS DE CIVILIZAÇÃO

A pós-modernidade começa em Hiroshima.
(Emílo Rodrigué)

Tupy or not Tupy,eis a questão.
(Oswald de Andrade)

Introdução

Um pássaro descendente daquele que fora atingido nos inícios do século
XVI por Diogo Álvares Correia conhecido como Caramuru me contou: -
Paraguaçu é água em quantidade, rio de vida. Já Caramuru é pau de fogo, arma
destrutiva, mortífera, perigo e ameaça de morte...

Mãe Aninha que foi a fundadora e primeira Iyalorixá do Ilê Axé Opô
Afonjá fundado em 1910, ouvi dizer, transmitia a nossa gente que deveriam
ser como o bambu que ante o vendaval enverga para não quebrar. Ela também
foi priora da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e ensinava
ainda, que por outro lado, não se pode muito abaixar, porque quando muito
se abaixa alguma coisa aparece.

Ela viveu e alcançou o tempo do aguçamento da modernidade no Brasil,
o período do início da industrialização, a ditadura de Vargas. Diante dessa
política do Estado Novo tentando impor os valores imperialistas, inicialmente
ainda de projeção britânica, a comunidade afro-brasileira teve que “caçar
jeito de viver”, pois a perseguição as suas instituições foi brava, só para lembrar,
foi o tempo do delegado Pedrito Gordo na Bahia, famoso por perseguir e
invadir os “terreiros de candomblé”.

A capoeira também foi muito perseguida, e sobre o nome do Mestre
Bimba recai a legenda de negociação e criação de uma linguagem que permitiu
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envergar e não quebrar, mantendo a ginga na tal capoeira de “academia” a
chamada Regional, mas que de certa forma escudou e permitiu por outro lado
à continuidade da capoeira Angola, tradicional.

Também o samba teve de se adaptar, surgiram escolas e acadêmicos,
sambas enredos de motivos ufanistas obrigatórios com desfiles e concepções
operísticas. Mas dessa forma por outro lado, também continuaram as formas
tradicionais do samba de roda, etc.

Por falar em acadêmicos, na Sociologia foi predominando nos estudos
“sobre o negro” da chamada “Escola Paulista”, a obra A Integração do Negro
na Sociedade de Classes de Florestan Fernandes, o emblema maior de uma
determinada problemática. Problemática que de certa forma impede a
percepção da dinâmica da civilização africana nas Américas, delimitando o
espaço só para a “luta de classes”.

Era o contexto em que o compositor Wilson Batista no Rio de Janeiro
deixava o lenço no pescoço e a navalha, aceitando os “conselhos” de Noel, e
anunciava, “... o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou
trabalhar...”.

O bonde, símbolo da modernidade imperialista britânica se impondo
nas cidades da energia elétrica e outros confortos, da mesma forma que o trem
que se adentrava pelo interior provocando a recusa de Zé Limeira, “o cantado
malhó que a Paraíba criou-lo”...

Eu me chamo Zé Limeira.
Cantadô que tem ciúme
Brisa que sopra da serra
Fera que chega do cume
Brigada de só de peixeira
Mijo de moça solteira
Faca de primeiro gume.

Foi certa vez na fazenda de Raimundo Rolim, próximo aos trilhos da
Greet Western, que conforme narra Orlando Tejo

1
, Zé Limeira tomou um

grande susto:

Eu sou Zé Limeira , caboclo do mato
Capando carneiro no cerdo do bode
Não gosto de feme que vai no pagode
O gato fareja no rastro do rato
Carcaça de besta, sovaco de pato
Jumento,raposa,canção e preá
Sertão, Pernambuco,Sergipe e Pará
Dom Pedro Segundo de Sela e Sertão
Cantando galope na beira do má.
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Enquanto versejava no desafio com Sobrinho de súbito um som estranho
sufocou a voz das violas. Era o que Limeira chamava de “grito de Satanás”, o
apito do trem de ferro...

Toda essa revolução da modernidade, com sua política de
embranquecimento, seu positivismo evolucionista e etnocêntrico promove a
necessidade de uma sujeição que tem como contrapartida à recusa a essa
“ordem e progresso”...

Ora bolas/ não me amole/ com esse papo de emprego/ não tá vendo/
não tô nessa/ o que eu quero é sossego...Eu quero sossego!

A recusa do “síndico” Tim Maia com seu vozeirão ecoa pelos sete mares
da black music.

Mas a recusa, já vimos tem de ter swing suficiente para processar-se por
universos diferentes sempre mantendo a essência da origem.

A legenda de Besouro Cordão de Ouro um dos mais famosos da capoeira
do Recôncavo demonstrava a inevitável estratégia de ter que se saber usar as
armas dos adversários sob pena de sucumbir a elas.

Conta-se que procurando proteção de um coronel, Besouro foi traído
pelo bilhete que este lhe entregara para apresentá-lo à pessoa que deveria
protegê-lo. Na verdade, o bilhete instruía para a execução de sua morte, que
somente a faca de tiririca poderia realizar. Sem saber ler, ele entregou ao
executor a ordem escrita de sua própria hora.

Entra em beco
Sai em beco

É que anuncia o caminhar do afoxé Pae Burocô, fundado por Mestre
Didi. Nesses becos da vida urbanizada, Mãe Aninha, Iyalorixá Oba Biyi, em
1937, aceitou o convite de Edson Carneiro e participou do IIº Congresso
Afro-Brasileiro em Salvador.

Essa participação, com uma comunicação sobre culinária litúrgica, marca
a necessidade de uma estratégia de luta de afirmação existencial comunitária
no terreno das instituições acadêmicas que até então alimentavam a “Razão
de Estado”, dando foro de cientificidade as ideologias que sustentam ações de
discriminação e preconceito.

Para tanto, a Iyá Oba Biyi indicou um caminho: “de anel no dedo e aos
pés de Xangô”; este desafio que estamos procurando desenvolver, desde os
espaços ininterruptos que caracteriza a trajetória de seu neto mestre Didi.

Os caminhos estabelecidos por ele se caracterizavam pela criação e
fundação de diversas instituições e recriações de linguagens sustentadas pelo
movimento dialético “da porteira pra dentro da porteira pra fora” que sua
mãe a Iyalorixá Oxum Muiwá, Mãe Senhora se referiu quando na direção da
comunidade Ilê Axé Opô Afonjá.
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Mestre Didi fundou em 1940 o afoxé Pae Burokô, recriando linguagens,
ocupando o espaço do carnaval, realizou o livro “YORUBÁ TAL QUAL SE
FALA” divulgando a língua ancestral, publicou os contos por ele narrados,
acervo de sabedorias e literatura da tradição, livros e ensaios comunitários,
recriou esculturas baseadas nos valores estéticos da religião que o fizeram um
sacerdote-artista de projeção internacional e finalmente fundou instituições
de promoção científica e cultural, tudo isso visando a afirmação existencial, o
direito a alteridade do povo nagô.

Por último e não menos importante destacamos sua atuação na
experiência de educação pluricultural Mini Comunidade Oba Biyi, cujo
currículo se assenta nos contos e nos autocoreográficos adaptados e realizados
por ele, impulsos para uma nova pedagogia que contemple a linguagem e os
valores afro-brasileiros, procurando integrar realmente nossa diversidade onde
se afirma nossa identidade brasileira.

Dimensão epistemológica dos obstáculos ideológicos e suas
conseqüências: O equívoco da noção de “raça”

Será o conceito de “raça” racista?A indagação estava no ar naquele
Fórum: Democracia e Diversidade Humana realizado pela SECNEB em 1990,
e foi expressa pelo renomado psicanalista Emílio Rodrigué.

Evidentemente que sim, diria eu. Isto porque o conceito ou a noção
ideológica tem por eficácia realizar a censura isto é, não permitir, através do
recalque a percepção de verdades que possam causar distúrbios ou dores
indesejáveis.

No âmbito das dimensões psico-sócio-culturais, ela funciona através do
deslocamento, isto é, a noção de raça desvia da possibilidade de se entender
o real fundamento das diversidades humanas, que possui na linguagem, nas
diferentes formas de comunicação ou ainda de vinculação da sociabilidade
caracterizada pelos valores, pelas instituições, territorialidade e temporalidade
sua razão de ser.

Todo ser humano nasce e vive em sociedades. Desde a barriga da mãe o
nascituro começa a receber sinais característicos e específicos do mundo em
que viverá. Além de sua carga genética, o que nada tem haver com a noção de
raça, como tantas vezes já demonstrou e comprovou a Biologia e a Genética,
o nascituro herdará o contexto histórico e civilizatório de seus ancestrais.

São, portanto, os sistemas de civilizações que constituem a variedade
de culturas que estruturam as identidades e alteridades humanas.

A noção ideológica de raça, funcional na problemática da discriminação,
bloqueia a possibilidade de se perceber que o continente africano é formado
por civilizações milenares que alimentaram as culturas da Afro-América.

Cultura Negra - 3ª edição 2008.pmd 17/10/2008, 15:5920



C
ul

tu
ra

 N
eg

ra
em

 T
em

po
s

Pó
s-

M
od

er
no

s

21

Atribui-se a alguns aspectos superficiais das diferenças físicas humanas
todo aspecto da real diferença característica da humanidade que são seus
variados fluxos civilizatórios.

Com isso destitui-se de valor, ou denega-se a alteridade dos valores
culturais, elegendo-se apenas uma cultura, a do colonialismo do
neocolonialismo e do imperialismo, como sendo o único caminho para a
“integração das diferentes raças!!! nas relações de produção”.

Está aí a razão da discriminação, a não aceitação da pluralidade
cultural, na verdade, fonte da riqueza da humanidade.

Segue-se então variadas políticas equivocadas (?) de integração na
“sociedade de classes” ou na valoração produtivista do imperialismo, interno
e externo; a episteme unívoca do positivismo “ordem e progresso”...

Raça e classe, duplo equívoco

Não só a noção de “raça” é um obstáculo ideológico à percepção das
alteridades, mas associada à noção ou conceito de classe empregada pelas
ideologias marxistas formam uma verdadeira parede para o reconhecimento
da pluralidade das sociabilidades.

Vista apenas pelo lado econômico a sociabilidade da tradição africana
é lançada no limbo positivista do “comunismo primitivo”, antecessor do
“socialismo científico” ?!!!

Ainda percebido apenas pelo lado econômico nas Américas no processo
de acumulação primitiva do capital está compreendido nas relações de
produção do processo escravista apenas como escravo ou no máximo como
“escravo fugido”.

Enquadrado na grade da “luta de classes” bloqueia-se ou censura-se
todo cabedal civilizatório africano, o fluxo contínuo de civilização que alimenta
a sociabilidade, a comunalidade, a vinculação histórica e cultural.

Os nagô e a morte

Nesse contexto não se pode compreender as elaborações do existir que
constituem as diferenças profundas de valores e de formas de vinculação e
estar no mundo entre civilizações distintas, especialmente entre as de origem
africana e as de origem européia.

No livro Os Nagô e a Morte, Juana Elbein dos Santos divulgou em
termos eruditos os saberes da elaboração da existência da tradição yorubá no
Brasil, mais conhecido como sistema cultural nagô.

No livro Agadá, Dinâmica da Civilização Africano-Brasileira, divulguei
estudo comparativo entre o mundo dos valores africanos e o mundo dos valores
europeus.
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A principal diferença está em que uma ordem de valores do mundo
africano é capaz de absorver com uma certa harmonia as diferenças de cultura,
civilização e, portanto, de identidades.

O ponto fundamental para nós está na aceitação e composição da
presença da morte numa e noutra civilização.

Para além de toda complexidade litúrgica e estética fonte de
sociabilidade e vinculação da comunalidade nagô, a sua filosofia, sua visão
de mundo aponta para a compreensão de que vida e morte são uma única
situação, Okan naa ni. Desde quando nascemos, já intuímos que vamos morrer
e vamos para dar vez a outros.

Tendo um destino favorável de acordo aos princípios éticos, quando
alguém “viaja” para o orun, cumprem-se os rituais de axexé, princípio dos
princípios que se renovam, axé em constante circulação entre o aiyê e o orun.

Isso é motivo de alegria e satisfação, pois Morte Iku é um orixá, não
pode deixar de cumprir sua obrigação de renovar as restituições de ipori,
matéria de que são feitos os seres elaborados por Orixá n‘la.

Já na cultura ocidental da modernidade, sendo a acumulação de capital
o valor preeminente, a morte apresenta-se como verdadeira trágica contradição,
pois não se pode levar o que se tem para o além.

Procura-se então desviar a presença da morte com fantasias de denegação
da mesma, como costuma se apresentar nas criações imaginárias da cultura
de massa. A crença onipotente de que a ciência superará todas as carências
inclusive a do envelhecimento, verdadeira obsessão realizada pelas fantasias
dos super-heróis.

Na fantasia dos super-heróis a morte só é perceptível pela presença do
outro, desconhecido, ameaçador, portador do mal, paranóia crônica.

Para combatê-lo, só o poder de armas eficazes, o poder que advém da
acumulação incessante de capital, de dinheiro, valor onipotente e onipresente
na obssessividade paranóica da modernidade ocidental.

Mas voltemos à tradição religiosa nagô, ao culto aos ancestrais
masculinos, o Baba-Egun, pai ancestral.

Quando vemos Baba, o vemos sempre em atitude livre, impávido, com
gestos imponentes caracterizando seu mundo, o além como de ausência de
carências. Isso é tendencialmente, pois terá como suporte de sua presença no
aiyê, esse mundo dos viventes, seu povo, a humanidade inexoravelmente
carente, precisando de seu axé, de seu poder espiritual delimitado pelo ixan
vareta instrumento que os ojé, seus sacerdotes usam para distinguir e separar
os dois mundos. Dois mundos separados e inseparáveis. A vida e a morte,
Okan naa ni, são uma mesma coisa.

Conta-se que um dos ancestrais cultuados quando em vida, capturado
pelos agentes escravistas negou-se a subir no navio da escravidão e foi
executado.
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Essa lenda simboliza um profundo movimento de recusa e de absoluta
afirmação existencial. Essa recusa acompanha todo processo de reposição da
tradição africana nas Américas. Inúmeras táticas e estratégias de luta de
afirmação existencial trouxeram até nós a riqueza de valores civilizatórios e a
magnificência estética da linguagem da religião e da cultura, incomensurável
saber...

O rei está nu: Uma arqueologia da discriminação

A tenacidade da luta dos africanos e seus descendentes pela liberdade
e pela reconstituição do fluxo civilizatório da África nas Américas se expressou
de forma contundente cotidianamente e em diversos momentos históricos.

Podemos mencionar o período de luta da renomada rainha Nzinga ou
Ginga no Ndongo e seu desdobramento no quilombo do reino de Palmares de
Ganga Zumba e Zumbi, nos séculos XVI e XVII, desestruturando o eixo
mercantil-escravista Angola-Pernambuco da coroa portuguesa. Podemos
ressaltar os quilombos e palenques espalhados pelas Américas, mas,
especialmente, os que deram culminância à independência do Haiti, em 1804,
e ainda as áreas libertas da Jamaica e outras regiões espalhadas das Américas.

Quando o Ougan Makhandal libertou-se das chamas de sua condenação,
os africanos e seus descendentes inflamaram a ilha do Haiti com as luzes da
libertação que culminaria na vitória do povo liderado por Dessalines derrotando
as forças de Napoleão Bonaparte.

A perda da principal colônia da Companhia das Índias levou à uma
transformação substancial nas formas de acumulação do capital financeiro e
mercantil.

As lideranças do colonialismo, especialmente os ingleses, perceberam
que o acúmulo da presença de africanos, com sua inquebrantável e constante
resistência e luta de afirmação transformariam a América numa Afro-América,
mais cedo ou mais tarde.

Estabeleceram então uma estratégia desdobrada em inúmeras táticas
capazes de permitir com que eles perdessem os anéis, mas mantivessem os
dedos, para continuarem puxando para si as “riquezas” do mundo colonial,
fruto das conquistas e explorações, e causa de grandes sofrimentos e
padecimentos que chegam até nossos dias.

Essa estratégia se caracterizou em procurar diminuir ao máximo a
presença de africanos nas Américas, o que implicava em substituir o comércio
escravista e a produção escravocrata como alvo do capital financeiro, que
pouco a pouco irá se deslocar para novos âmbitos de aplicação, na manufatura
e na industrialização.
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Política de embranquecimento

Desde a chegada de D.João VI ao Brasil, “escoltado” pela marinha
britânica protegendo-o de Napoleão, que se intensificou a transferência da
colônia portuguesa para se constituir em presença direta no mercado de
hegemonia inglesa. Foi então estabelecido uma estratégia para realizar a
“revolução burguesa” e a instauração do “trabalhador livre” de preferência
branco.

Independência do Brasil de Portugal, fim do tráfico escravista, política
de imigração de europeus, abolição do trabalho escravo, dívida externa ao
capital financeiro internacional, instauração da república, foram alguns pontos
dessa agenda que procurava constituir o neocolonialismo, isto é, colônias não
só de exploração, mas de exploração e povoamento, que garantissem as
conquistas imperialistas.

Para alimentar o projeto de europeização de bases industriais,
juntamente com o “bota abaixo” das cidades do fim do período colonial, se
procurava pouco a pouco botar abaixo não só edificações institucionais
coloniais, mas também transformar o perfil da população, especialmente, a
de aborígines, africanos e seus descendentes, para abrir espaço as novas relações
de produção, tendo como agentes os imigrantes europeus.

Além de várias estratégias de caráter genocida, como a guerra do
Paraguai, Canudos, a política de abandono sócio-econômico, etc, damos realce
ao verdadeiro apartheid ideológico que se estabeleceu nas entranhas da
revolução burguesa no Brasil.

O apartheid jurídico, político e econômico estabeleceu-se de forma
virulenta nos EUA e na África do Sul. No Brasil, esse tipo de apartheid foi
descartado para o uso, tão eficaz quanto das barreiras ideológicas que então
alimentam as discriminações jurídico-políticas e econômicas.

As barreiras e representações ideológicas visam “desumanizar” os
africanos e seus descendentes e deixá-los à mercê da manipulação das políticas
genocidas.

Se tomarmos pontos de referência ilustrativa, podemos sublinhar a
convite de Pedro II a vinda dos “intelectuais” franceses Gobinneau e Lapouge
que instauram a representação da noção de “raça” “superior” e “inferior”, e
procuram animalizar e naturalizar os não brancos.

Depois seguiram-se as ideologias do recalque “psi”, com Nina Rodrigues,
com a teoria da “evolução filogenética da humanidade”, e, mais recentemente,
Arthur Ramos com a teoria das “culturas nevrosadas”. Em outra vertente
epistemológica  o empirismo empregado por Edison Carneiro, dentre outros.

Todas essas ideologias teóricas alimentaram uma bacia semântica da
discriminação que lança nos umbrais da criminalidade e da loucura, aqueles
que se enquadram no perfil da representação do “criminoso nato” do jurista
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Lombroso, então sempre estudado e divulgado nas cadeiras de Direito Penal
das faculdades de Direito.

Na instauração da República, o Estado laico dessacralizado se inspira
na filosofia positivista de Auguste Comte, de onde se assenta o lema “ordem e
progresso” de nossa bandeira.

A teoria dos três estágios sociais da humanidade discrimina os discursos,
a linguagem e os valores, assegurando a ciência à serviço das tecnologias da
sociedade burguesa, sua predominância hegemônica instauradora da razão e
poder de Estado da industrialização.

Os discursos míticos da religião, as linguagens de valores sagradas da
tradição africana são criticados e mesmo reprimidos e até perseguidos pela
ação policial em nome da “civilização”.

A partir dessas ideologias surgem a imagem dos estereótipos que denegam
o direito a alteridade e mesmo o mesmo trará consigo o estigma “o preto de
alma branca”???

Constituição de estereótipos, o apartheid ideológico

O apartheid ideológico genocida da política de embranquecimento possui
uma estratégia definida em relação à constituição das representações dos
estereótipos.

Todos visam em última instância atacar as fontes dos processos
civilizatórios que asseguram orgulho e identidade especialmente os valores
sagrados, assim também os valores de progenia e continuidade de existência.

Senão vejamos alguns desses estereótipos mais comuns. Uns atacam a
mente a cabeça, e outros a genitália, respectivamente são eles o “nego
feiticeiro”, a “nega maluca”, o “crioulo doido”, “o negão com o pau desse
tamanho”, a “nega do balaio grande”, “seu negro”... “cabelo ruim”, “macaco”,
“a mulata que a cor não pega”, etc.

O “nego feiticeiro” procura reduzir o integrante da comunalidade
religiosa da tradição africano-brasileira a uma dimensão sinistra e perigosa,
ao mesmo tempo, “primitiva”, apequenando a religião toda sua riqueza de
elaborações de mundo e estética litúrgica limitando-a a “feitiço”...

Esse preconceito procura instalar um apartheid ideológico,
desqualificando a civilização africano-brasileira, que tem na religião a fonte
de sua pulsão comunal e sua força imaginal que constituem as identidades
próprias da tradição.

A “nega maluca” procura desqualificar não só a mulher negra, mas sub-
repticiamente ataca também a religião, desqualificando suas sacerdotisas. Esse
estereótipo deriva basicamente dos primeiros arcabouços ideológicos “psi” que
comparavam a manifestação de entidades religiosas do pantheon africano-
brasileiro à crise psicomotora, sintoma de “histeria”, “doença mental”.
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Posteriormente a Nina Rodrigues, principal ideólogo dessa postulação
discriminatória, surgiu também à reformulação “psi” de Arthur Ramos.

Baseado em um “mito africano” de um tal coronel Ellis servindo a
rainha da Inglaterra na África e, divulgado por Nina Rodrigues, que fala da
origem dos orixás como sendo fruto da perseguição de “Orugan” à sua mãe
“Iemanjá”, Arthur Ramos, psicanalista (?!), atribui ao complexo de Édipo um
núcleo neurotizado da cultura afro-brasileira.

Nesse caso, conclui Arthur Ramos, não existiriam “raças inferiores ou
superiores”, mas sim, culturas adiantadas e atrasadas, ou melhor, nevrosadas.
Para Arthur Ramos e outros higienistas, nas décadas de quarenta e cinqüenta
do século XX, há que haver campanhas para “cientificamente”, através da
“educação”, daí sua aliança com Anísio Teixeira, retirar os afro-descendentes
da sua “prejudicial cultura neurotizada”.

O “crioulo doido” surge para atacar o desdobramento estético da religião,
ocupando as festas de largo e o carnaval constituindo o que convencionou
chamar de  mundo do samba.

Demonstrando a capacidade de realizar um dos maiores espetáculos
da Terra, o desfile das escolas de samba, símbolo da identidade carioca, no
entanto, vai sofrer a discriminação do intelectualóide estimulador do
“voyeurismo” na imprensa, Stanislaw Ponte Preta, quem lançou o estereótipo
do “samba do crioulo doido” na tentativa de desqualificar a pujante
criatividade estética da comunalidade africano-brasileira.

Seguindo um caminho da imprensa, como aparelho ideológico de Estado
a serviço do neocolonialismo, desde as incitações ao combate às casas religiosas
e aos blocos e escolas de samba, Stanislaw Ponte Preta dentre outros, seguiram
os passos de João do Rio, célebre detrator das “religiões do Rio de Janeiro” de
origem africana.

 Se esses estereótipos visavam desqualificar o pensamento, a linguagem
e os valores africano-brasileiros, outros procuravam atacar a sexualidade, fonte
de progênie.

No âmbito da política de branqueamento da população, os valores
africanos de expansão de linhagens através das famílias extensivas e poligâmicas
foram atacados não só pela anomia causada pela escravidão e explorações
inauditas, mas também no terreno ideológico dos estereótipos.

Assim, a eficácia do estereótipo é tender a desqualificar os afro-
descendentes de constituírem família; criarem seus filhos, expandir
geneticamente seu povo.

Os estereótipos vão do “negão do pau desse tamanho”... personagem
de piadas de mau gosto, até a “nega maluca solteira e tarada” das músicas de
carnaval.
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O estereótipo de tentativa de animalização através do xingamento de
“macaco” também é uma forma de censurar o processo primário, isto é, os
valores da genitália como forma de expansão da humanidade.

Por outro lado, na cultura e religião africana, símbolos fálicos são
elementos valorizados positivamente na tradição nagô.

No que se refere aos princípios masculinos, o opaxorô, o exin, o oxê, o
ofá, o agadá, o xaxará, o ogó, etc. No que se refere aos símbolos femininos, o
abebe, por excelência, e outras formas ovais, ventrais representações da
capacidade de gestação, crescimento e criação.

Os estereótipos visam a baixar a auto-estima na constituição da
identidade. A introjeção dos estereótipos envolve dois lados. Os que sofrerão
do complexo de superioridade e os que sofrerão do complexo de inferioridade.
Nos dois casos, é preciso superar a trama que estabelece as relações
discriminatórias do que denominamos de apartheid ideológico.

A principal coluna sustentadora da identidade é a cultura, a linguagem
e os valores que alimentam a inserção em determinadas dinâmicas de
sociabilidade ou pulsão comunal.

Nas sociedades tradicionais negro-africanas e na comunalidade afro-
brasileira, a religião ocupa o eixo central, fonte originária das culturas e da
civilização.

Essa riqueza da humanidade é atacada basicamente pelos estereótipos
do genocídio e do apartheid ideológico.

Devemos ir nessa direção, para percebermos que quando um preconceito
aparece com tanta ênfase, como, por exemplo, o “cabelo ruim” visa em última
instância atacar a religião e a cultura, não o cabelo em si.

Isto porque sabemos que formas de penteados podem expressar símbolos
de pertença, inclusive para representar o eledá, o orixá da pessoa seu
reconhecimento comunitário.

Na tradição, os penteados podem expressar o mesmo que outros símbolos,
conotando ser uma referência a Xangô, a Oxum, a Oyá, etc.

No caso das referências a genitália, está se atacando um elemento
simbólico dos mais significativos para a continuidade e expansão do grupo.

Símbolos fálicos da masculinidade referentes à Ogum, ou de interação
sexual ao Exu, que incentivavam a expansão das famílias e linhagens, são
atacados pelas fantasias recalcadoras e deformadoras da ideologia dos
estereótipos do apartheid, especialmente, as religiões ascéticas puritanas,
conversionistas e missionárias.

Todas essas referências, porém, não conseguem arrefecer a continuidade
da civilização africano-brasileira, que possui na sua pulsão comunal e na sua
força imaginal o potencial capaz de chegar até nós e prosseguir do modo
como disse D. Mariinha, Iyá Egbé, “nós vamos e os Egunguns,(os ancestrais
masculinos) continuarão fazendo o xirê, a liturgia da felicidade”.
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Religião, civilização e identidade

As estratégias do genocídio da política de branqueamento, através do
apartheid ideológico dos estereótipos, investindo em relação aos africanos e
seus descendentes, a partir das tentativas de inculcação do complexo de
inferioridade, só poderia ter eficácia atacando a religião.

Isto porque a religião numa comunalidade sagrada, onde esse mundo e
o além são intensamente espaços e tempos interativos, é fonte de identidade
e de alteridade.

Ela é fonte de linguagens que emergem como a cultura que alimenta as
identidades e faz com que se possa perceber o “outro”.

Atacando a religião, se procura, pois deixar os africanos e seus
descendentes sem cultura própria sem identidade própria.

Seus valores e linguagens substituídos, tornando-se sua identidade,
caracterizadamente, alguém já falou, como “almas no exílio”, o livro de Eldridge
Cleaver.

Os pontos mais atacados que visam uma estratégia de parar um sistema
religioso começam pela deformação da manifestação de orixá ou transe.

Preferimos aqui indagar: como um momento determinado de passagem
simbólica, ponto nodal e culminância do contato entre o profano e o sagrado,
pode ser comparado a crise de histeria como representou deformadamente
Nina Rodrigues?

Como um momento estético de mobilização e forte expressão comunitária,
de realização dramática de cosmogonia, ordem simbólica, pode se comparar ao
descontrole psíquico da consciência tomada pelo imaginário delirante?

Como a caracterização simbólica do orixá manifestado, com sua
expressão contida na liturgia compartilhada num aqui e agora pela
comunalidade africano-brasileira, pode reduzir-se as teorias de “papel com
tinta” do preconceito do mundo acadêmico acoplado aos interesses da política
de branqueamento e industrialização?

Poderíamos ir além referindo-nos ao sacerdócio, à devoção e à preparação
do processo iniciático de iawô a egbomi, mas vários autores já se referiram a
esses processos que constituem laços de irmandade e comunalidade altamente
organizada e hierarquizada.

2

Outro ponto atacado é a religião em si e seu discurso característico de
sua visão de mundo e realização litúrgica, ou seja, as narrativas míticas.

Já nos referimos a laicização do estado industrial burocrático revestido
das ideologias positivistas, especialmente, a teoria dos três estágios de Auguste
Comte, que tem hoje uma estátua na entrada de Paris V a Sorbonne, principal
universidade francesa.

Essa teoria procura desqualificar o mito, como capaz de veracidade, e
acusar a religião como fator de ignorância em oposição ao conhecimento
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científico, esse sim, representado como absolutamente verdadeiro, matemático,
formalista e, essencialmente, europocêntrico, cercado pela ideologia do poder
da escrita.

Sabemos, hoje em dia, a precariedade do discurso científico, suas crises,
seus erros e suas formas de recuos e avanços, mas o principal, é que vemos que
os valores positivistas absolutamente estão alimentando a técnica e levando a
humanidade para sua destruição e a destruição do planeta, assentados nos
valores acumulativos e de ganância da sociedade industrial, mercantilista,
imperialista, através da poluição da destruição dos sistemas ecológicos, das
carências da grande maioria dos povos, das guerras incessantes, da capacidade
bélica destrutiva das “grandes potências”.

Mas voltemos aos mitos, eles constituem na linguagem que expressa a
sabedoria acumulada por muitas gerações de diferentes povos. Eles fazem
parte do caminhar da humanidade por espaços infindos e temporalidades
imensuráveis. Eles são resultado das elaborações do homo sapiens em volta da
fogueira tentando reduzir nossa angústia existencial. A sabedoria acumulada
das religiões dos mais diversos povos, ainda mais, os mais antigos, os do
continente africano, são os mais significativos e exuberantes tesouros da
humanidade alimentando a pulsão do saber.

Somente a infantilidade do continente europeu poderia desprezar e
tentar destruir, talvez pela inveja, flagrante e monumental real conquista da
humanidade, o saber milenar das tradições dos continentes africano, asiático
e americano.

Mas essas religiões não se expressam através apenas do papel com tinta,
da escrita erigida como sinal de poder de Estado, “o texto sagrado”!!!?

São elaborações de experiências vividas e concebidas, onde o corpo e a
mente se combinam para expressar saber. Aqui a estética se pronuncia por
todos os sentidos. A emoção é fator de elaboração conceitual compartilhada
pela liturgia da sociabilidade.

A expressão simbólica dos gestos através da dança e da dramatização
realiza os mitos aqui e agora, num determinado contexto e num determinado
espaço compartilhado por determinados grupos sociais que se pronunciam na
música, no canto, nos poemas, nos diversos aspectos da liturgia estética do
sagrado, comunicação participante, interpessoal, intergrupal.

Nesse mundo sagrado, da culinária e das oferendas do contato estreito
entre esse mundo e o além, é grande a realização do religare, da inter-relação
com o mistério e o inefável, o imponderável.

Esse grau de não saber, de “obra aberta”, que acompanha o mistério,
caracteriza a estética do sagrado e, portanto, da narrativa do mito. O mito é
alegórico, insinuante, tenta açambarcar, e representar mundos visíveis e
invisíveis, concretos e individualizados, sobrenaturais genéricos.
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Se o positivismo procura realcalcar através da ciência uma dimensão
do ser, isto é, o não saber, ou seja, o inexorável mistério do existir, o mito
procura exatamente lidar com essa realidade, isto é, a irrealidade.

Exu e “sincretismo”

Mais um ponto estratégico da ideologia do apartheid da discriminação,
é  o das deformações dirigidas as representações do orixá Exu.

No panteão nagô, Exu é o orixá patrono do movimento, da ação, da
comunicação. Sem Exu, o sistema se paralisa. Ele recebe axé, força sagrada,
através das primeiras oferendas para mobilizar o sistema através dos ritos de
Ipadê, e sempre é invocado quando se faz oferendas, para que exerça sua
função de orixá, de mensageiro, dinamizando e promovendo a interação entre
os orixás, ou os ancestrais, e os seres humanos.

Exu é também princípio de vida concreta no aiyê. Na sua qualidade de
Bara, oba+ara, o rei do corpo, ele é responsável pela ação e circulação das
substâncias característica dos seres. Ele é responsável pelos caminhos, pelas
vias de circulação e pela energia promotora de movimento.

Ligado às ações de sucção, a boca, Exu promove as relações do nascituro
com a mãe, desde a placenta e do feto, desde o caminhar do espermatozóide
em direção ao óvulo. Enfim, sem Exu, não haveria o processo do existir.

Para além das críticas à religião tradicional, pelo positivismo, alguns
“cientistas sociais”, inconscientemente, mal intencionados, criaram a categoria
de “sincretismo”, para moldar determinada forma de discriminação.

Essa categoria emerge no bojo da ideologia da “democracia racial” e da
“mestiçagem”. É o contexto histórico que ocorre em meio à ascensão das
ideologias racistas e nazistas.

Em oposição a essas ideologias, eles promovem uma renovação de formas
mais sutis de discriminação.

A ideologia da mestiçagem propõe, também, o fim da população negra.
Erige como ideal de eu de cidadania brasileira o “mestiço”, ou melhor, o
moreno.

O vetor da “mestiçagem” continua o mesmo da política de
branqueamento, “mestiçar” em direção ao branco.

No plano genético, ainda caminhamos em pleno preconceito, o termo
“mestiço” é caracterizadamente usado para os animais, representa o resultado
do cruzamento entre eqüinos que culmina na mula, de onde deriva a palavra
mulato.

Esse vetor se qualifica na constituição da “meta-raça”, isto é, o físico do
negro adaptado aos trópicos, ou melhor, a força de trabalho a ser explorada
nos trópicos, e a “cabeça” do branco com sua civilização européia. Daí o ideal
ideológico da constituição da “Europa tropical”, e “Veneza brasileira”, etc.
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No que se refere à expressão cultural e a identidade “o fenômeno do
sincretismo” seria o resultado do processo dessa sociedade “cordialmente”
genocida.

É nesse contexto ideológico do sincretismo, do amálgama entre tradições
religiosas, negro-africanas e o catolicismo que o orixá Exu será deformado e
representado como diabo.

Assim o diabo, que representa a estruturação rígida básica do
cristianismo, a dicotomia entre céu, paraíso e inferno, completamente exógena
à religião negro-africana, tenta entrar nesse contexto, como se Exu o fosse, e
com essa moral cristã, deveria ser combatido na tentativa genocida de paralisar
o sistema da tradição.

Aqueles que vivem a tradição negro-africana sabem que Exu não tem
nada haver com isso, sua mensagem chega até nós na continuidade do processo
civilizatório que nossos ancestrais, que com sua imensa sabedoria souberam
preservar, esse precioso legado da humanidade.

Uma cantiga da umbanda recupera o sentido da complexidade dialética
do ir e vir, do fluxo dos destinos em que Exu é o senhor dos caminhos.

Exu que tem duas cabeças
Oh ele olha
Sua banda com fé
Oh uma é satanás do inferno
A outra é de Jesus de Nazaré

Mesmo lidando com conceituações católicas, a Umbanda as transforma
em adequação ao pensamento teológico da tradição africana.

Do “trabalhador livre” ao sujeito produtor e consumidor

O capitalismo industrial, com sua burocracia e sua gerência a chefaria,
teve por finalidade organizar a produção sob os valores de obter o máximo de
produtividade com a qualidade determinada no menor tempo possível.

Assim é que são feitos os maiores esforços “científicos e tecnológicos”,
para alcançar determinados objetivos sempre no sentido de criar mercado,
mercados produtivos e consumidores, enfim, alternativos e sempre
acumulativos.

Para tanto, há que se criar formas de obtenção da sujeição voluntária,
para que o “trabalhador livre” se insira de “boa vontade” no processo produtivo
industrial.

É preciso que ele viva as utopias oferecidas pela ideologia do conforto e
da cultura do espetáculo visual proporcionada pelos meios de comunicação
de massa.
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Para resumirmos o que estamos falando, reportamo-nos aos símbolos
máximos do imperialismo britânico, de um lado, o Big Ben, o relógio que
procura esquadrinhar a temporalidade do mundo e de outro, o observatório e
o meridiano de Greenwich que procura esquadrinhar o espaço do mundo.
Entre eles metaforicamente transita o Rolls Royce.

O automóvel condensa os valores de identidade do conforto da sociedade
industrial imperial e sua simbologia. No Brasil, esta simbologia está expressa
no pacto caracterizado pelos presidentes republicanos, quando no ato de sua
posse, cumprem um trajeto protocolar num Rolls Royce.

Após a queda do muro de Berlim, a sociedade industrial imperial se
equalizou, as suas ideologias simbolizam o mesmo tom de busca de excelência
do aumento das forças produtivas.

Neste contexto, a categoria de “raça” é quem tem agora a função de
recalque das diferenças e das diversidades civilizatórias.

A “democracia racial” é desvelada pelos movimentos sociais que
brandindo dados estatísticos exigem reparações e compensações dentro de
uma política compensatória já traçada pelo próprio sistema, isto é, atender
os que sobraram na formação do exército de reserva de mão-de-obra, para que
não pratiquem atos de revolta que concorram para a anomia. Tudo se resume
então na “discriminação racial” e sua superação através da “inclusão”.

Inclusão aí significa adentrar-se nas delimitações do sujeito produtor e
consumidor e suas formas de comunicação e identificação; mesmo que isto
represente apenas “sonhos a se realizar” pelo mundo encantado da utopia
das ideologias do conforto.

A mobilidade das “classes” e das “raças” na sociedade afluente, desde
que mantidos os valores das instituições que garantem a expansão da
acumulação incessante do capital financeiro mercantil e industrial, torna-se
possível. Enfim, pode-se realizar o sonho encantado do operário pobre que
chega a presidente, tudo no circuito do capital.

A luta pela “igualdade das raças” nada significa, posto que as “raças”
já são iguais, ou melhor, nem existem, há não ser no imaginário ideológico.

Mas existe sim, a diferença entre povos, a diversidade de valores, de
cultura, de civilizações, ou como já se referiu Muniz Sodré, as formas e
conteúdos da vinculação humana.

É aí, por outro lado, reside à força do recalque da discriminação,
resistindo para não aceitar a alteridade.

Ojá e marketing. Filhos de ghandi e ford

Nas sociedades africanas tradicionais, o oja, mercado em yorubá, é um
espaço importante de pulsão da comunalidade. Nele ocorre a circulação das
informações da cidade. Além de um centro de troca de mercadorias, ele é
importante local de efetiva sociabilidade.
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No âmbito ocidental, mercado é essencialmente econômico, contábil,
na verdade, ele é toda a sociedade.Toda ela está voltada para a acumulação
do capital. Aqui as relações humanas são esmaecidas, por fórmulas cada vez
mais, apenas contábeis, de aproximação.

O imperialismo é uma incessante busca de “mercadogizar” as sociedades,
de enlarguecer a sua linguagem mercadológica, seus valores e suas instituições.

No caso presente do contexto atual, se agudiza essa presença que se
expressa no mundo encantado da modernidade, na Bahia, representado pela
“vinda da Ford”.

Em contraposição à toda simbologia que a Ford representa como apanágio
da industrialização e do imperialismo, nós temos o símbolo de Ghandi.

Retomando a Bahia como referência simbólica de resistência do
imperialismo britânico pelos trabalhadores da estiva, foi fundando o afoxé
Filhos de Ghandi.

Saindo pelas ruas durante o carnaval, ele reafirma valores da tradição
africana na fricção com os “trios elétricos” dos merchandises, e como já diziam
os versos de uma cantiga do afoxé Pai burokô:

“Jiribum bum,
Que terra é nossa...”

Dialética nagô e diversidade humana

Uma das características mais nítidas da criação do existir é a diversidade
dos seres. Somente a produção em série da industrialização tentou camuflar
a diversidade, caminhando em direção à tentativa de produção do igual e
estabeleceu essa meta como valor à atual fantasia dos clones...

Já na tradição africana, a diversidade é celebrada e os mitos procuram
a todo momento tentar estabelecer uma possível coexistência entre diferenças
e conflitos.

No conto A Chuva de Poderes
3
 , narrado por Mestre Didi, Orunmilá,

orixá que representa a sabedoria, é aconselhado por Agemó, o camaleão, símbolo
da adaptabilidade, a distribuir os mais diferentes poderes que até então
somente ele detinha, para todos os demais orixás. Assim, cada qual passou a
ter determinada força e característica, representando princípios diversos e as
nuances dos seres constituintes do cosmo.

Outro mito conta que quando as Mães Ancestrais, Iya-Mi Agbá, vieram
ao mundo, vieram na forma de sete pássaros, Iyami Eleiyê. Três pousaram na
árvore do bem, três pousaram na árvore do mal. E uma voa de uma para
outra árvore.

Ela, através de seus poderes, ensejará as benesses daqueles que as
respeitarem e amarem e proporcionará os infortúnios aos que as desrespeitarem
e desafiarem.
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Respeitar é, sobretudo gratificar as Iyá, dando continuidade à liturgia,
proporcionando a circulação do axé, através das oferendas e rituais pertinentes,
enfim, preservando e expandindo a tradição.

Mas o que também nos ensina este mito é a concepção dialética do
movimento conforme a filosofia nagô.

Enquanto na tradição do Ocidente, os pólos conflitivos e contrários
ensejam o movimento que promove a aniquilação deles, como a forma dialética
hegeliana, tese x antítese = síntese, ou na reformulação da divulgação marxista,
burguesia x proletariado = sociedade sem classes, etc. Na tradição nagô, é
diferente, os pólos da dialética se mantém. O movimento é proporcionado
pelo ir e vir do terceiro elemento entre os contrários.

A mesma concepção de dialética está presente na forma triangular que
se refere ao casal mais descendente, em figurações geométricas variadas, eles
simbolizam a expansão de famílias, de linhagens, corrente de existência tão
característica da estética nagô e negro-africana em geral.

No ocidente, portanto, dentro de sua delimitação imperial, o outro é
sempre impróprio, isto é, projeção da paranóia da conquista.

A organização social está caracterizada, então, pelo Estado uno,
totalizante e, no mais das vezes, totalitário.

Todavia, esta situação está gerando uma grande crise que está pondo
em risco a própria humanidade.

Várias ações no sentido de garantir o direito a existência de todos os
povos estão se processando, de modo que possamos sonhar com novos
horizontes assentados nos valores de uma ética futura de coexistência.

A trajetória e as afirmações que emergem das comunidades terreiros
tradicionais apontam para a viabilidade desta proposta. É possível coexistir,
transitar pelas culturas e relações sociais sem perder sua identidade.

Mãe Aninha Iyalorixá Oba Biyi, nas primeiras décadas do século
passado, indicou um caminho: “de anel no dedo e aos pés de Xangô”. Essa
indicação caracterizou o projeto piloto Mini Comunidade Oba Biyi, realizado
pela SECNEB no Ilê Axé Opô Afonjá.Também foi a Iyalorixá Senhora, Oxum
Muiwá, Iyá Nassô quem indicou a dinâmica envolvente: “da porteira para
fora dentro, da porteira para dentro”.

Nesse contexto, Juana Elbein dos Santos, Elefundê Égide Olukotun,
elaborou a metodologia desde dentro para desde fora e desde fora para desde
dentro, que ensejaram uma das mais significativas renovações no âmbito da
antropologia com a concretização do livro Os Nagô e a Morte.

Na tradição nagô a vida e a morte são pólos da mesma dinâmica

A conceituação de que a vida já inclui a morte faz com que a elaboração
da alteridade na tradição nagô seja algo preeminente.
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A morte é o outro ou o outro em sua dimensão mais significativa, posto
que ninguém que morreu voltou para contar como é o além.

Por outro lado, é um outro que está em cada ser em sua dinâmica
existencial, no caminhar cotidiano do destino.

Na tradição nagô dentre os ritos que envolvem a morte, na religião, o
axexé, significa princípio dos princípios que se renovam.

A comunidade reunida, compartilhando sentimentos e paixões,
elaborando o processo do existir, cada qual na sua vez dançando em torno da
cuia, ao som da música percussiva e das cantigas pertinentes até o momento
da despedida com a saída do carrego, enfim são aspectos de uma comunicação,
onde o emocional lúcido caracteriza a vinculação estética e a sociabilidade.

Foi também Juana Elbein dos Santos, que no livro Emocional Lúcido,
indicou que esta forma de vinculação humana seria capaz de promover o elo
de semelhança e dessemelhança, que permitiria relações, objetivando a busca
para a superação dos conflitos violentos que caracterizam a conjuntura
mundial.

Dimensões da estética do sagrado

A dimensão estética que caracteriza as diversas formas de comunicação,
ou melhor, de vinculação humana, que tem seu ponto alto na função de
tornar magnífico o sagrado caracterizam substancialmente a tradição africana.

Enquanto, na cultura européia, a comunicação mediatizada pelo
instrumento técnico de comunicação predomina, realçando a relação olho-
cérebro, e o livro sagrado é a pedra angular da construção religiosa, na tradição
africana o repertório estético-simbólico se expressa em inúmeras formas de
comunicação participativa, direta pessoal ou intergrupal.

A música e a dança constituem fatores fundamentais da estética do
sagrado.

Através da música de base percussiva, o corpo em movimento se
transforma em formas gestuais de representação simbólica na dança.

Mas a eficácia estética não são formas gestuais de comunicação entre os
integrantes de um universo simbólico tão somente, mas, sobretudo porque são
capazes de propiciar a interação com forças e entidades transcendentes, à
relação e a expressão aqui e agora entre o aiyê e o orun; esse mundo e o além.

Quando o então presidente da ONU, Kofi Anan convidou o então
Ministro da Cultura do Brasil Gilberto Gil para participar dos “ritos” de
despedida das vítimas do atentado ao prédio da administração no Iraque, a
dimensão de vinculação estética da  humanidade negro-africana emergiu no
cenário burocrático.

A improvisação musical entre Gil e Anan contagiou a todos
proporcionando a realização do emocional lúcido, na medida em que a
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mensagem era da possibilidade de negociação pacífica dos conflitos, graças à
dimensão estética da humanidade.

Entre o povo Ashante, um dos valores mais altos da realeza é a
dança.Tradicionalmente, o rei deve ter o dom de dançar, ser um magnífico
dançarino, pois a dança é um dos meios mais significativos para a interação
entre esse mundo e o além.

Na nossa tradição, tanto no culto dos orixás, ou inkice, ou voduns, a
dança, a música e a poesia são elementos fundamentais de vinculação da
comunalidade sagrada.

Também no culto aos ancestrais, a cultura religiosa possui essas mesmas
características.

Na tradição nagô, um oriki, poema às mães ancestrais, possui uma
estrofe que caracteriza o momento de solene alegria da liturgia ao som do
toque ijexá no sekere, a cabaça:

Se se kurudu
Aya agba la njo

Nossa grande mãe está dançando...
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