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BAIANA

Para Elton Medeiros, Nei Lopes e Alaor Macedo

Durante a constituição da República, a política de embranquecimento
desde o Império, de aumentar a proporção da população branca e seus valores,
ganhou novas reformulações estratégicas, sobretudo na criação do apartheid
ideológico, diferenciando o Brasil das políticas separatistas dos EUA e da
África do Sul.

A imposição da ordem do Estado Moderno, iluminista, positivista, uno,
totalizante e burocrático, e do progresso, capitalista industrialista, exigia uma
renovação ideológica que justificasse o genocídio dos povos que se atrevessem
a viver com os valores de um mundo diferente.

Alimentando a Razão de Estado com uma ideologia da discriminação
ajustada as teorias evolucionistas europocêntricas que sedimentaram a
República, sobressaíram dentre outras, a produção “psi” de Nina Rodrigues e
Arthur Ramos.

Provavelmente percebendo o valor da religião na cultura africano-
brasileira, procuraram desqualifica-la. O primeiro, igualou com sua arrogância
“científica”, o momento da liturgia de manifestação do orixá da sacerdotisa,
ao sintoma da histeria, palavra constituída da derivação de hister, útero e
que se atribuía à mulher num contexto de discriminação machista. O segundo,
foi buscar nos relatos de um tal coronel Ellis do exército colonial britânico
uma história de Iemanjá, que ninguém conhecia por aqui, mas que se encaixava
no paradigma edípico de sua psicanálise para declarar a cultura negra
“atrasada” e “neurotisada”. Quanto  a política de discriminação se robusteceu
desde então!!. Daí para o estigma e o estereótipo da “Nega Maluca”, e do
“Nego Feiticeiro” foi menos de um passo; constituindo o imaginário que
justificasse as repressões policiais aos terreiros e outras instituições da
comunalidade africano-brasileira.
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Todavia, agora, na “contemporaneidade globalizante”, novas formas
de comunicação, mais sutis e encantadoras procuram chegar aos mesmos
objetivos, isto é, tentar descaracterizar o poder e o saber da comunalidade
afro-brasileira.

Acompanhando o show em que a TV transmite o desfile das escolas de
samba do Rio de Janeiro, fiquei curioso com as reações e o debate em torno da
tal “madrinha da bateria”. Não bastasse o poder dos carnavalescos advindos
da participação das Secretarias de Estado do Turismo, com a TV se reforça a
idéia, já há muito denunciada por Cartola, dentre outros, que os desfiles das
escolas de samba se transformaram numa “ópera ambulante”.

Observamos então já há algumas décadas, que o desfile abriga uma
luta entre a pulsão comunal da tradição original de um lado, e de outro a
ideologia do espetáculo do mass mídia.

A TV tenta transformar e absorver do território cultural da comunicação
direta da tradição setores expressivos dos valores que sustentam a identidade
própria das escolas de samba. Assim foram se modificando, a comissão de
frente, composta pelos mais antigos, e transformada em um grupo dramático
de apoio a opera, os passistas substituídos por alas coreográficas, o ritmo se
acelerou ajustado ao timing da TV, ganharam espaço, carros alegóricos
monumentais, de altura celestiais, com os destaques, agora de artistas da
mídia da fama virtual ou de gente de dinheiro, e até na ala dos compositores
o carnavalesco invade, misturando sambas enredos ao seu bel prazer. Tudo
isso ocorre em meio a uma sujeição voluntária, como diria  Maffesoli, ou
sujeição premiada, aquela que pode ser ilustrada pela lição contida na música
Conceição, interpretada por Cauby Peixoto,como queiram...

Todavia, devo me ater a refletir sobre a tal madrinha da bateria, que a
cada desfile ganha mais espaço na mídia, na tentativa de deslocar pra esse
território o paradigma dos concursos de Miss, e também um deslocamento da
vinheta da comunicação virtual da logo marca Globeleza.

A imagem adequada da TV oscila pendularmente entre uma personagem
erótica que alimenta o voyeurismo virtual desde o show de Sargentelli, até o
ideal de corpo de modelo ultimamente na moda se destacando nas passarelas
com sua aparência virginal inapetente e seus passos marciais, fazendo par
com corpos masculinos construídos nas academias da gimnástica, que por sua
vez ocupam os carros alegóricos.

Mas eis que neste carnaval, dentre as beldades da competição aparece
Preta Gil, com toda sua volúpia roliça, madrinha da bateria da Mangueira, é
sim, a Estação Primeira...

Como autêntica herdeira das atuações tropicalistas, ela causou sensação,
e bagunçou o “coro dos contentes”.

 Das muitas cartas dos leitores que li, um declarava que ela deveria
mudar de lugar, indo pra ala das Baianas...
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 Ora meu caro missivista, a ala das baianas não é o lugar... Ela sim
abriga corpos e mentes que se destacaram por participar da instituição, lutando
por ela ao longo de sua história. A ala das Baianas homenageia as que
sustentaram e sustentam a continuidade dos valores de civilização da saga
africana no Brasil criando a cultura do povo brasileiro em geral.

Nesse contexto o corpo feminino está envolto em outros valores.
Primeiramente os que estão expressos na cosmogonia da religião dos orixá, os
princípios e poderes das A Iya Agba nossas venerandas mães. O mistério e o
poder do corpo feminino de gerar e gestar filhos e alimentos que asseguram a
continuidade das famílias e linhagens, que expandem a comunidade e reforça
a ancestralidade e seus cultos, tanto masculino, os Baba Egun, quanto feminino,
o Gelede, dentre outros, valoração do ventre fecundado, continuidade
ininterrupta da vida. 

1

Da sensualidade voluptuosa do desejo à maternidade, da devoção a
senioridade à ancestralidade, todos esses aspectos do mistério da gênese estão
representados no contexto das instituições da comunalidade religiosa. .

Nesse universo a dança dramática ocupa um lugar fundamental, é ela
o elemento capaz, conjuntamente com a música percussiva da orquestra ritual
dos alabes, de proporcionar a comunicação do sagrado, a comunidade reunida
celebrando a circulação de axé, reforçando os vínculos indissolúveis entre o
aiye e o orun entre esse mundo e o além.

A linguagem e os valores da tradição incluem e se desdobram em
instituições, como o samba de roda e o afoxé, dentre muitas outras. Eles
compõem o que se convencionou chamar de mundo do samba.

Esse mundo inclui uma enorme variedade de gêneros, desde o samba de
roda até as escolas de samba; todos animando à vida, dando vazão a pulsão
comunal, como diria Maffesoli, o prazer de estar junto, compartilhando
elaborações de vida sensações, emoções e alegria.

No tempo em que ainda as brasileiras, e como sempre as africanas,
traziam seus filhos amarrados aos panos nas costas assentados nas pujantes
cadeiras, protegidos de tudo e de todos, acalentados pelo balanço do andar
gracioso e ritmado, percorrendo as roças e mercados, nos inícios do século
passado, ocorreram levas de emigração de nordestinos, sobretudo, da Bahia
para o Rio de Janeiro.

Esses se localizaram na região portuária, ocupando as localidades da
Saúde, Gamboa, Pedra do Sal, Cidade Nova, envolvendo a famosa Praça
Onze, que conjuntamente com outras áreas limítrofes formaram o que Heitor
dos Prazeres denominou, mais tarde de Mini-Africa.

Foi nesse contexto histórico que se destacou Hilária Batista de Almeida,
Iya Kekere do terreiro de João Alaba. Ciata de Oxun, Tia Ciata como ficou
popularmente conhecida, foi homenageada neste carnaval pelo Salgueiro e
pela Beija-Flor, pela legenda que se constitui na musica brasileira e no mundo
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do samba, enfrentando com dignidade a repressão e os fortes preconceitos da
época. Mas, assim como Tia Ciata centenas de milhares de baianas
possibilitaram a expansão do contínuo civilizatório africano para além da
Bahia. Essa memória se constitui na essência original da simbologia da Ala
das Baianas nos desfiles das escolas de samba.

Nesse ponto não podemos deixar de sublinhar o erro de procurarem
transformar essa ala, que possui essa simbologia própria e fundamental, em
simples suporte de figurinos e adereços de apoio aos enredos para satisfazer a
criatividade duvidosa e grotesca de alguns carnavalescos sob o foco
desmesurado da mídia.

 Sendo eu Oju Oba, não poderia deixar de destacar as visitas
prolongadas ao Rio de Janeiro, na primeira metade do século passado, de
gente importante como a legendária Eugênia Anna dos Santos Iyalorixa Oba
Biyi, fundadora do Ile Axé Opo Afonja, conjuntamente com Rodolpho Martins
de Andrade, Bamboche Obitiko e Joaquim Vieira, Oba Sãiya, pai da tia
Cantulina Pacheco, Oba Aira, que mais tarde seria a Iyalorixá do Ile Axé Opo
Afonja do Rio de Janeiro...

Por fim, mais recentemente,em maio de 1965, Mãe Senhora, Maria
Bebiana do Espírito Santo, Iyalorixá Oxun Muiwa, por iniciativa do líder
religioso Tata Tancredo da Silva Pinto, recebeu no Maracanã, homenagem de
seus filhos e admiradores cariocas, sendo escolhida a Mãe Preta do Brasil.
Nessa ocasião declarou:

     “É com grande alegria que recebo esta homenagem, e, em nome de
todos os orixás, abençôo meus filhos brancos e negros de todo o Brasil, e faço
votos para que no dia das Mães de 1965 tenhamos todos paz e bem-estar
neste Brasil que é a melhor terra do mundo.”

2

Era também sob a liderança do Tata Tancredo que se realizava o encontro
de centenas de terreiros em homenagem aos ancestrais, conhecidos como Preto
Velho numa enorme Praça em Campo Grande, onde tem uma estátua da imagem
de Mãe Senhora. Foi lá que certa vez ouvi também um ponto cantado que diz:

BAHIA, Ó ÁFRICA
VEM CÁ, VEM NOS AJUDAR
NEGA BAIANA, NEGA AFRICANA, NEGA DE MINA
VEM CÁ VEM CÁ

São tantas as baianas que sustentaram e sustentam o fluxo de
continuidade civilizatória africana no Brasil, que por ocasião de mais um
aniversário da cidade de Salvador, só temos que agradecer penhoradamente,

OSEUN  PUPO

1-Cf. Filme Iyami Agba, de Juana E. dos Santos, SECNEB, Embrafilme, 1979.
2-Cf. Santos M. Deoscoredes, História de um Terreiro Nagô, ed. Carthago e Fortes,1994,SP,p.31.
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