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DEMOCRACIA E DIVERSIDADE HUMANA*

O seminário nacional – Democracia e Diversidade Humana: Desafio
Contemporâneo, organizado e realizado em Salvador, pela SECNEB,
Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, no mês de março de 1992,
com apoios diversos, inclusive de órgãos dos governos federal e estadual, se
revestiu de profundos significados e grande repercussão.

Neste artigo, procuraremos sumariamente ressaltar as proposições que
nos parecem de maior interesse e importância nas exposições e debates
desenvolvidos.

Procurando seguir a ordem temática dos trabalhos, realçamos desde
logo que a pluralidade cultural e a diversidade humana constituinte da
nacionalidade brasileira, aponta para um processo histórico marcado por
conflitos, explorações e exclusões na constituição e caracterização da sociedade
oficial.

Resumindo todo este panorama histórico social, pode-se dizer que o
Estado é hoje caracterizadamente de bases europocêntricas, positivistas e
produtivista, e até mesmo racista na sua constituição e projeção ideológica de
concepção de República, alijando do exercício do poder de Estado importantes
segmentos populacionais das vertentes civilizatórias ameríndia e de origem
africana.

É nesse sentido que se pode falar de nação inconclusa, pois o Estado
nacional não contempla os valores, as necessidades e aspirações da grande
maioria da população, não legitimando e mesmo recalcando e excluindo de
seu contexto a pluralidade sócio-cultural brasileira, fixando-se em paradigmas
europocêntricos na constituição da República, envolvendo o conceito de
democracia.

* Artigo publicado no Caderno Cultural do Jornal A Tarde, em 1992.
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Mas na atualidade, no momento em que a força das referências étnicas
emergem em movimentos sociais na própria Europa, provocando mudanças
inesperadas pelo repertório científico positivista, começa cada vez mais o
pensamento social a avançar na direção de procurar entender a pluralidade
étnica como fator de constituição e transformação dos Estados nacionais.
Todavia não só a etnia, strictu sensu, mas a diversidade de identidades, a
questão da alteridade, está sendo cada vez mais colocada na ordem do dia
das problematizações da intelligentzia no Ocidente.

É neste sentido, de uma revisão crítica, a partir de um despojamento e
superação de ideologias recalcadoras e preconceituosas, que se pode, por
exemplo, perceber e reconhecer o quanto de valores e conhecimentos, as
sociedades indígenas brasileiras podem, na atualidade, promover de
enriquecimento humano aos cidadãos ditos “civilizados”.

As formas de organização social, os comportamentos adotados nas
sociedades indígenas tradicionais, podem, sem sombra de dúvida, alimentar
novos paradigmas de democracia, de respeito ao outro diverso e à natureza.
Eles podem constituir-se em fontes de inspiração para o objetivo de construção
de novos  valores democráticos no âmbito da sociedade oficial em mudança.

Através de uma visão sagrada de mundo, que cria e reforça os vínculos
e alianças comunitárias, a elaboração das alteridades, promovendo o acesso
democrático à produção, à conservação da terra, aos conhecimentos da
natureza etc., há, em comparação com a sociedade dita civilizada, grande
harmonia que enriquece a vida nas sociedades indígenas e revela o porquê se
deve unir forças para a sua defesa. Essas sociedades detêm um valioso e
sofisticado patrimônio cultural milenar, que mais do que nunca, tem um grande
interesse de aprendizagem para a sociedade global, para que ela mesma não
se destrua na anomia do salve-se quem puder que vai se instalando,
conseqüência da falência dos valores impositivos de referências neo-coloniais
europocêntricas, inadaptáveis as características civilizatórias do povo brasileiro,
basicamente de origem ameríndia e africana.

Mais que isso, a forma de ocupação do espaço-território dentro do
paradigma neo-colonial, produtivista, positivista vem colocando a própria
continuidade de existência do planeta em perigo, uma ameaça constante a
biodiversidade.

Em contraposição, também, as comunidades tradicionais africano-
brasileiras, através de suas elaborações sagradas de mundo, se relacionam
com o outro diverso e com a natureza de forma a garantir a perenidade da
existência.

Os princípios de interdinâmica entre este mundo e o além, concretizados
através da circulação de força sagrada promovido pelos rituais do culto aos
ancestrais e às distintas forças complementares que governam a natureza e o
universo, se constituem em referências profundas às mais significativas
proposições de bem existir.
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Evidentemente, que não como proposição de caráter catequético,
messiânico salvacionista, mas como fonte inspiradora que elabora os diferentes
princípios complementares constituintes da existência.

Mas, para tanto, é preciso ultrapassar os obstáculos político-ideológicos
para a legitimação da fala ou da palavra emergente das comunidades negras
tradicionais.

Um deles, bastante significativo do poder de Estado europocêntrico
positivista é a referência à escrita, um dos pilares de sustentação da forma
imperialista de comunicação no Ocidente.

Isto porque, a escrita neste contexto, se constitui num pressuposto que
desqualifica as demais formas de comunicação, especificamente a linguagem
da tradição africana

Este obstáculo europocêntrico é sobretudo um recalcamento ou
encobrimento das formas próprias de comunicação das comunidades da
tradição africano-brasileira, onde a escrita possui papel secundário, pois a
palavra carregada de força sagrada exige uma comunicação direta,
interdinâmica, pessoal ou grupal.

No contexto da tradição, a palavra dos que detém poder sagrado, axé
para os nagô, os iniciados mais antigos, entra em interação ritual promovendo
as relações entre este mundo e o além. A palavra é propiciatória, e está revestida
também de uma dimensão estética assentada nos diferentes códigos e repertórios
ao acervo cultural da tradição e que reforçam sua expressão contextual.

Na transmissão das mensagens neste contexto, exigem-se outras posturas
de leitura que não apenas a relação olho-cérebro, percepção-abstração,
característica da comunicação escrita, impessoal, individual, indireta.

Portanto, a comunicação participativa da tradição transmite o saber e
o conhecimento, apelando a todos os sentidos, promovendo distintas sensações
e emoções que promovem elaborações em meio ao processo do partilhar de
paixões comuns que reforçam a identidade do grupo e os vínculos e alianças
comunitárias.

Não se pode falar de “analfabetismo” neste contexto, mas de diferente
forma de leitura que aquela da escrita.

É a partir deste ponto de vista que se pode abrir os umbrais da percepção
europocêntrica, e entrar em interação com uma rica e complexa visão de
mundo milenar, que por outro lado irradia valores que inspiram o viver sócio-
comunitário e constitui uma das mais importantes maneiras de ser e de vida
da população brasileira, sobretudo, na Bahia.

É preciso sublinhar também que os terreiros realizam uma intensa relação
dialética entre a continuidade da tradição e a sociedade diversa envolvente.
Como se referia a Iyalorixá Iya Nassô, Mãe Senhora Axipá, uma dinâmica
“da porteira para dentro, da porteira para fora”.
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Neste contato se produz uma significativa quantidade de expressões
sócio-culturais através da ação de determinadas instituições, da atuação de
sacerdotes e sacerdotizas, de artistas, intelectuais, etc., dentre as quais este
próprio seminário é um dos mais lídimos exemplos.

O seminário, por outro lado, indicou também a dimensão profunda da
psique, que alimenta as formas de discriminação da alteridade características
das sociedades ocidentais, e que conduziram a humanidade à beira da
destruição do planeta, em meio a inaudita exploração da força de trabalho e
da natureza, promovendo genocídios e destruições.

O que constitui a denegação ou a discriminação da alteridade, do
diferente, da rejeição do outro, neste contexto, é o medo do desconhecido,
que, em última instância, é o temor aterrorizante para os ocidentais da angústia
existencial provocada pelo mistério da origem e da morte, que por outro lado
assemelha-os com toda a humanidade.

O que os distinguem é a dificuldade que a cultura ocidental possui de
elaborar essa angústia, o que cria mecanismos psíquicos de defesa que alimentam
uma postura narcísica onipotente, que tem por conseqüência a projeção no
outro de tudo o que é de mal e negativo, denegado em si próprio.

Para alimentar essa onipotência narcísica, acaba essa cultura realizando
o que projeta no outro, explora, extingue, destrói, repetitivamente como
verdadeira mania.

Para se alcançar novos patamares de valores que propiciem a
continuidade da vida no planeta de maneira mais pacífica e harmoniosa, é
preciso portanto a superação dos paradigmas culturais positivistas do Ocidente,
reconhecer e assumir suas limitações, e abrir-se para a compreensão e a
aprendizagem com civilizações e culturas milenares que se constituem a partir
das elaborações míticas sagradas da origem do destino e da morte. Como reza
o ditado nagô, certa vez pronunciado pelo Otum Alagba nilê Agboula, Sr.
Cosme Daniel de Paula: “neste mundo, somos galinhas de Deus”...

Por fim, não poderíamos deixar de registrar, também, as limitações
ideológicas-epistemológicas dos conceitos de classe e gênero como insuficientes
para abranger a diversidade humana e a pluralidade sócio-cultural
característica das composições e inúmeras nações, e especificamente em relação
à identidade brasileira. Esses conceitos, o mais das vezes têm se mostrado
inoperantes para a compreensão da complexidade nacional, e
conseqüentemente para erigir políticas que efetivem as aspirações dos diversos
segmentos da população, na construção de um novo paradigma de valores
democráticos.
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