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APRESENTAÇÃO

Em 2007, a Universidade Federal de Sergipe, através do Departamen-
to de Ciências Sociais e do Núcleo de Pós-Graduação em Ciências Soci-
ais/Mestrado em Sociologia, promoveu um dos eventos mais importan-
tes na consolidação dessas duas instâncias acadêmicas: a I Reunião Equa-
torial de Antropologia/X Reunião de Antropólogos Norte-Nordeste, rea-
lizada entre os dias 08 e 11 de outubro.

Com o tema “América Equatorial: Cultura na Contemporaneidade”, o
evento contou com número expressivo de participantes não apenas do
Norte e Nordeste do Brasil, mas também de outras regiões do país e de
outros países, como Portugal, Peru e Venezuela, os quais concorreram
para imprimir um caráter internacional ao alcance do encontro.

Para marcar a realização de uma empreitada bem-sucedida desse por-
te, os editores de TOMO optaram pela organização de uma edição espe-
cial da revista, reunindo artigos de participantes do evento, sobretudo
com trabalhos que foram objeto de debate nos simpósios especiais e nas
mesas redondas da I REA/X ABANNE.

Assim, o 11° número da revista assume o aspecto de um dossiê de
Antropologia e reúne artigos de especialistas que exploram temas diver-
sos como terras de quilombos, arte diaspórica, antropologia da política,
estudos urbanos e identidade.

Lembramos que o formato adotado pelos autores foi o do paper, seme-
lhante às publicações em anais de congressos, de estrutura mais reduzi-
da e sem os resumos ou palavras-chave.

OS EDITORES
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El auge de los movimientos indígenas durante estas tres últimas dé-
cadas es un adecuado pretexto para retomar la temática de la
subalternidad2. Como es de conocimiento público, son varios los países
donde los grupos nativos e indígenas han desarrollado gran activismo
político habiendo conseguido reivindicaciones importantes, así como sus
representantes han logrado posiciones políticas dentro de los esquemas
estatales y la sociedad en general. Para  solo nombrar algunos ejemplos
habría que señalar las acciones de la CONAIE ecuatoriana y la participación
de varios de sus dirigentes en diferentes gobiernos desde la segunda
mitad de la década de 1990; otro tanto es la creciente politización del
movimiento mapuche en Chile luego de la caída del gobierno socialista
de Salvador Allende; asimismo el movimiento zapatista y su influencia a

LOS FANTASMAS DE LA
SUBALTERNIDAD

(La transformación de/en los
discursos (sobre los) indígenas en

América Latina)

Ladislao Landa Vásquez1

1 Doutor en Antropología por la Universidad de Brasilia (Brasil). Profesor invitado de las
unidades de post-grado de Letras y Ciencias Humanas y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú.

2 Sabemos que existe una gran ruma de reflexiones sobre la subalternidad y como dice
Mabel Moraña, la década del 90 fue el “boom de la subalternidad”, entonces escribir uno
más podría ser más de lo mismo. Sin embargo habría que seguir insistiendo en la necesidad
de confrontación de la teoría con la práctica real existente. Este texto parto básicamente
de una relectura de los textos iniciales de Subaltern Studies, proponiendo la vigencia de
algunos de sus planteamientos.
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nivel de América Latina; y por su puesto el reciente triunfo (por fin) de
un indígena a la presidencia de Bolivia.

Otro escenario que muestra la presencia de los indígenas como
interlocutores en el contexto internacional es la existencia de un Foro
Permanente para Pueblos Indígenas en la ONU desde fines de los años
de 1990. Impulsado, precisamente por este organismo y el movimiento
indígena, el 13 de setiembre del presente año 2007, ha sido aprobada la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, que al igual que la mayoría de las Constituciones de los dife-
rentes países latinoamericanos, considera a los indígenas como sujetos
de reconocimiento. Si bien este nivel es importante para observar la pre-
sencia subalterna, en este trabajo me limitaré a discutir la situación del
movimiento indígena y su relación con los Estados.

En América Latina estos avances, sin embargo, están limitados por el
contexto social, económico y político que no esta a favor de estos pueblos,
se avanza en los papeles pero en la practica no se hace muy efectiva.
Aunque de todas maneras  las acciones del movimiento indígena y sus
conquistas posiblemente trazaran nuevos parámetros en el discurso so-
bre las poblaciones originarias. Se requiere entonces, una mirada atenta
y critica sobre esta situación a partir de interrogantes como ¿en qué
consisten los cambios ocurridos en los últimos años que afectan
directamente al movimiento indígena? ¿Los indígenas dejaron de ser
subalternos luego de la eclosión multicultural de los últimos años?

Estos y otros hechos nos debería hacer reflexionar precisamente so-
bre lo que Gayatri Spivak (1994), en su celebre texto, ¿Puede el Subalter-
no hablar?, cuestionaba sobre las limitaciones de los grupos subordina-
dos en su acceso al poder. Partiendo desde esta perspectiva, en este caso
preguntaríamos: si las acciones políticas del movimiento indígena
latinoamericano son un indicativo de la presencia de los subalternos con
voz propia en el difícil escenario de la disputa por el poder.

En este trabajo intentaré reflexionar sobre los avances del movimiento
indígena en relación a su conquista de espacios de poder, y si sus acciones
generaron el reconocimiento como interlocutor valido en el escenario de
la política y la sociedad en diferentes países de América Latina. Reto-
mando el razonamiento del grupo de Estudios Subalternos de la India,
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así como de aquellos analistas que han seguido sus esquemas de
teorización, este documento constituye un primer avance de un proyecto
de evaluación comparativa de los movimientos indígenas en América
Latina, así como la continuación de un trabajo de largo aliento que vengo
trabajando desde hace una década.

Pensando los/las subaltern

Es por todos conocido el debate generado por un grupo de teóricos
de la India quienes a través de varios números de la revista Subaltern
Studies y publicación de libros problematizaron las luchas de los
campesinos y clases desposeídas de la India. Este grupo, también es
identificado como grupo de Estudios Post Coloniales, por tanto es
conocido con ambas denominaciones. Estudiosos como Ranahit Guha,
Gyan Pandey, Dipesh Chakravarty, Sahid Amin, Partha Chatterjee, David
Hardiman, Gyan Prakash, David Arnold, Veena Das, entre otros, hicieron
una nueva propuesta a la historiografía de este país reivindicando una
mirada desde las luchas de estos pueblos3. Si los historiadores clásicos
explicaron la realidad social de este subcontinente sur-asiático desde
posiciones coloniales o de la elite nacionalista burguesa, el grupo Subaltern
Studies – inspirado en algunos lineamientos del teórico marxista italiano
Antonio Gramsci — propuso observar desde la perspectiva de las clases
proletarias. Esta lectura sin duda renovó las formas de historiar a los
pueblos y estos estudios supusieron una serie de estrategias que no habían
sido explorados en análisis anteriores. Las bases teóricas de estos estudios
corresponde a una mirada clasista en el sentido lato de este termino (no
necesariamente marxista), sin embargo, también utilizaron herramientas
elaboradas a partir de lo que hoy en las ciencias sociales y la filosofía se

3 De la multitud de documentos que existe (sobre todo en Internet), en este trabajo voy a
remitirme básicamente a los siguientes textos: Ranajit Guha (editor) 1997, Subaltern
Studies Reader, 1986-1995; Ranajit Guha (1993), Elementary Aspects of Peasant
Insurgency in Colonial India; Patrick Williams and Laura Chrisman (editores) 1994, Colonial
Discourse and Post-Colonial Theory, A Reader; Silvia Rivera Cusicanqui, y Rossana Barragán
(comp.), 1999, Debates Post Coloniales: Una introducción a los Estudios de la
Subalternidad.
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denomina giro lingüístico, es decir la línea teórica y analítica que puede
definirse también como deconstrucción. Esta mirada enfatiza una
propuesta descolonizadora, planteando  la posibilidad de pensar los
intereses de las clases desposeídas. Se puede percibir por ejemplo que
Ranahit Guha sostiene que las clases subalternas logran tener iniciativa
en momentos críticos, lo cual significa que expresan sus intereses
diferenciándose de otras perspectivas, de esta manera, cuando las elites
pretenden controlarlos para su propósitos, ven fracasar sus intereses
por causa de desenlaces que no han sido previsto por los lideres.

¿Otra vez el pueblo?

¿De quienes estamos hablando, cuando, como y porque enunciamos
la subalternidad? La  ambigüedad de este termino ha generado una serie
de discusiones y parámetros para conceptuar a las clases sociales u otros
grupos; basta recordar las variadas referencias a sectores y subsectores
sociales en el mismo Dieciocho Brumario de Marx, para no mencionar al
“obsoleto” (y  hoy casi prohibido) líder de la Revolución China, Mao
Tsetung, quien relativizaba el concepto de pueblo4

Tratándose del grupo de Estudios de la Subalternidad, la definición
de lo subalterno esta expresada en palabras de Guha quien anuncia que
“Será… como denominación del atributo general de subordinación en
la sociedad…, ya sea que esté expresado en términos de clase, casta,
edad, genero, ocupación, o cualquiera otra forma” (Guha, DPC: 23)5

Esta referencia se amplia aun mas cuando el mismo Guha (ibid. 32)
alterna conceptos entre pueblo y clases subalternas. Se considera
entonces subalterno a una amplia gama de la población que esta subor-
dinada a grupos dominantes –quienes controlan los poderes político,

4 Mao Tse Tung decía en 1957 “El concepto de ‘pueblo’ tiene diferente contenido en
diversos países y en distintos periodos de la historia de cada país” (Véase Mao Tsetung,
Obras Escogidas 1977: 420)

5 La compilación de Rivera y Barragán, Debates Post Coloniales: Una introducción a los
Estudios de la Subalternidad citaremos como DPC, en ella esta gran parte de los textos
fundamentales de varios de los autores del grupo de Estudios de la Subalternidad de la
India.
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económico y cultural. A esto podríamos agregar la comprensión sobre
la fragilidad y volatilidad de algunos de estos sujetos subalternos que
en determinadas ocasiones podrían cambiar de lugar de acuerdo a ciertas
circunstancias. De esto es precisamente de lo que se trata cuando se
discute la voz del subalterno, de este lugar ubicuo y la conciencia res-
pectiva.

No debemos olvidar que las reflexiones teóricas sobre la subalternidad,
tanto en Marx como en Gramsci (inspiradores principales de esta
discusión), fueron relacionadas con la clase campesina, y esta perspecti-
va fue tomada también por el grupo Estudios Subalternos de la India,
quienes tratan en su mayor parte sobre las rebeliones campesinas. En
este sentido, agregar componentes étnicos o de género, amplia los
parámetros de comprensión que muy poco se había explorado en la
tradición  marxista.

Si bien es cierto Marx realizó una critica a la “incapacidad” de los
campesinos para expresarse autónomamente, sin embargo, deberíamos
tomar atención a una pregunta que él mismo se formulaba: “Pero, se me
objetará: ¿y los levantamientos campesinos de media Francia, las batidas
del ejercito contra campesinos, y los encarcelamientos y deportaciones
en masa de campesinos?” Y como respuesta admite precisamente que en
los sucesos de finales de 1848 en Francia “Por primera vez los campesinos
hicieron esfuerzos para adoptar una actitud independiente frente a la
actividad del gobierno” (Marx s/f: 100, cursivas mías). Esto posibilita que
en el esquema de Marx exista una grieta por el cual los subalternos puedan
expresarse con voz propia.

Es pertinente entonces plantear variadas entradas a la comprensión
de la emergencia de los subalternos: que podría ser desde protestas en
periodos de paz y otra con ocasión de rebeliones abiertas. Considero que
los subalternos pueden conseguir mayor autonomía y presentar su propia
iniciativa principalmente en periodos de rebelión, no tanto así en periodos
de paz. Spivak tiene toda la razón cuando sostiene fatalmente “The
subaltern cannot speak” pero para momentos donde no esta de por medio
una rebelión abierta. El optimismo de Guha, en cambio, esta sostenido
precisamente en la posibilidad abierta de los campesinos a expresarse
por si mismos en momentos de rebelión o levantamientos.
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¿Miradas pesimistas sobre el subalterno?

En efecto, frente a las propuestas del Grupo de Estudios de la Subalternidad
de la India, la teórica bengalí Gayatri Spivak ha discutido la posibilidad de
iniciativa autónoma por parte de los desposeídos, los cuales solo puede ocurrir,
según ella, con la trasformación de estos sujetos, cuando éstos escapan a su
condición de clase, genero o etnicidad, de manera que ocurriría una especie de
renuncia a la condición social subalterna a costa de alcanzar tal iniciativa6.

Considero complejo este debate reabierto por Spivak, puesto que
supone varios parámetros de discusión, entre ellos la ideología, la
representación (desde la economía y la política), género, clase y etnicidad;
además de la referencia a variadísimos autores que han tratado este y
otros temas adyacentes. No obstante creo necesario continuar pensando
la conciencia subalterna desde diferentes experiencias. En este caso, desde
el movimiento indígena latinoamericano es solo uno de ellos.

Spivak ha cuestionado brillantemente los trabajos de este grupo india-
no, criticas que puede comprenderse también como “discusiones al interi-
or de la familia”, sin embargo estas críticas spivakianas puede comprenderse
también como una perspectiva pesimista. Tal vez algunos pasajes de la obra
de Antonio Gramsci frente a la organización autónoma de las clases subal-
ternas haya impregnado este discurso pesimista de Spivak7. Por un mo-

6 Existen otras criticas a las propuestas de Subaltern Studies, de los cuales podemos mencionar
la reseña aparecida en la revista Social Scientist (vol. 12, no. 10, 1984) en Delhi; critica que es
replicada a la vez por Dipesh Chakrabarty (Discusion. Initiation to a Dialogue, Subaltern Studies
IV, Ranajit Guha editor, Oxford University Press, Delhi, 1996; este mismo articulo se halla
también traducido al castellano en la compilación de Rivera y Barragán DPC, pp 235-246)

7 La propuesta gramsciana dice precisamente: “La historia de los grupos subalternos es
necesariamente disgregada y episódica. No hay duda de que en la actitud histórica de estos
grupos hay una tendencia a la unificación, aunque sea a niveles provisionales; pero esa
tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes y, por tanto,
sólo es posible mostrar su existencia cuando se ha consumado ya el ciclo histórico, y siempre
que esa conclusión haya sido un éxito. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de
los grupos dominantes, incluso cuando se rebelan y se levantan. En realidad, incluso cuando
parecen victoriosos, los grupos subalternos se encuentran en una situación de alarma
defensiva (esta verdad puede probarse con la historia de la Revolución francesa hasta 1830
por lo menos). Por eso todo inicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene
que ser de inestimable valor para el historiador integral: de ello se desprende que una historia
así no puede tratarse más que monográficamente, y que cada monografía exige un cúmulo
grandísimo de materiales a menudo difíciles de encontrar.” (Gramsci,  1978: 493)
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mento quisiera pensar que Spivak se pone en la situación de crítica (o en
su propio lenguaje, deconstruccionista) a la posibilidad de la conciencia
subalterna, mas no en una negadora de tal posibilidad; no obstante sus
conclusiones nos llevan de alguna manera a una posición de incertidumbre
sobre los grupos subordinados a expresarse autónomamente o desde el
“interior” de la clase, genero o etnicidad,  planteamiento que  podría
estar mas cercano a una posición leninista: llevar la conciencia desde
afuera8. Pero debemos ser concientes también que los planteamientos de
Spivak esta sustentado desde un parámetro contemporáneo, es decir desde
el análisis del discurso. Así, en algunos momentos intenta decirnos que
hablar de los subalternos implica ir más allá del texto, aunque la mayor
parte de sus análisis se encuentran precisamente en el texto, es decir
muy poco se remite a experiencias concretas desde dónde pueda hablar
y contrastar9.

La idea principal de Spivak es que la conciencia del subalterno esta
escamoteada en el texto de sus analistas, esto es, los intérpretes de las
acciones de los subalternos no pueden concretizar la presencia a los
subalternos en sus escritos. Esta crítica considera que esta mirada es
básicamente de la filosofía y sociología occidental. Este riesgo también
atañe a los mismos teóricos de Estudios de la Subalternidad como
intelectuales que participan de dicha  teoría. Lo ideal, según Spivak es
radicalizar la mirada desde la deconstruccion derrideana y la teoría de la
alienación de Marx.

Spivak es conciente que la rebelión es un elemento importante en el
surgimiento de conciencia de los subalternos, y esto recupera de las

8 Este líder de la revolución rusa fue claro al afirmar que “La conciencia política de clase no
se le puede aportar al obrero más que desde el exterior, esto es, desde fuera de la lucha
económica, desde fuera de la esfera de las relaciones entre obreros y patronos. La única
esfera en que se puede encontrar estos conocimientos es las esfera de las relaciones de
todas las clases y capas con el Estado y el gobierno, la esfera de las relaciones de todas las
clases entre si” (Lenin, 1902: 183, cursivas en el original) Esto mismo podría trasladarse al
pesimismo gramsciano y spivakiano.

9 Ella manifiesta por ejemplo: “el trabajo del grupo de los Estudios de la Subalternidad nos
posibilita reiteradamente comprender que la metáfora-concepto de ‘texto social’ no es la
reducción de la vida real a la pagina de un libro. Mi intervención teórica es un modesto
intento de hacer que recordemos esto” (Spivak, pag 249)



- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -

Ladislao Landa Vásquez

reflexiones de Guha y Pandey: “Un cambio funcional en un sistema de
signos es un hecho violento. Aún cuando sea percibido como ‘gradual’,
‘fracasado’ o, incluso como ‘retroceso’, el cambio mismo sólo puede ser
puesto en marcha por la fuerza de una crisis” (Spivak, DPC: 248)

De otro lado habría que mencionar que Spivak plantea un énfasis
sobre un tipo de subalternidad más que otras, ella privilegia la situación
de género, mientras Guha, Chatterjee y Pandey les interesa la condición
de clase. Esto posiblemente le lleve a Spivak a esta posición de que los
subalternos no puedan hablar, pues su demostración gira alrededor de la
condición de género, situación que es mucho más difícil de revindicar
en términos concretos.

Pero también, Spivak (2003: 322) ha sido muy justa en colocar la
perspectiva del grupo de Estudios de la Subalternidad de la India en lo
que respecta a la diversidad, señalando que “el sujeto colonizado subal-
terno es irremediablemente heterogéneo”, esto nos permite pensar que
no todos los subalternos son iguales y pocos llegan a jugar con el poder,
existe un amplio espectro de sujetos que simplemente verán pasar el
poder (hablar) frente a sus ojos, permitiendo solamente a sus lideres
acceder a ese locus de emergencia quienes los simbolizaran.

Estas ideas nos deberían permitir preguntar, ¿si ha existido en la
historia reciente de América Latina una rebelión bajo las banderas de
género y etnicidad en la cual los subalternos pudieron expresarse cabal-
mente? Y radicalizando aún más ¿es posible una rebelión abierta (y por
su puesto con violencia) desde una perspectiva exclusivamente de
etnicidad y genero?

Por ahora no me atrevo a una respuesta definitiva. Podría, en cambio
admitir que las rebeliones por mejores condiciones de vida, por
trasformaciones radicales, generalmente pudieron efectuarse desde una
condición de clase. Esto no implica la negación de otros detonantes para
la existencia de rebeliones, pues existe la posibilidad que bajo parámetros
culturales y religiosos exista una manifestación de autonomía y conciencia.
La cultura y la religión son mascaras adecuadas para la rebelión, es decir,
las rebeliones no implican necesariamente la renuncia a discursos
culturales. Lo cual quiere decir también que es necesario la mascara,
pues solo ella da argumentos, es una retórica necesaria de toda rebelión.
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Creo importante para comprender las expresiones de autonomía de
los subalternos distinguir también entre una marcha, levantamiento,
revuelta, rebelión y guerra, se trata de grados distintos en la expresión de
conflictos. Una trasformación de las condiciones sociales y económicas
es más probable que ocurra luego de rebeliones o guerras (es decir en las
formas radicales de expresión de conflictos) y poco probable solo con
marchas o levantamientos. No obstante las acciones por más mínimas
que sean expresan murmullos de los subalternos, por tanto, es impor-
tante reivindicar cualquier incidente porque es un indicio de que alguien
quiere hablar. Entonces cuando hablamos de la imposibilidad, estamos
comprendiendo principalmente al reconocimiento y no estrictamente a
que no exista conciencia10. Podríamos decir que por lo general la voz de
los subalternos solo se expresa cuando sorpresivamente se va de las
manos “cognoscitivas” del intelectual pensante (líder, intelectual orgánico,
analista, interprete), y esto explicaría precisamente el fracaso cognoscitivo
a que alude Spivak11, porque el pensamiento extra subalterno (intelectual
orgánico u otro cognoscente) termina donde los subalternos comienzan a
pronunciar su voz, cuando este subalterno autista o sordomudo comienza
a pronunciar palabras que nos impresionan. Y esto ocurre básicamente
cuando hay rebelión y se siente cuando hay murmullo. Lo cual no quiere
decir tampoco que los subalternos siempre y en todo momento tienen
conciencia, es pues un proceso tan complejo, fruto de la combinación de
varios elementos, aspecto que ha sido desarrollado por varios estudiosos
bajo el concepto de hegemonía (Gramsci y Althusser, entre otros).

10 Guha (1992: 4) dice a este respecto: “To acknowledge the peasant as the maker of his
own rebellion is to attribute, as we have done in this work, a consciousness to him. Hence,
the word ‘insurgency’ has been used in the title and the text as the name of that
consciousness which informs the activity of the rural masses known as jacquerie, revolt,
uprising, etc. or to use their Indian designations –dhing, bidroha, ulgulan, hool, fituri, and
so on. This amounts, of course, to a rejection of the idea of such activity as purely
spontaneous —an idea that is elitistas well as erroneous. It is elitist because it makes the
mobilization of the peasantry altogether contingent on the intention on intervention of
charismatic leaders, advanced political organizations or upper classes.”

11 Siguiendo a Spivak (DPC: 250-253) entiendo el concepto fracaso cognoscitivo (aunque
seria mas adecuado decir la traducción al castellano) como la difícil comprensión de la
realidad social en el están implicados los intelectuales y los sujetos a quienes se pretende
conocer.
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En efecto, creo que debemos distinguir entre una conciencia de los subal-
ternos a hablar y otra que ésta habla sea reconocida por otros. Lo que me
parece importante del trabajo de Ranajit Guha es precisamente la idea de que
mientras los campesinos se expresan abiertamente, sus interpretes (o quienes
pretenden conocerlos) quieran negar la existencia de esta habla, y creo que es
adecuado decir en este caso que son los interpretes quienes se hacen de la
vista gorda, es decir no quieren ver lo que esta entre su ojos, de manera que
buscan otras razones y no las hablas de los sujetos reales de la rebelión.
Guha parece decirnos que: de lo que se trata es de atrapar in fraganti a los
intérpretes en ese proceso de desviar la mirada intencionadamente.

“In other words, the peasant was denied recognition as subject of history

in own right even for a project that was all his own. This denial came

eventually to be codified into dominant, indeed, the only mode of

historiography on this subject. Even when a writer was apparently

under obligation to think like a bureaucrat affected by the trauma of a

recent jacquerie, he was conditioned to write the history of a peasant

revolt as if it were some other history – that of the Raj, or of Indian

nationalism, or of socialism, depending on his particular ideological

bent. The result, for which the responsibility must be shared equally by

all schools and tendencies, has been to exclude the insurgent as the

subject of his own history” (Guha, 1992: 3-4)

En este contexto, es adecuado comprender también que ni siempre
los subalternos van a mantener su voz. La historia de las rebeliones nos
muestra que  el desenlace puede beneficiar a uno u otro lado, esto esta
meridianamente bien explicado en el Dieciocho Brumario de Marx. En
condiciones de rebeliones o guerras los subalternos tienen la posibilidad
de expresarse autónomamente, e incluso pueden sobrepasar a sus líde-
res y desechar a sus representantes o voceros (sea cual fuera la condición
de clase, género o casta). Esta idea me parece que esta subyacente en los
trabajos de Subaltern Studies. Así podríamos entender frases como esta:
“Todavía tiene que atravesar [el historiador] un camino muy largo antes
de poder comprobar que el insurgente puede apoyarse en su propia
actuación para recuperar su lugar en la historia” (Guha, DPC: 70).
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No esta demás agregar que la pregunta acerca de las condiciones de
rebelión siguen siendo pertinentes: ¿qué es lo que empuja a los grupos
sociales a rebelarse? a lo cual habría que adicionar ¿cómo convencer a los
propios y aliados que es hora de rebelarse? Estas preguntas no deben
impedir, como muy bien lo demuestra Guha, que los subalternos son
concientes de su rebelión, es decir saben lo que están haciendo y no son
inocentes ovejas que fueron arrastrados por un pastor o amo. Esto debe
ayudar a comprender también la idea de que toda rebelión necesita
compañía, y los aliados están más allá de las fronteras (de clase, de
género, de etnicidad). Las rebeliones solitarias tienen éxitos efímeros
aunque quedan en las leyendas creando mitologías heroicas12. Entonces
volvemos a la historia de siempre que en muchos casos se olvida: la
necesidad de continuar comprendiendo políticamente las voces de los
subalternos13.

Siguiendo estas preguntas, hoy un análisis sobre la emergencia de las
voces indígenas en América Latina debe plantearse básicamente como
expresiones en periodos pacíficos (hasta ahora), por tanto con ciertas
limitaciones a que dichas voces subalternas se expresen con toda la
autonomía necesaria y que les permita ubicarse más adecuadamente en
la confrontación de poder. Es decir, nuestra propuesta de balance de las
luchas del movimiento indígena contemporáneo en Latinoamericana debe
comprenderse como parte de un proceso en el que los indígenas pugnan
por ser escuchados, sin embargo las circunstancias no permiten una
claridad en la emergencia de sus voces, ésta esta distorsionada por una
serie de filtros que impiden dichas expresiones.

12 A pesar de las criticas hechas por Guha (1992: 5-6), considero relevante para comprender
estas rebeliones solitarias los trabajos sobre bandidismo de Eric Hobsbawm quien ha
explorado ampliamente su su Rebeldes Primitivos (1970); es cierto que se trata de
rebeliones románticas en la mayoría de los casos y es definido por el historiador ingles
como pre-político, lo que daría lugar a la critica de Guha por su aparente falta de
conciencia; es bueno advertir también que gran parte de estos rebeldes solitarios
pertenecen a la orilla de las clases dominantes en decadencia y no de los propios
subalternos.

13 Diferentes analistas han afrontado esta situación. Eric Wolf, George Rude, James Scott
han ofrecido explicaciones para las rebeliones campesinas; Marx, Gramsci, Lenin, Engels y
Mao han propuesto desde los discursos políticos.
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La indianidad latinoamericana como subalternidad

En efecto, es tentador pensar la historia latinoamericana bajo las
premisas o criticas de la subalternidad o poscolonialidad, y así lo han
mostrado otros estudios (Mallon 2001; Rivera Cusicanqui y Barragán, s/
f, Beverly 2004) que para el caso merece una reflexión detenida14. En este
trabajo prefiero limitar mi análisis a la temática de la subalternidad dejando
para otro momento la controversia de la  poscolonialidad en nuestros
países.

Podríamos comenzar diciendo que: a fines de la década de 1970, el
antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla (1981) manifestaba sus
temores sobre las dificultades para el reconocimiento del discurso políti-
co de los indígenas, decía que en el contexto de la hegemonía de la
izquierda en Latinoamérica, el sindicalismo no permitiría asomar la
ideología indigenista. En los últimos años esta imagen fue trastocada,
por el contrario, es el sindicalismo se convirtió en un discurso con pocas
posibilidades de expresarse y el movimiento indígena había ganado mucho
terreno hasta dar una imagen de ser “el principal actor político” en varios
países (Ecuador, Bolivia y México). ¿Qué ha sucedido desde entonces?
¿Cuáles fueron las condiciones del surgimiento del discurso indianista?

En los diferentes análisis existentes sobre el movimiento indígena, a
menudo suele olvidarse algunos detalles sobre la trasformación semántica
en la mirada al sujeto indígena en América Latina, y en particular el
cambio del locus de enunciación del discurso indígena. Algunos estudios
revaloran solo una especie de autodescubrimiento del sujeto indígena,
es como si de pronto hubieran reaparecido los indígenas desde el anoni-

14 La perspectiva de Subaltern Studies es muy influyente que incluso ha generado un
movimiento similar en intelectuales latinoamericanos y norteamericanos (aunque
principalmente entre literatos) quienes aplicaron algunos de los conceptos y esquemas del
grupo indiano. Este grupo que se organizó bajo la denominación Estudios Subalternos
Latinoamericano ha tenido una efímera existencia (1992-2002), recibiendo también algunas
críticas por su locus enunciativo (Estados Unidos) que ha sido señalado como una nueva
forma de discurso “orientalista”. Uno de sus fundadores Beverly (2004) ha replicado a
estas críticas sugiriendo que dichos críticos deben ser conceptuados como neo-arielistas.
Estas discusiones nos lleva a un fructífero debate que rebasa las fronteras disciplinarias de
manera más efectiva.
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mato o silenciamiento sin ningún antecedente visible, de manera tal,
pocos estudios refieren las difíciles transiciones de este discurso.

Considero mas adecuado comprender que fueron las décadas de 1970
y 1980 como épocas que marcaron un transito en la reconfiguración del
sujeto indígena y esto se refiere especialmente a su representación. Bonfil
Batalla en su libro Utopía y Revolución daba cuenta de la existencia de
un fructífero movimiento indígena que había estado expresándose desde
los años de 1960; manifiestos, panfletos, discursos políticos y reuniones
habían sido realizados por parte de lideres indígenas. De otro lado, un
grupo de intelectuales relacionados con las ciencias sociales en América
Latina germinaban también un discurso diferente al indigenismo
integrador de décadas pasadas15.

Podría decirse que fueron la antropología crítica y la izquierda políti-
ca cuyos discursos abrieron el camino para el impetuoso desarrollo del
indianismo en los años de 1990. En efecto, tanto, intelectuales académicos
y líderes indígenas pudieron beber de estas fuentes para trazar lo que
posteriormente seria el discurso indianista.

Es importante considerar estas dos alternativas para comprender la
conciencia del movimiento indígena, por un lado el propio
autodescubrimiento de los sujetos indígenas y su adecuación en la
sociedad pluriétnica y por otro la apertura del camino elaborado por
sujetos no indígenas.

En el primero, efectivamente se trata de los mismos indígenas como
autores de sus propias formulaciones en diálogos con discursos
confrontacionales, en particular ideologías liberacionistas de la izquierda
que condicionaron este discurso. Sin duda aquí un aspecto importante
fue la educación escolarizada impulsada incluso por el mismo indigenismo
oficial (Bonfil Batalla 1981; Cardoso de Oliveira 1988); han transcurrido
generaciones de indígenas que tuvieron acceso a la educación formal y a
cursos superiores, ganando no solamente conocimientos académicos sino
también un valioso capital simbólico. En este sentido, los líderes del

15 Sobre esta temática del surgimiento del indianismo y la crisis del indigenismo  he desarrollado
mas ampliamente en dos textos: Pensamientos Indígenas de Nuestra América (Landa,
2006b) e Indiagenismo (2002: inédito)
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movimiento indígena primero ocuparon el espacio del capital simbólico
de la academia para luego impulsar su propia identidad fuera de su
espacio social  tradicional.

En el segundo, sin duda, es la labor de una generación de antropólo-
gos críticos, a quienes habría que definirlos también como autocríticos
en la medida que cuestionaron el papel de los antropólogos indigenistas
que apoyaron el rol tutelar del Estado frente a los indígenas. Fue la
generación de antropólogos que a partir de las reuniones y declaraciones
de Barbados I, II y III, abrieron espacios para el propio discurso de los
indígenas. A ellos debemos sumar otros discursos como el de Robert
Jaulin que acuñaron el término de etnocidio. A este grupo, el otrora
director del Instituto Indigenista Interamericano, Gonzalo Aguirre Beltrán
(1993) los definiría como indigenistas ácratas.

Fruto de estos cambios, desde hace mas de 30 años sabemos que
existe un quiebre en la mirada acerca de los pueblos indígenas, esto es,
la mirada indigenista que se extinguió en los años 60 fue sustituida por
la reflexión indianista (aunque hoy algunos analistas prefieran hablar de
neoindigenismo). Esta distinción es muy importante porque el indianismo
representaría la reflexión de los mismos indígenas (líderes y teóricos)
frente a las antiguas miradas paternalistas de los indigenistas (blancos o
mestizos) que quisieron representar al indígena. Este indianismo o dis-
curso político planteado por los indígenas sobre si mismos, hoy precisa
evaluarse con serenidad una vez que se han expresado en unos casos en
toda su riqueza durante estas tres últimas décadas y en otras parcialmente.

Han pasado cerca de cuatro décadas desde que los movimientos indí-
genas en América Latina se han mostrado abiertamente. En este transcur-
so han arañado el cielo y se han codeado con el poder, de la misma
manera también han sufrido los efectos de la altura. Si bien es cierto,
estos actores políticos exitosos de América Latina lograron introducir en
la agenda de los Estados y gobiernos sus problemas y reivindicaciones,
no obstante, también han tenido que aceptar los juegos del poder.
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La crisis de la primera línea de fuego: ¿el subalterno
también sufre vértigo?: Ecuador

Dos son los momentos culminantes en el que el movimiento indígena
ecuatoriano consiguió ubicarse en cresta de la ola: El primero cuando en
1990 realizaron la toma de la ciudad de Quito, acción conocida también
como el levantamiento del Inti Raymi por haberse realizado en el mes de
junio, en esta ocasión la sociedad ecuatoriana por fin visualizaba en toda
su amplitud a este sector que había sido considerado como un fantasma
en gran parte del periodo republicano. El segundo momento podría
ubicarse con ocasión de la destitución (que también puede definirse como
putsh o golpe) del presidente Jamil Mahuad en enero del año 2000, allí
una alianza efímera entre un grupo de militares, un miembro del poder
judicial y el presidente de la CONAIE se convirtieron por una horas en
el poder ejecutivo, pero luego fueron desalojados recayendo el poder en
manos del vicepresidente. Cabe señalar también la presencia importante
del movimiento indígena ecuatoriano en el nivel de los gobiernos locales,
cuya expresión se puede resumir en el papel como Alcalde del dirigente
indígena Auki Tituaña, quien desarrolló políticas locales bajo los
lineamientos del presupuesto participativo.

Estas y otras acciones permitieron exponer al movimiento indígena
como un interlocutor reconocido frente a los diferentes frentes de poder
del país, desde allí negociaron con los gobiernos y la sociedad nacional.
Los intelectuales orgánicos de este impetuoso movimiento trataron de
sacudirse de cualquier relación con el pasado porque ello implicaba su
asociación con la izquierda, de manera que el etnicismo multiculturalista
se impuso con gran fuerza (León Galarza, 2007; Becker, 2007, 1999). No
obstante, a partir del 2001 el ímpetu de este exitoso movimiento comenzó
a resquebrajarse. Incluso puede decirse que en los últimos años ha
ocurrido reveses que pueden ser calificados como crisis o percances gra-
ves generados por su participación comprometedora en gobiernos
nacionales, involucramiento en políticas con instituciones internacionales,
endebles beneficiarios de políticas de reconocimiento, entre otros. Esta
situación ha generado cierta desazón en las propias bases sociales de
dicho movimiento y de otros sectores de la sociedad. Pero, hechos mas
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concretos de esta crisis pueden estar expresados en la división de la
COICA16 y la perdida de credibilidad de la CONAIE en Ecuador por
causa de la alianza con el gobierno de Lucio Gutiérrez17. Así, en Ecuador,
los indígenas que se caracterizaron en los últimos años por ser la
vanguardia política (ahora es usual denominarlos “actores políticos”) de
ese país, hoy están en segundo orden. Esto se ha demostrado muy clara-
mente en la destitución del ex militar Lucio Gutiérrez donde el movimiento
indígena organizado por primera vez estuvo solo de observador sin
participación alguna; fue un movimiento espontáneo y sin perfil políti-
co, “los forajidos” (grupo de jóvenes y ciudadanos urbanos estigmatiza-
dos por Gutiérrez) quienes encabezaron la protesta y luego destitución
de Gutiérrez. Por tanto, la pregunta es ¿Qué pasó con el actor político
más importante de los últimos años?

El proceso ecuatoriano nos muestra pues una parcial emergencia de
las voces indígenas, el movimiento expresado en levantamientos, mar-
chas y protestas no ha permitido la presencia clara de la generalidad de

16 La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) tuvo
como sede administrativa la ciudad de Quito (Ecuador) y allí se inicio su crisis de ruptura.
En junio del 2005 se realizaban (con dos días de diferencia) el VII Congreso de la COICA,
uno en Guyana francesa y el otro en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), esta pujante
organización de los diferentes grupos amazónicos se había dividido a causa del conflicto
creado por su anterior dirigente Sebastiao Machineri. El debate y las acusaciones de uno
y otro bando han circulado en diferentes páginas web. Las críticas a la dirección anterior
fue malversación de fondos y nepotismo, el cual esta siendo evaluado. El movimiento
indígena es uno de los grandes usuarios de la red electrónica, no obstante, algunos
analistas señalan que precisamente por confiar demasiado en este medio descuidaron
otras alternativas causando parte de esta crisis. Véase Marcos Matías Alonso, “Riesgo de
crisis y rupturas del movimiento indígena latinoamericano” http://alainet.org/active/8881
(26/05/06);  Véase también “El fraccionamiento de la COICA, Servindi N° 63 Año 2005,
http://www.servindi.org/pdf/Serv_63_Coica.pdf

17 Existen algunas evaluaciones criticas a este respecto, entre ellos me parece muy importante
el de Víctor Bretón (2006); he señalado algunos puntos críticos sobre este aspecto en un
texto reciente (Landa, 2006a) señalando que el movimiento indígena se envaneció con su
éxito y descartó a sus aliados arrimándose a sus potenciales destructores. En estos
documentos se analiza la participación política muy cercana al poder estatal por parte del
movimiento indígena y sus consecuencias en términos de credibilidad que fue demostrada
de alguna manera en el fracaso electoral en las elecciones del 2006 donde el líder indígena
Luis Macas solo llegó al 2% de los votos en su intento de alcanzar la presidencia; las bases
del movimiento indígena en estos momentos se encuentra muy decepcionado de sus
dirigentes al igual que la población (Báez y Bretón, 2006).
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este sector subalterno, las conquistas han sido limitadas, se ha tratado
de reconocimientos líricos y ayudas parciales. Esta emergencia limitada
esta expresada también en un proceso de trasformación de los dirigentes
quienes se han convertido en elites que han negociado (cierto es, en
difíciles condiciones) con el poder dominante que permanentemente ha
socavado estos reclamos, y es posible que los indígenas del común no se
sientan representados por estas élite. Es inevitable pensar el capital sim-
bólico obtenido por indígenas como Luis Macas, Nina Pacari, Luis
Maldonado, Blanca Chancoso, Antonio Vargas, entre otros, que se han
convertido en personajes políticos importantes. Así, el movimiento in-
dígena ha perdido una batalla, su recuperación dependerá de una
comprensión adecuada de su realidad y de plantear sus expectativas en
relación a otros subalternos también.

En la cúspide del poder: la espera

La situación es algo diferente en el caso boliviano aunque, sin duda,
aún estamos en el tiempo de la espera. La llegada al poder político más
importante en Bolivia esta reflejada en el triunfo electoral de Evo Morales
Aima, un dirigente campesino de origen aimara, quien ha logrado obtener
más del 50% de los votos de los ciudadanos de este país. Este triunfo
promete la imagen de continuidad del movimiento indígena, no obstante,
en la práctica exista en estos momentos un suspenso en su propuesta
multicultural, la cual está entretejida con la elaboración de una nueva
Constitución que aún no ha concluido, esto significa que un triunfo
indígena no esta expresada con claridad en el país altiplánico. Esta espe-
ra depende mucho de las negociaciones tanto al interior como con el
exterior, incluyendo el chantaje que pueda existir en ambos espacios
para impedir la realización de la utopía mayoritaria en este país
demográficamente indígena.

Entre otros aspectos el fantasma de la izquierda ha estado rondando
esta elección de Evo Morales, pues algunos identifican como parte de
una serie de triunfos de discursos políticos identificados de alguna manera
con la izquierda (Lula en Brasil, Bachelet en Chile, Correa en Ecuador)
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sin embargo, algunos analistas manifiestan sus discrepancias con esta
visión  como el que ha mostrado Walter Mignolo18 para quien lo mas
importante es que Evo Morales representa lo que él denomina como giro
descolonial.

Esta situación ha generado muchas reacciones tanto positivas como
negativas. Los diferentes movimientos indígenas organizados en diferen-
tes países americanos han saludado muy entusiasmadamente. De otro
lado, a algunos les da miedo o inquina la presencia de indígenas en el
poder, de tal manera  que ciertas elites burguesas que mantienen una
distancia clínica con dichas poblaciones pueden sorprenderse de aquellos
éxitos. Uno de los embates recientes a este respecto fue un exabrupto
protagonizado por el escritor Mario Vargas Llosa quien en su condición
de estrella (o voz autorizada) tuvo una automática amplificación a través
de los medios de comunicación. El escribió el 20 de Enero de 2006 a
propósito de una gira de Evo Morales por diferentes países luego de su
triunfo electoral:

“Su atuendo y apariencia, que parecían programados por un genial

asesor de imagen –no altiplánico sino neoyorquino–, han hecho las

delicias de la prensa y elevado el entusiasmo de la “izquierda boba” a

extremos orgásmicos. Pronostico que el peinado estilo “fraile

campanero” del nuevo mandatario boliviano, sus pulóveres rayados

con todos los colores del arco iris, las casacas de cuero raídas, los

18 Mignolo (Revista del Sur, 164, Marzo-Abril, 2006) ha señalado: “Me parece crucial
entender, en este momento y hacia el futuro, que Evo Morales es el signo visible, hoy, de
un giro en marcha desde hace cinco siglos pero más claro y visible desde la década del
setenta. No se trata ya de un giro a la izquierda sino de un giro descolonial. En todo caso
es un giro de la izquierda en América del Sur bajo el liderazgo político, intelectual e
ideológico de los movimientos indígenas que no necesitaron ni de Marx ni de Lenin para
darse cuenta de que eran explotados…Fenómeno semejante se dio hace tiempo con la
revolución haitiana. Dado que en la mentalidad blanca los negros no tenían capacidades
intelectuales, la revolución de Haití “no pudo” haber sido llevada a cabo por los negros sin
ayuda de los blancos. No era seguro quiénes eran esos blancos, pero lo cierto fue que para
el análisis no podría haber habido revolución haitiana sin blancos detrás. Uno de los
peligros contundentes hoy es dar prioridad en las explicaciones a la izquierda sobre la
“descolonialidad”, un proyecto político que la izquierda todavía es incapaz de ver, y ante
el cual por cierto aún más ciega es la derecha”
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vaqueros arrugados y los zapatones de minero se convertirán pronto

en el nuevo signo de distinción vestuaria de la progresía occidental…

Tampoco el señor Evo Morales es un indio, propiamente hablando,

aunque naciera en una familia indígena muy pobre y fuera de niño

pastor de llamas. Basta oírlo hablar su buen castellano de erres rotundas

y sibilantes eses serranas, su astuta modestia (“me asusta un poco,

señores, verme rodeado de tantos periodistas; ustedes perdonen”), sus

estudiadas y sabias ambigüedades (“el capitalismo europeo es bueno,

pues, pero el de los Estados Unidos no lo es”) para saber que don Evo

es el emblemático criollo latinoamericano, vivo como una ardilla,

trepador y latero, y con una vasta experiencia de manipulador de

hombres y mujeres, adquirida en su larga trayectoria de dirigente

cocalero y miembro de la aristocracia sindical”19.

Como se puede observar tanto la izquierda como el movimiento indí-
gena no son del agrado del escritor. Este diagnostico funesto traza una
intolerancia frente a esquemas alternativos de sociedad. Al parecer, para
Vargas Llosa solamente los “bien vestidos” y con rasgos europeo-
occidentales deberían llegar al Olimpo. Cabe recordar aquí una distinción
trazada por Will Kimlicka al señalar que existió un liberalismo más tole-
rante y fue más evidente en el siglo XIX; mientras la intolerancia en siglo
XX frente a la alteridad fue innegable y más nociva, una de cuyas
expresiones fue Auschwitz

Evo Morales ha reaccionado a estas expresiones de Vargas Llosa con
un tímido discurso que a momentos parece darle razón a su crítico por
“su astuta modestia…sus estudiadas y sabias ambigüedades”:

“Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi dolor, mi protesta

sobre un escritor internacional, Vargas Llosa. Por poco no dice que soy

salvaje, retrógrada, populista, qué saben los indígenas sobre la realidad

económica, social y política”. (13/08/06)

19 Mario Vargas Llosa “Asoma en la región un nuevo racismo: indios contraAsoma en la región un nuevo racismo: indios contraAsoma en la región un nuevo racismo: indios contraAsoma en la región un nuevo racismo: indios contraAsoma en la región un nuevo racismo: indios contra
blancos” blancos” blancos” blancos” blancos”  http://www.lanacion.com.ar/773706 (24/05/07)
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Esta enigmática respuesta por parte de Morales daría lugar a
especulaciones: ¿Evo esta respondiendo desde arriba, sabiendo que esta
en el poder, o esta jugando su papel de subalterno?

Ha habido interpretaciones más serenas y diferentes a este exabrupto
de Vargas Llosa, entre ellos el novelista boliviano Néstor Taboada Terán
quien señalaba:

“Evo, presidente después de más de 50 años en que los q’aras han

minifundizado los latifundios de los terratenientes, los indios han to-

mado el poder político de la nación con los medios pacíficos y democrá-

ticos de que disponen, sin disparar un tiro, sin que corra sangre inocen-

te. Un hecho trascendental al estilo sudafricano con Nelson Mandela a

la cabeza y sus multitudes de negros aguerridos. Y en el Perú no tardará

en acontecer lo mismo, porque la “evomanía” de la liberación nacional

racial y social es el nuevo fantasma que recorre el mundo.”20

Otros están tentados a señalar que detrás de la figura de Evo Morales
está la orientación intelectual de un blanco como García Linera, a  lo cual
responde Mignolo (2006) señalando que: “La fórmula Morales-García
Linera es significativa para entender el proceso histórico en los últimos
quince años. En 1992 Bolivia llamó la atención de gran parte del mundo
por un acontecimiento sin precedentes: Víctor Hugo Cárdenas, un inte-
lectual aymara egresado de la Universidad de San Andrés, fue elegido
vicepresidente por la fórmula que integró con Gonzalo Sánchez de Losada.
A pesar de la importancia que tuvo esta Vicepresidencia, Cárdenas fue
un subalterno de Sánchez de Losada, quien comandaba el barco. Cuando
se invirtió la composición étnico-social en la fórmula de Evo Morales se
hizo aún más evidente el giro descolonial. En el caso de García Linera no
se trata ya de un subalterno sino de un traductor, como él mismo lo dice,
en un barco que comanda la visión indígena de Morales y no ya la visión
latino-criolla de Sánchez de Losada”.

20 Néstor Taboada Terán “Más respuestas a Mario Vargas Llosa: Racismo, discriminación y
prejuicio” www.la-epoca.com (10/6/06)
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Una mirada mas serena nos indica que García Linera representa la
perspectiva de la izquierda dentro del movimiento indígena, es decir
maneja un discurso revolucionario clásico que nos remite una tradición
del cual Bolivia no necesariamente se ha apartado aún bajo las presiones
del multiculturalismo; si bien es cierto su militancia política ha combi-
nado un discurso de izquierda con ideas indianista, su lenguaje es parte
de un esquema confrontacional y liberacionista como se puede observar
en sus escritos21.

Quiérase o no, el fantasma de la izquierda siempre estará rondando
en la interpretación de los triunfos indígenas en nuestros países, aun
cuando los mismos indígenas traten de sacudirse constantemente del
lastre izquierdista. Tratándose de Bolivia esto es mas evidente, una
sociedad que ha combinado los pensamientos mas radicales en términos
de cambios sociales y revolución, por un lado; y practicas políticas con-
servadoras y hasta fascistas por otro. Así se puede entender por ejemplo
la acción militante del “Che” Guevara en los sesenta, sin olvidar las tesis
de Pulacayo de inspiración trotskista en los años cuarenta del siglo pasado.
Y desde el lado conservador, el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez
de Losada y el fascismo de Hugo Banzer y García Meza.

El proceso boliviano expresa un escenario mas heterogénea para la
comprensión de la subalternidad, en este país la población alterna entre
una perspectiva de clase (sindicalismo) y discursos indígenas; los mismos
indígenas arrastran una tradición sindical y no han logrado purificarse
como el movimiento indígena ecuatoriano (Landa, 2006a). Por tanto una
la expresión de la subalternidad en Bolivia puede ser una vía muy im-

21 Su discurso expresa por ejemplo:”La consigna de la “toma del poder” ha sido el enunciado
que ha resumido esta paradoja histórica: por un lado, la necesidad de los movimientos
revolucionarios de apuntar sus energías de confrontación y resistencia hacia los mecanismos
de dominación política centralizada (el Estado), a fin de arrebatar a las fuerzas conservadoras
el control de los aparatos que monopolizan la direccionalidad de las relaciones sociales de
dominación que atraviesan toda la sociedad, más allá y más acá del propio Estado, pero a
su vez, el riesgo de que ese aparato estatal conquistado por los revolucionarios, los atrape
en una lógica de la dominación que los llevara a que ellos hagan exactamente todo lo que
anteriormente habían combatido de la antigua elite gubernamental desplazada. Claro,
¿cómo desmontar una estructura de dominación política por medio de la misma
estructura?” (García Linera 2003: 298)
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portante para comprender precisamente un juego mas activo entre clase
y etnicidad (a lo cual deberíamos agregar genero, que seria lo ideal). En
ese sentido, esta experiencia sudamericana está en espera.

Guatemala y Brasil

En otros espacios ocurren también experiencias de voces subalternas
por parte de los indígenas, se podría decir que han obtenido audiencias
importantes y reconocimientos. Las experiencias de Brasil y Guatemala
podrían tomarse como ejemplos, entre otros.

El indio simbólico de Brasil

Brasil tiene un escaso 0.4% de población indígena que en términos
reales se ha convertido en una minoría multiétnica (son mas de 200
grupos según estudios antropológicos y lingüísticos), sin embargo este
movimiento indígena ha conseguido una audiencia como ningún otro
movimiento en América Latina. En este país, la sociedad nacional parece
reconocer a los indígenas como si estuviera siguiendo los discursos de
Kurt Nimuendaju (“os verdaderos brasileiros sao os indios”) y Gilberto
Freire (la nación brasileira esta constituida por tres razas: india, negra e
portuguesa). Esto nos ayuda a comprender el lugar simbólico de los gru-
pos indígenas brasileños, sin que esto signifique un reconocimiento real
y completo por parte de la sociedad nacional y el Estado. Por eso pueden
permitirse paradojas como el de levantar las figuras de indígenas
ecológistas y por otro lado obstaculizar el reconocimiento de sus territorios
e incluso dejar en manos de los fazendeiros las soluciones cotidianas –
por su puesto con menoscabo de la causa indígena. Se podría pensar
que en Brasil solo es permitido el simbolismo individual de ciertos líde-
res, mientras que se deja de lado a la población real y viviente dispersa
en estos variados grupos étnicos. Pues sino, cómo pensar la figura del
Kayapó Raoni Metuktire cuando se convierte no solo en la coestrella de
Sting sino también se presenta con toda naturalidad en el parlamento
brasiliense como ocurrió el 19 de abril del presente año 2007. Raoní no
solo es líder sino también su nombre se presta para el Instituto Raoní
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(fundado en el año 2000 luego de su viaje a Francia). ¿Será Raoní un
típico subaltern con iniciativa, o es ya un exsubaltern? Igual se podría
repetir del recientemente fallecido Mario Juruna, indio xavante, que gracias
a su acuciosa grabadora y el apoyo del antropólogo Darcy Ribeiro fue
parlamentar en plena transición hacia la democracia en Brasil de los
años 1980. ¿Serán Raoni y Juruna subalternos que a partir de haber sido
escuchados ya no pueden (pudieron) volver al seno de la subalternidad?

Por otro lado, en Brasil es mas claro la figura del lobby como estrategia
para negociar con el poder de parte del movimiento indígena. Aunque
esto también puede extenderse a países como Ecuador, México y Perú,
en Brasil se observa una practica mas frecuente donde los indígenas
presionan directamente en el parlamento para la aprobación de leyes y
medidas en su beneficio. En conversaciones con dirigentes indígenas
pude comprender el papel importante y la practica de esta estrategia para
adquirir presencia política y conquistar sus reivindicaciones.

Esta misma estrategia también se reproduce a nivel internacional, en
particular en las Naciones Unidas, espacio que se ha convertido en los
últimos tiempos en el escenario fundamental de las reivindicaciones del
movimiento indígena, el Foro Permanente para Pueblos Indígenas en la
ONU es pues una expresión de este proceso (Vallejo Real, 2003). Se trata
pues de una estrategia más silenciosa aunque en gran parte de las
argumentaciones los indígenas y los especialistas derrochen arengas in-
flamadas en sus discursos sobre la urgente necesidad de los derechos
indígenas. No debemos olvidar que fue a través de la ONU como se
consiguió declarar el decenio de los pueblos indígenas (1994-2004) a
nivel mundial, pero que en la practica tuvo pocos efectos en los países,
de manera que a cada momento había que recordar a los gobernantes
“estamos en el decenio de los pueblos indígenas” y para el resto de la
sociedad civil prácticamente pasó desapercibido.

Guatemala: el divorcio indianista

Podemos mencionar también la experiencia de Guatemala y su desen-
lace pos violencia que ha marcado el auge del movimiento indígena.
Como sabemos, este país ha sufrido un proceso conflictivo muy trágico
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sobre todo en las décadas de 1970 y 1980. Los movimientos de izquierda
lideraron este proceso, siendo participes un grueso sector de indígenas.
Mario Roberto Morales ha intentado explicar precisamente el ocaso de la
guerrilla guatemalteca y el nacimiento del movimiento indígena. Este in-
telectual, que se define como mestizo (ladino es la denominación en
Centroamérica), ha señalado en un libro, La articulación de las diferenci-
as (su tesis de doctorado en Pittsburg), cómo la represión militar junta-
mente con la difusión de las sectas protestantes derrotó a la guerrilla
quedando espacio libre para el desarrollo del multiculturalismo indíge-
na22. Morales incluso afirma que fue la izquierda, es decir el EGP (Ejercito
Guerrillero del Pueblo) el que construyo la figura pública de Rigoberta
Menchú como una estrategia de denuncia para evitar la represión; con
los años Menchú no solo se hizo famosa con su celebre libro Me llamo
Rigoberto Menchú, sino que ganó el premio Nóbel de la paz, impulsando
luego ese torrente que hoy se denomina movimiento indígena guatemalteco.
El texto de Mario Roberto Morales es una apuesta por el mestizaje como
una reacción frente al indianismo mayista y esta en continuo debate a
través de diversos escritos periodísticos generado una gran discusión en
este país23. Los trabajos de este intelectual podría comprenderse como
parte de las reacción a la saturación del indianismo en algunos países o
lo que Benjamín Arditi (2000) denomina “El reverso de la diferencia”.

La experiencia del movimiento indígena guatemalteco nos da la
impresión de haberse distanciado de una alternativa pasada, de purificarse
cada vez más frente a su antigua alianza con la izquierda guerrillera y
tratar de abrazar los discursos seductores del multiculturalismo que están
a la orden del día, y apoyarse en las ayudas que ofrecen los organismos

22 Véase: Mario Roberto Morales, La articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón
(los discursos literarios y políticos del debate interétnico en Guatemala):
www.ensayistas.org/critica/guatemala/morales/htm.

23 Sobre la situación de los movimientos indígenas y su discusión, el informe de la  Comisión
para el Esclarecimiento Histórico y su documento Guatemala, memoria del silencio (1999)
es muy esclarecedor.  (03/11/07)http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/gmds_pdf/ Podemos
mencionar también el trabajo de Arturo Arias “¿Postcolonialidad ladina, subalternidad
maya? La difícil adecuación de corrientes teórico-metodológicas a espacios simbólicos
étnicos” http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/
POSTCOLONIALIDAD%20LADINA.PDF
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internacionales. En estas condiciones una voz autónoma corre el riesgo
de perderse en el marasmo de los discursos del orden vigente. Es una
vía totalmente pacifica de conquista de un espacio que supone un
alejamiento de alternativas violentistas en la que participó en épocas
pasadas; si bien es cierto se trata de una posición mas autónoma  pero a
la vez de lento camino que nos hace ver aún como distante respecto a
experiencias de países como Bolivia, Ecuador y México que tienen
mayores conquistas. Aunque las fuerzas conservadoras hasta hoy no
diferencian aún las buenas intenciones pacificas del movimiento indíge-
na actual, su antigua alianza con la izquierda hace que la micro-guerra
persistente hoy (con asesinatos a dirigentes y promotores sociales) también
les afecte.

¿México insurgente posmoderno?

De las experiencias mostradas hasta aquí, podría plantearse como
excepción la rebelión zapatista. Es decir, el movimiento zapatista de fi-
nes del siglo XX podría ejemplificar como el surgimiento de una voz
subalterna en rebelión. Todos sabemos que a partir de 1994 un grupo
guerrillero (EZLN) inicio un proceso de reivindicación indígena en la
selva lacandona, en la región de Chiapas, cuya máxima expresión fue la
marcha en el año 2000 hacia el DF donde plantearon sus demandas y a
regañadientes el gobierno mexicano incluyo en la Constitución el
reconocimiento de la multietnicidad en el país.

Sin embargo habría que preguntarse sobre las características de esta
rebelión y sobre todo su vigencia. En primer lugar habría que recordar
que en México de los últimos tiempos las guerrillas izquierdistas no
tuvieron el dramatismo ni la importancia que en otros países (Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú); entonces cuando surge el
movimiento zapatista con un ingrediente étnico, y con militantes indíge-
nas, tiene un impacto por su originalidad y novedad. Pero cabe también
preguntarse sobre los componentes y las características de este movimiento,
lo cual se podría formular así: ¿quién habla? ¿Los indígenas o el Coman-
dante Marcos?, ¿qué voz fue más escuchada, la de los indígenas o el del
comandante Marcos, los subalternos o el intelectual orgánico de éstos? Y
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a esto podría agregarse ¿se plantea esta rebelión cuestiones de poder más
allá de un esquema foucaultiano de la resistencia cotidiana?
Indudablemente la rebelión zapatista de finales del siglo XX tiene una
propuesta posmoderna que consiste en evitar confrontar el problema del
poder de manera más general; en varias manifestaciones el Comandante
Marcos ha señalado que no les interesa el poder, entonces ¿cómo hacer
escuchar las voces del subalterno sin confrontarse con el poder central?
La experiencia mexicana de la guerrillera zapatista nos muestra igual-
mente una conquista parcial de la autonomía indígena, su merito es haber
conseguido reivindicaciones formales a nivel del Estado pero como en la
mayoría de los países de difícil aplicación o de permanente boicot a estos
derechos indígenas.

Conclusiones

Los indígenas son un componente importante de los sectores subal-
ternos en los diferentes países de América Latina; su emergencia ha esta-
do marcado por diversas acciones siendo caracterizado en la mayoría de
los casos como movilizaciones organizadas bajo las banderas de etnicidad;
los sujetos de estas acciones básicamente ha sido definido como
movimiento indígena. No cabe duda, existe un discurso autónomo del
sujeto indígena, lo cual quiere decir también, conciencia por parte de
este colectivo sobre sus acciones, y esto es significativo para sostener
que la voz subalterna ha tenido lugar; son voces, como las que Ranajit
Guha ha mostrado bajo el concepto de Insurgencia. De lo que se trata es
de rastrear estas voces de sujetos expresada a través de las acciones, lo
que significa distinguirlas de las interpretaciones “intencionadas” de otros
sectores. En este sentido una evaluación de los movimientos indígenas
como expresión de la subalternidad indígena implica observar las con-
quistas parciales y las persistentes desviaciones de dichas voces por
parte de estos diferentes poderes y sectores a quienes interpela. Asimismo,
se trata de observar cómo ciertas fracciones de estos mismos indígenas se
des-subalternizan y subalternizan a otros en este proceso. Estos repre-
sentantes que al lidiar con el poder, y sobre todo especializarse en el
papel de lideres o dirigentes, pero sobre todo al adquirir un capital sim-
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bólico que les permite obtener fracciones de poder frente a los dos mun-
dos con quienes negocian (que para el caso representa el mundo de los
indígenas y la sociedad nacional, que en el lenguaje corriente se diria:
entre blancos e indígenas)

Como hemos visto, la posibilidad del hablar subalterno se presentó a
partir de los años 1970 en América Latina. La historia de este proceso
esta marcado por diferentes hitos como son los manifiestos indígenas de
Tiwanaco, Achacachi, y los Congresos indígenas realizados en Ecuador,
México, Bolivia y Perú. Antropólogos  e intelectuales de izquierda
contribuyeron también con las diferentes reuniones y comunicados (de
Barbados especialmente), además de otros eventos y sobre todo análisis
sobre la difícil situación de los indígenas.

Como corolario de estos impulsos, no podemos negar que existe
un reconocimiento a los sujetos indígenas en el contexto de los Es-
tados y los Organismos Internacionales, aunque esta misma voz es
cada vez escamoteada bajo diversas estrategias por parte de los re-
presentantes de los Estados, esto implica reconocer también que los
Estados son los principales dirimentes en cuanto a las políticas en
relación a los indígenas (Simpson 1997: 26). El reclamo de parte de
los analistas y los representantes del movimiento indígena remarcan
precisamente la difícil aplicación de dichos principios, de manera
que hoy se puede hablar de “constitucionalismos multiétnicos” (Van
Cott, 2000) con poco efecto, es decir reconocimientos formales por
parte del Estado.

La conciencia autónoma de los subalternos significa también
comprender ciertas premisas como la heterogeneidad de los grupos indí-
genas cuando se habla de la emergencia de las voces subalternas ¿De que
se trata, de todos los subalternos o solamente de los líderes de los subal-
ternos? Lo que observamos en América Latina es un proceso de ascenso
de líderes indígenas y no necesariamente de emergencia integral del
movimiento indígena. Es cierto, se trata de líderes indígenas y no de
burgueses travestidos como quiere ver Vargas Llosa. Estos líderes pueden
representar a momentos la voz de los subalternos pero no logran imponer
una agenda indígena, de modo que tienen que negociar en terrenos de
las clases dominantes.
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Es importante observar que esta presencia indígena significa que son
solo fracciones de la subalternidad indígena quienes acceden a tener una
voz directa. Estas fracciones efectivamente emergentes podemos definirlos
como traductores debido a su desplazamiento del locus de enunciación.
Los líderes indígenas como cualquier otro dirigente en principio son
brockers, y tratándose de indígenas este papel es más evidente, en el
sentido de que los líderes indígenas suelen convertirse también en
traductores de culturas con cierta semejanza a los antropólogos24. Cumplen
el papel de mantener y dar un secreto para uno y otro lado. El
conocimiento de un lado lo proporciona de manera muy controlada,
tanto al mundo indígena como al mundo blanco, por eso se los ve con
fascinación desde los dos lados. Es un shamán bifronte en algún senti-
do. En las sociedades tradicionales el shamán es quien puede leer la
naturaleza, lo cual le distingue y les permite ganar un capital simbólico
entre los humanos25. En el caso de un broker intercultural con el capital
simbólico adquirido tiene una doble ganancia, tanto en el mundo de los
blancos como en el de los indígenas.

En este proceso ocurren también situaciones de subalternizacion a
otros grupos. En Brasil, me comentaban un dirigente indígena, sobre
estos cambios permanentes que son evidentes cuando se habla del
surgimiento de las voces; el me decía que trascurre con frecuencia un
cambio en la importancia del primer plano de los indígenas, en los últi-
mos 20 años, primero fueron importantes los Terena, luego vinieron los
Kayapo y ahora están los Xavante; es decir entre los mismos indígenas
también unos subalternizan a otros, el sueño pan-indígena solidario e
igualitario que planteaba Bonfil Batalla en los años de 1970 esta aun muy
lejano bajo los esquemas actuales.

24 Existe una amplia bibliografía sobre el papel del antropólogo como traductor, solo para
mencionar algunos señalaré algunos autores y libros conocidos: Johanes Fabian (The Time and
other), Clifford Geertz (La interpretación de la Cultura); Clifford y Marcus (Writing cultura);
Marcus y Fisher (Anthropology as cultural critique). En estos trabajos observamos la problemática
del traslado del lenguaje y la cultura, tanto en su forma “transparente” como en la “distorsión”;
considero que esto no esta ausente en la perspectiva del traductor indígena.

25 Para Claudia Zapata (2005) existirían dos niveles de este traductor, uno  interno y otro
externo. Creo que seria adecuado considerar el shaman precisamente como el traductor
interno.
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De otro lado, al trasladar discursivamente los problemas sociales al
terreno étnico, se olvida, o mejor decir, interdicta otros temas y a otros
grupos de manera que hoy se marginaliza las revindicaciones sindicales
y los conflictos de clase, e incluso en algunos países se margina también
las reivindicaciones de genero. Esta situación también muestra otro
proceso de subalternización. De aquí, lo que parece ser la objeción prin-
cipal de Spivak al gran sueño contrahegemónico gramsciano de la
dominación total, en tal caso no existen voces subalternas, puesto que
habrían cambiado de lugar.

Para comprender esto habría que preguntarse precisamente sobre la
agenda del tema indígena: ¿quién propone, quien controla los temas de
la agenda indígena? ¿Las reivindicaciones indígenas están más allá de
los parámetros del estado y los organismos internacionales? Los líderes
indígenas negocian con el poder, pero el poder esta en manos de sujetos
neoliberales que estarían “sensibilizados” con las necesidades de sujetos
indígenas, a quienes descubren que son los más pobres del planeta y
que estuvieron rezagados históricamente. No obstante el sujeto de poder
siempre plantea la agenda de discusión aun cuando sean temas de los
otros. A esto debemos sumarle que en la negociación alguien tiene siempre
la iniciativa, siendo más probable que esté en manos de quien detenta
mayor poder. Sin duda, existe una agenda indígena, pero como dijimos
esta es capitaneada por las clases dominantes. Podríamos decir que la
subalternidad debería crear su propio lenguaje y no adecuarse al existen-
te, plantear una agenda diferente y no adaptarse al trazado por otros
sectores, ésta sería una condición para su autonomía.

De esta manera los surgimientos de un discurso indígena que se
asemeje a una emergencia de voz subalterna reconocida pasa por una
serie de filtros en los cuales se difumina; el costo de este reconocimiento
es muy caro y los indígenas observan una distorsión de sus palabras
originales; es posible que muchos sueños indígenas fueron decayendo
por estas trasformaciones. Habría que esperar el segundo frente de emba-
te para ver más claramente una autonomía indígena.

Para terminar propondré algunas hipótesis para pensar:
· El crecimiento y auge del movimiento indígena desde la década

del 80 ha ampliado el espectro de lideres y pensadores indígenas
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de base, que una vez capacitados se han convertido en el potenci-
al cuestionador de las cúpulas que condujeron y reflexionaron el
proceso de emergencia de este sector

· El ascenso de algunos subalternos ha creado otras identidades
subalternas, esto significa, por ejemplo, a nivel étnico se ha obs-
curecido a los mestizos, y a nivel político a la izquierda. Ambas
identidades son invisibilizados hoy en los discursos formales,
pues cargan un supuesto pecado por haberlos relegado en el pasado:
la izquierda definió a los indígenas como clase según sus propios
intereses; los mestizos lo quisieron integrar a la sociedad nacional
eliminado su cultura; estos serían los pecados por el cual estarían
pagando con el desprecio del movimiento indígena.

· Las políticas de la diferencia se han desarrollado con cierto éxito y
el movimiento indígena ha sido uno de los que mas ha explotado
dichos planteamientos, sin embargo hoy esta agotándose por cau-
sa de factores externos al grupo como son las luchas desde sectores
sociales excluidos de raigambre mas amplia y trans-étnica.

· Una respuesta al agotamiento del etnicismo diferencialista esta
surgiendo a partir de la renovación de un discurso sobre el mestizaje
y la hibridación planteado desde diferentes sectores teóricos.

Lima, sept/oct 2007
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No Brasil, a auto-atribuição de identidades étnicas tem se tornado
uma questão importante nos últimos anos, por meio da organização po-
lítica de grupos que reivindicam o reconhecimento dos territórios que
ocupam, como no caso dos povos indígenas e das chamadas comunida-
des remanescentes de quilombos.

A partir da Constituição Brasileira de 1988, o termo quilombo, antes
de uso quase restrito a historiadores e referido ao nosso passado como
nação, adquire uma significação atualizada, ao ser inscrito no artigo 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para confe-
rir direitos territoriais aos remanescentes de quilombos que estejam ocu-
pando suas terras, sendo-lhes garantida a titulação definitiva pelo Esta-
do brasileiro.

Quilombo ou remanescente de quilombo, termos usados para confe-
rir direitos territoriais permitem, “através de várias aproximações, dese-
nhar uma cartografia inédita na atualidade, reinventando novas figuras
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do social” (REVEL, 1989: 7). Assim, a construção de uma identidade
originária dos quilombos torna-se uma referência atualizada em diferen-
tes situações etnográficas nas quais os grupos se mobilizam e orientam
suas ações pela aplicação do artigo 68 do ADCT.

Pode parecer paradoxal que os antropólogos, que marcaram suas dis-
tâncias e rupturas com a historiografia (ao definir seu campo de estudos
por um corte sincrônico no “presente etnográfico”), tenham sido coloca-
dos no epicentro dos debates sobre a conceituação de quilombo e sobre a
identificação daqueles qualificados como remanescentes de quilombos,
para fins de aplicação do preceito constitucional.

Acontece, porém, que o texto constitucional não evoca apenas uma
“identidade histórica” que pode ser assumida e acionada na forma da lei.
Segundo o texto, é preciso, sobretudo, que esses sujeitos históricos
presumíveis existam no presente e tenham como condição básica o fato
de ocupar uma terra que, por direito, deverá ser em seu nome titulada
(como reza o artigo 68º do ADCT). Assim, qualquer invocação ao passa-
do, deve corresponder a uma forma atual de existência, que pode reali-
zar-se a partir de outros sistemas de relações que marcam seu lugar num
universo social determinado.

Tal aspecto presencial, focalizado pela legislação, tem levado antropó-
logos a seguir um princípio básico: o de “fazer o reconhecimento teórico
e encontrar o lugar conceitual do passado no presente” (SAHLINS, 1990:
19). O fato de o pressuposto legal estar referido a um conjunto possível
de indivíduos ou atores sociais organizados em conformidade com sua
situação atual permite conceituá-los, sob uma perspectiva antropológica
mais recente, como grupos étnicos, que existem ou persistem ao longo
da história como um “tipo organizacional” segundo processos de exclu-
são e inclusão que permitem definir os limites entre os considerados de
dentro e de fora (BARTH, 2000: 31). Isso, sem qualquer referência neces-
sária à preservação de diferenças culturais herdadas que possam ser fa-
cilmente identificáveis por qualquer observador externo, supostamente
produzidas pela manutenção de um pretenso isolamento geográfico e/ou
social através do tempo.

A constituição de limites à definição de unidades étnicas, proposta
por Barth, não constitui propriamente uma novidade; contudo, ela dife-
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re da proposição tradicional, que considera uma raça = uma cultura =
uma linhagem e que define uma sociedade como uma unidade que rechaça
e discrimina as outras. O que sugere, como diz igualmente Wolf (1987),
um mundo de povos separados em suas respectivas sociedades e cultu-
ras, podendo ser isolados como se fossem uma ilha, para efeito de des-
crição etnográfica. Nessa perspectiva, a questão da continuidade das
unidades étnicas no tempo deixaria de ser considerada problemática,
sendo suas diferenças explicadas pela condição de isolamento e
separabilidade entre elas. Nesse sentido, poder-se-ia conceber que co-
munidades originárias de quilombos mantivessem propriedades sociais
e culturais herdadas, de modo praticamente contínuo, tanto no tempo,
como no espaço, e as variações, passíveis de serem descritas a partir de
situações de contato.

Tal perspectiva tem o efeito prático de produzir um tipo de conheci-
mento que, ao determinar a indivíduos e grupos seu lugar no universo
social, pretende revelar suas identidades, até por eles próprios “desco-
nhecidas”. Todavia, há algum tempo os antropólogos têm abdicado des-
sa postulação, que produz uma visão explicativa sobre a totalidade im-
possível de ser apreendida pelos chamados “nativos”.

A partir de Barth (1969), a persistência dos limites entre os grupos
deixa de ser colocada em termos dos conteúdos culturais que encerram e
definem suas diferenças. Na introdução ao livro “Grupos Étnicos e suas
Fronteiras”, o problema da contrastividade cultural passa a não depender
mais de um observador externo, que contabilize as diferenças ditas objeti-
vas, mas unicamente os “sinais diacríticos”, isto é, as diferenças que os
próprios atores sociais consideram como significativas (BARTH, 2000: 32-
33). Por conseguinte, as diferenças podem mudar, ainda que permaneça a
dicotomia entre “eles” e “nós”, marcada pelos seus critérios de pertença.

Os critérios e sinais de identificação implicam a persistência dos gru-
pos étnicos, como também em uma “estrutura de interação” (BARTH,
2000: 35), a qual permite reproduzir as diferenças culturais ao “isolar”
certos segmentos da cultura de possíveis confrontações e, ao mesmo tem-
po, sua interação em outros setores.

A observação dos processos de construção dos limites étnicos e sua
persistência no caso das comunidades negras rurais – também chamadas
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terras de preto (com a vantagem de ser um termo nativo, e não uma palavra
importada historicamente e reutilizada), permite considerar que a afiliação
étnica é tanto uma questão de origem comum como de orientação das
ações coletivas no sentido de destinos compartilhados. Pode-se concluir,
como no caso precedente dos direitos indígenas, que os laudos antropoló-
gicos ou relatórios de identificação sobre as comunidades negras rurais
(para efeito do artigo 68º do ADCT) não podem prescindir do conceito de
grupo étnico, com todas as suas implicações (OLIVEIRA, 1998: 273-274).

Antes, porém, de finalizarmos essas considerações de caráter mais
conceitual, que pretendem recuperar as questões de convergência de
horizontes entre pesquisadores e suas implicações na elaboração de lau-
dos antropológicos e/ou relatórios de identificação nos casos das comu-
nidades negras rurais remanescentes de quilombos, gostaríamos de desta-
car o fato de que os grupos que orientam suas ações no sentido da apli-
cação do preceito constitucional (o artigo 68º do ADCT) são, freqüente-
mente, considerados de exclusividade negra, o que evoca muito direta-
mente a noção de raça há muito banida das ciências sociais pela associa-
ção entre características morfológicas: traços fenotípicos e a cultura
(SEYFERTH, 1985). Igualmente nesse domínio, a aparência exterior só
importa quando sentida como característica comum, o que constitui, por
isso, uma fonte de contrastividade entre os grupos.

Resta “saber o que é especificamente étnico na oposição entre ‘eles’ e
‘nós’, e nos critérios de pertença que fundam esta oposição”. A identida-
de étnica tem sido diferenciada de “outras formas de identidade coletiva
pelo fato de ela ser orientada para o passado”. Esta referência a uma
origem comum presumida parece recuperar, de certo modo, a própria
noção de quilombo definida pela historiografia. Vale assinalar, contudo,
que o passado a que se referem os membros desses grupos “não é o da
ciência histórica, mas aquele em que se representa a memória coletiva” -
portanto, uma história que pode ser igualmente lendária e mítica
(POUTIGNAT e STREIFF-FENART, 1998: 12).

O foco das investigações é o limite étnico que define o grupo. No
contexto da aplicação dos diretos constitucionais às comunidades ne-
gras rurais remanescentes de quilombos ou às chamadas terras de preto,
tal limite passa a contar igualmente com sua concomitante territorial.
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Os antropólogos, por meio da Associação Brasileira de Antropologia
(ABA), fundada em 1955, tiveram um papel decisivo no questionamento
de noções baseadas em julgamentos arbitrários, como a de remanescente
de quilombo, ao indicar a necessidade de os fatos serem percebidos a
partir de uma outra dimensão que venha a incorporar o ponto de vista
dos grupos sociais que pretendem, em suas ações, a vigência do direito
atribuído pela Constituição Federal. Para tanto, usaram os materiais de
pesquisa etnográfica e as reflexões antropológicas sobre etnicidade, gru-
pos étnicos e a construção das diferenças culturais como temas de debate
nesse campo de aplicação dos direitos constitucionais.

As definições podem servir de instrumento de legitimação das posi-
ções assumidas no campo propriamente político, mas como numa via de
mão-dupla, a emergência de uma identidade étnica “remanescente de
quilombo”, referida a uma origem comum presumida de grupos que ori-
entam suas ações pela aplicação do preceito constitucional (artigo 68 do
ADCT), tem igualmente fomentado debates de natureza teórica e metodo-
lógica no campo da antropologia praticada não apenas no Brasil. Da pers-
pectiva dos antropólogos reunidos no grupo de trabalho Terra de
Quilombo da ABA, a etnicidade refere-se aos aspectos das relações entre
grupos que consideram a si próprios e são também por outros considera-
dos como distintos. Do ponto de vista da interação, o processo de iden-
tificação étnica se constrói de modo contrastivo, isto é, pela afirmação do
nós diante dos outros (CARDOSO DE OLIVEIRA , 1976: 5)

Assim, a partir de Barth (1969), as diferenças culturais adquirem um
elemento étnico não como modo de vida exclusivo e tipicamente caracterís-
tico de um grupo, mas quando as diferenças culturais são percebidas como
importantes e socialmente relevantes para os próprios atores sociais. No
caso das chamadas comunidades negras rurais no Brasil, tais diferenças
culturais costumam ser comunicadas ainda por meio de estereótipos, que
por sua vez podem ser relacionados com racismo e discriminação. Usado
analiticamente pela antropologia, o conceito de estereótipo se refere à cri-
ação e aplicação de noções padronizadas de distintividade cultural de um
grupo e também diferenças de poder (ERIKSEN, 1991: 66). “Etnicidade é
considerada, ainda, fundamentalmente dual e abrange ambos aspectos,
tanto de significado, quanto de política” (ERIKSEN, 1988: 49).
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Essa abordagem tem orientado a elaboração de Relatórios de Identifi-
cação, os também chamados Laudos Antropológicos, no contexto da apli-
cação dos direitos constitucionais sobre as comunidades negras rurais,
consideradas remanescentes de quilombos, de acordo com o preceito le-
gal. Em lugar de emitir uma opinião pré-concebida sobre quais os fatores
sociais e culturais que definem a existência de limites, é preciso levar em
conta somente as diferenças consideradas significativas para os atores
sociais, como nos adverte Barth (1969). Assim, “apenas os fatores social-
mente relevantes podem ser considerados diagnósticos para assinalar os
membros de um grupo”, sendo que a característica crítica é a “auto-atri-
buição de uma identidade básica e mais geral” que, no caso das comuni-
dades negras rurais, costuma ser determinada por sua origem comum e
formação no sistema escravocrata (BARTH, 1969).

Pode-se contestar que essa definição das comunidades negras rurais
remanescentes de quilombos abra um espaço possível para as manipula-
ções pelos atores sociais da identidade étnica. Segundo nossas ativida-
des de pesquisa, observamos a partir das formulações de Barth (1969),
que as identidades étnicas são igualmente onipresentes, não podendo
ser suprimidas temporariamente por outras definições mais favoráveis
da situação de contato interétnico.

A participação dos antropólogos nesse processo, através da elabora-
ção dos chamados “relatórios de identificação”, ocorreu em uma conjun-
tura de pressão do movimento negro e a criação de mecanismos de repre-
sentação, como a Comissão Nacional Provisória de Articulação das Co-
munidades Negras Rurais Quilombolas – CNACNRQ, em 1996, que pas-
saram a exigir dos órgãos governamentais a aplicação do preceito consti-
tucional. Os debates foram travados, inclusive, na esfera do legislativo,
com a formulação de anteprojetos de lei que visam regulamentar a aplica-
ção do artigo. Agências de governo, como a Fundação Cultural Palmares,
do Ministério da Cultura, e o INCRA, criaram suas próprias diretrizes e
procedimentos para o reconhecimento territorial das chamadas comuni-
dades rurais quilombolas.

A disputa em torno da posse da terra e o envolvimento de grandes
empreendimentos agropecuários, madeireiros ou a pura e simples
grilagem com fins de especulação imobiliária acabaram por tornar neces-
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sários os “relatórios de identificação” como prática administrativa de ór-
gãos governamentais para conferir direitos. Por sua vez, estes relatórios
não se resumem a peças técnicas enviadas aos órgãos de governo. As
questões implícitas em sua elaboração e as experiências concretas dos
pesquisadores inseridos nessa rede foram debatidas em inúmeros semi-
nários realizados pela ABA e em seus encontros bianuais – as Reuniões
Brasileiras de Antropologia.

Os relatórios de identificação representam um tipo de intervenção
num campo específico de articulação e envolvimento do mundo intelec-
tual com os movimentos sociais e a mobilização de grupos étnicos, os
quais reivindicam o direito à diferença cultural, à reprodução de suas
práticas econômicas e sociais, bem como o respeito pelos seus saberes
tradicionais.

A participação intensa de antropólogos na luta pelo reconhecimento
de direitos étnicos e territoriais a segmentos importantes e expressivos
da sociedade brasileira, como as comunidades negras rurais e/ou terras
de preto, rompe com o papel tradicional desempenhado pelos grandes
nomes do campo intelectual, que garantem, com sua autoridade, o apoio
às reivindicações da sociedade civil, subscritando, como peticionários,
manifestos e documentos políticos. Ao contrário, os antropólogos brasi-
leiros, que têm desempenhado um importante papel em relação ao reco-
nhecimento de grupos étnicos diferenciados e dos direitos territoriais de
populações camponesas, ao assumirem sua responsabilidade social como
pesquisadores que detêm um “saber local” (GEERTZ, 1999: 11) sobre os
povos e grupos que estudam, fazem de sua autoridade experiencial um
instrumento de reconhecimento público de direitos constitucionais.

Nem por isso, os relatórios de identificação ou laudos antropológicos
produzidos, respectivamente, na esfera do poder executivo e judicial,
devem ser considerados como uma espécie de atestado que garante a
atribuição de direitos definidos pelo arcabouço jurídico. Nos relatórios e
laudos produzidos neste contexto de afirmação dos direitos constitucio-
nais, através do cumprimento do artigo 68º do ADCT, da CF/ 88, não há
qualquer “promessa da normatização e da felicidade através da ciência e
da lei” com a finalidade de “reforçar e estender o poder de especialistas”.
Este tipo de participação dos antropólogos, exige, ao contrário, uma “di-
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mensão interpretativa no estudo de fenômenos sociais”, em que o inves-
tigador deve fornecer uma explicação sobre o sentimento de participação
social dos grupos e do sentido que atribuem às suas reivindicações, as-
sim como as representações e usos que fazem do seu território (RABINOW
e DREYFUS, 1995: 215). Em suas pesquisas nas comunidades negras
rurais, os antropólogos foram confrontados com situações em que a cate-
goria quilombo, como objeto simbólico, representa um interesse diferen-
ciado para os diversos sujeitos históricos, “de acordo com sua posição
em seus esquemas de vida” (SAHLINS, 1990: 187).

Nova configuração étnica e política na relação com o
Estado brasileiro

Nesse campo de debates sobre a conceituação de quilombo e aplica-
ção do preceito constitucional, o art. 68 do ADCT, no qual participam
igualmente procuradores, advogados, juristas e representantes do
legislativo, que o governo brasileiro promulgou o Decreto n° 4887 de
2003, que não prevê a elaboração de estudos antropológicos no processo
de identificação territorial das comunidades remanescentes de quilombos
pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA e o INCRA. Como o
Decreto está fundamentado na convenção 169 da OIT, segundo a qual é a
consciência de sua identidade que deverá ser considerada como critério
fundamental para a identificação dos povos indígenas e tribais, a partici-
pação de antropólogos no processo foi desconsiderada na medida em
que não se fariam mais necessários relatórios antropológicos “atestando”
a identidade quilombola dos grupos que reivindicam a aplicação do Art.68
da Constituição Federal.

A ABA, presente na audiência pública antes da promulgação do De-
creto, defendeu que a auto-definição utilizada pelos próprios atores soci-
ais não prescinde da realização de estudos técnicos especializados que
venham a descrever e interpretar a formação de identidades étnicas no
bojo do processo de reconhecimento das comunidades negras rurais re-
manescentes de quilombos, na medida em que esses estudos tragam sub-
sídios para uma decisão governamental e forneçam elementos para que o
próprio grupo possa se defender de possíveis formas de intervenção
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estatal que possibilite apenas a reprodução das categorias sociais, sem
garantir as condições para a perpetuação de padrões culturais, modos de
vida e territorialidades específicas.

No documento encaminhado pela ABA à Casa Civil da Presidência
da República, após a audiência pública sobre o Decreto, dizíamos que
deixar por conta de uma futura ação judicial a defesa do ato de reconhe-
cimento dos direitos constitucionais pelo Estado, como considerado por
alguns representantes dos quilombolas e de agências governamentais,
poderia representar uma enxurrada de questionamentos na esfera judici-
al, o que terminaria por inviabilizar que se cumpram os direitos assegu-
rados pela Constituição Federal de 1988.

Após a promulgação do Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003,
que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunida-
des remanescentes de quilombos de que trata o art. 68 do ADCT, o Parti-
do da Frente Liberal – PFL, entrou com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI n°3.239-9/600 – DF – em face do Decreto n°
4887/2003. Os pareceres sobre a improcedência da ação, emitidos pela
Procuradoria Geral da República e pela Advocacia Geral da União, recor-
rem ao livro da ABA “Quilombos: identidade étnica e territorialidade”
(O´DWYER, 2002), e utilizam seus argumentos na defesa do Decreto,
principalmente sobre o critério de auto-atribuição, que tem orientado a
elaboração dos relatórios de identificação ou os também chamados Lau-
dos Antropológicos, no contexto da aplicação dos direitos constitucio-
nais às comunidades negras rurais consideradas remanescentes de
quilombos.

A perspectiva antropológica adotada pela ABA passa, assim, a ser um
elemento fundamental na defesa do Decreto e por extensão do próprio
art. 68 do ADCT. Após Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada
pelo PFL, o MDA e o INCRA, contataram a ABA para novamente conta-
rem com a participação de antropólogos no bojo dos processos de reco-
nhecimento territorial das comunidades remanescentes de quilombos e é
editada nova Portaria, a n° 20, que prevê a elaboração de estudos e relató-
rios antropológicos.
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Os (des)caminhos do reconhecimento

O debate sobre a conceituação de quilombo tem alcançado foros mais
amplos na mídia, se tomarmos como referência matérias publicadas -
Revista História, Veja, sites (Marcos Sá Correia, Vitória de Pirro na
Marambaia), e editoriais em jornais de grande circulação.

Pode-se registrar nos diversos argumentos arrolados uma crítica aos
novos significados que o termo quilombo tem assumido na literatura
especializada e também para grupos, indivíduos e organizações, confor-
me já assinalado em documento elaborado pelo Grupo de Trabalho da
ABA: Terra de Quilombo, em outubro de 1994. Observa-se também um
consenso crítico entre vários articulistas, que citam a opinião de “especi-
alistas” – historiadores, ambientalistas e outros – quanto aos significa-
dos literais e empíricos dos termos quilombo e remanescente de quilombo
como lugar de escravo fugido. Porém, como diz Victor Turner (1974)
quando aplicadas a fenômenos sociais e culturais essas palavras não são
literais, e sim, metafóricas.

A metáfora do quilombo pode apontar para a liminaridade, isto é, a
passagem entre “status’’ e estado cultural que acompanha qualquer mu-
dança de estado ou posição social. Passagens liminares e pessoas em
passagens – pessoas ou grupos “liminares”, como no caso dos chamados
remanescentes de quilombo – não estão aqui nem lá, são um grau inter-
mediário. Tais fases e pessoas (ou grupos) podem ser muito criativos em
sua libertação dos controles estruturais, ou podem ser considerados pe-
rigosos do ponto de vista da manutenção da “lei e da ordem’’ segundo
ainda Victor Turner (1974).

Na perspectiva da disciplina antropologia, símbolos e metáforas são
multivocais e, portanto, podem adquirir muitos significados, que por
sua vez costumam ser unificadores, ao serem associados e relacionados
analogicamente como parte dos processos de construção identitária.

Em publicação de 2006 (Paralelo 15), Roberto Cardoso de Oliveira
aborda o tema da identidade e seu reconhecimento e apresenta o fenôme-
no da territorialidade em conexão com o da identidade étnica, como nos
casos dos povos indígenas e das chamadas populações tradicionais, en-
tre elas, os quilombolas, inseridas na temática da etnicidade. Para fins de
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nossa análise a etnicidade é conceituada como um tipo de processo soci-
al no qual os grupos orientam suas ações pelo reconhecimento territorial
das áreas que ocupam, com base em signos étnicos carregados de metáfo-
ras, inclusive biológicas, referidos a uma afirmação positiva dos estereó-
tipos de uma identidade étnica e racial, para reivindicar os direitos de
uma cidadania diferenciada ao Estado brasileiro.

Ainda sobre a instância de reconhecimento, Roberto Cardoso de Oli-
veira “Identidade étnica e a moral do reconhecimento” levanta as seguin-
tes questões: o que dizer sobre (a questão do) reconhecimento das iden-
tidades sociais? O que significa a uma pessoa ou a um grupo ter sua
identidade reconhecida? Esse conhecimento tem sua expressão no âmbi-
to da cognição ou no âmbito moral? (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006).

Nas condições de trabalho de campo para elaboração dos relatórios
antropológicos de identificação territorial das comunidades remanescen-
tes de quilombo, os pesquisadores têm se deparado com situações soci-
ais nas quais a identidade quilombola associada à auto-identificação ét-
nica e racial de negro é utilizada como uma afirmação positiva no reco-
nhecimento de si mesmo como ser social. Assim, além do reconheci-
mento jurídico há o reconhecimento como “ente moral” e, neste caso,
ainda segundo o autor acima citado, a manifestação mais geral desse
reconhecimento seria expresso como respeito. Neste sentido, trata-se de
uma luta dessas populações não apenas por ganhos materiais, mas tam-
bém pela cidadania, traduzida como busca de respeitabilidade a si mes-
mos, de seus valores e formas de ver o mundo. (CARDOSO DE OLIVEI-
RA, 2006).

Tais questões devem fazer parte de nossa agenda de pesquisa e refle-
xão como antropólogos nesse campo de reconhecimento de direitos dife-
renciados de cidadania. É na construção de uma “comunidade de comu-
nicação e argumentação, segundo os requerimentos da ética discursiva”,
como diz Cardoso de Oliveira, e no exercício de uma “antropologia prá-
tica”, seja como professores e pesquisadores nas universidades, ou como
profissionais incorporados a instituições particulares, Ongs, ou institui-
ções públicas, o MP e mais recentemente o INCRA, devotados à ação
social, que não podemos deixar de nos valer da capacidade reflexiva de
nossa disciplina, que nos habilita na mediação do diálogo intercultural,
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como tradutores e intérpretes de idiomas culturais em confronto, imersos
em nossas responsabilidades sociais e profissionais (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 2006).

Considerações finais2

É claro que isso tudo parece muito animador. Os últimos aconteci-
mentos, contudo, apontam em outra direção. As versões que até agora
circularam sobre a nova instrução normativa do INCRA têm sido gestadas
no interior dos órgãos governamentais, por enquanto sem a devida parti-
cipação da sociedade civil.

Em um dos artigos da referida minuta é destacado o fato de que o
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação deve ser devidamente
fundamentado em elementos ditos objetivos, que apontam uma maneira
específica de imaginar a realidade aos olhos do Direito e da Administra-
ção Pública.

Sabemos que

... a procura dos critérios ditos ‘objetivos’ da identidade (...) étnica e/ou

do território não deve fazer esquecer que, na prática social, estes critérios

são objeto de representações mentais, quer dizer, de atos de percepção e

de apreciação, de conhecimento e de reconhecimento em que os agentes

investem os seus interesses e os seus pressupostos, e de representações

objetais, em coisas (emblemas, bandeiras, insígnias, etc.) ou em atos,

estratégias interessadas de manipulação simbólica que têm em vista

determinar a representação mental que os outros podem ter destas pro-

priedades e dos seus portadores, invertendo e afirmando possivelmente

os estigmas – como black is beautiful. Por outras palavras, as caracterís-

ticas que os antropólogos e os sociólogos objetivistas arrolam, funcio-

nam como sinais, emblemas ou estigmas, logo que são percebidas e

2 No diálogo e nas perspectivas contrastivas entre o Direito e a Antropologia apresentado
nessas considerações finais sobre o reconhecimento das terras de quilombos, encontra-
se subentendida em minha discussão a análise de Geertz em “Fatos e locais: fatos e leis
numa perspectiva comparativa”, 1999.
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apreciadas como o são na prática. Só se pode compreender a forma

particular de luta das classificações sociais que é a luta pela definição da

identidade social ou étnica, com a condição de se passar para além da

oposição que a ciência deve primeiro operar, para romper com as pré-

noções da sociologia espontânea, entre a representação e a realidade, e

com a condição de se incluir no real a representação do real, ou mais

exatamente, a luta das representações, no sentido de imagens mentais

mas também de manifestações sociais destinadas (ao reconhecimento

coletivo). (BOURDIEU, 1989: 112-113).

A representação normativa dos relatórios antropológicos certamente
irá gerar problemas para pesquisadores envolvidos na elaboração dos
mesmos. “As interconexões entre normas e acontecimentos em algum
tipo de manual”, pode ser uma forma não de gerenciar as diferenças, mas
de eliminá-las por uma uniformidade jurídica que se sobrepõe a outros
saberes e tradições, como diz Geertz (1999: 323, 325).

Acontece que o próprio Direito não é um princípio abstrato que refle-
te a vida social, e sim, uma forma de também construí-la e “uma forma
garantida de chegar a um fim trágico seria imaginar que a variedade
etnográfica não existe ou esperar, simplesmente, que ela desaparecesse”
(Geertz, 1999: 331).

Desta forma, é preciso promover a separação do “direito e da antropo-
logia como disciplinas a fim de estabelecer a conexão entre elas através
de interseções específicas e não de fusões híbridas” (Geertz, 1999: 352).

Assim, segundo Geertz,

(...) o mundo é um lugar variado, variado entre advogados e antropólo-

gos (...) e muito pode ser ganho (...) se confrontarmos essa grande

verdade ao invés de desejar que ela simplesmente desapareça em um

nevoeiro de generalizações fáceis e falsos confortos (Geertz, 1999: 355).

Por fim, algumas das versões que circularam sobre a nova instrução
normativa chamam atenção quanto aos procedimentos de identificação
das chamadas comunidades remanescentes de quilombos, nos quais se
observa a necessidade de tornar a instrução normativa um instrumento
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de identificação eficaz, que pressupõe um tipo de rigor que não só parece
inatingível, mas, sobretudo, indesejado para formas de saber mais liga-
das à experiência cotidiana e à análise de situações sociais que caracteri-
zam o ofício antropológico, onde as regras nem sempre se prestam a ser
formalizadas nem ditas, como no conjunto das ciências humanas anco-
radas no método qualitativo.

A necessidade de um instrumento de identificação considerado efi-
caz é próprio do funcionamento da Administração Pública, principal-
mente no contexto político de questionamento dos direitos diferencia-
dos de cidadania, veiculados massivamente na mídia, no qual se corre
igualmente o risco, como no caso das colônias britânicas, nas quais os
nativos eram vistos como analfabetos, litigiosos, astutos e mentirosos
aos olhos de um europeu e à administração colonial, o que parece ter
justificado a introdução no final do século XIX das impressões digitais
como modo de assinalar cada qual por um traço – naquele caso biológico
–, mas poderíamos acrescentar um traço historiográfico, arqueológico e/
ou cultural específico.

A questão principal é se os grupos étnicos e sociais, como os chama-
dos remanescentes de quilombo, “através do Direito ou da Antropologia,
(...) vão ser capazes de continuar a imaginar formas de vida que eles
próprios possam viver na prática (Geertz, 1999: 356).
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TOMO São   Cristóvão-SE Nº 11 jul./dez. 2007

Nas últimas décadas, a relação arte-antropologia tem passado por trans-
formações importantes que decorrem do deslocamento da análise da cul-
tura material (Franz Boas, 1927) para o exame dos contextos sociais da
arte, no que tange à sua produção, circulação e recepção (Gell, 1998). Um
dos desdobramentos decorrentes desta nova fase é a análise do fenôme-
no artístico e suas inter-relações com as dinâmicas identitárias.

Em minhas últimas pesquisas (Leite, 2007), parto da idéia defendida
por George Marcus & Myers (1995: 34-35) de que a arte é um dos lugares
de transformação da diferença dentro do discurso sendo que sua análise
nos permite uma maior compreensibilidade da ação e do pensamento de
nossa época. Assim, os/as artistas podem ser visto/as como uma espécie
de mediadores/as de linguagens estéticas e códigos visuais capazes de
revelar uma parte significativa dos sujeitos contemporâneos e de seus
mundos.  É neste sentido que venho buscando apreender o campo artís-
tico e as suas amplas correlações com os processos identitários, princi-
palmente quando criatividade, comunicação e reflexão integram as práti-
cas e discursos de seus produtores.

OLHARES DE ÁFRICA:

lugares e entre-lugares
da arte na diáspora

Ilka Boaventura Leite1

1 Professora do Departamento de Antropologia- NUER/UFSC.
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Torna-se necessário, neste contexto, um diálogo com a chamada teo-
ria pós-colonial, por suas próprias premissas, dentre as quais se destaca
o repensar a Arte como lugares de saber, poder e representação presentes
nas relações entre nações e culturas posicionadas desde o processo de
descolonização. De acordo com Stuart Hall (2003), as sociedades não são
todas pós-coloniais da mesma forma. O “pós-colonial”, como conceito,
torna-se útil na medida em que pode nos ajudar a pensar, dialogar ou
descrever interpretativamente as mudanças nas relações globais que marcam
a transição desigual da era dos impérios para a era pós-independências.

Se por um lado, devo concordar que é preciso considerar as sociedades
colonizadas e colonizadoras, ambas, como afetadas pelo processo colonial,
por outro, o termo “pós” não pode ser meramente descritivo de um marco
cronológico, ou de uma temporalidade irredutível. O debate que se instau-
rou pelo rótulo do “pós-colonial” torna-se interessante como forma de reler
os processos de subjetivação, realçados pelos novos padrões transculturais
de produção de imagens, descentradas e/ou diaspóricas que não apenas
questionam as anteriores, mas procuram reler as novas narrativas sobre a
nação, seja como inserem o cultural, seja como costuram o local e o
global. É neste sentido que autores como Homi Babha, Stuart Hall, Paul
Gilroy, Miguel Vale de Almeida e tantos outros insistem em demonstrar
que o pós-colonial não é de modo algum uma periodização baseada em
estágios, mas uma forma de ler e fazer perguntas sobre cultura e poder.

O prefixo “pós” visto desde a Arte, sobretudo nas artes plásticas con-
temporâneas (Dias, 2006), não conteria do mesmo modo a sua acepção
cronológica, sendo muito mais uma crítica das estruturas hierárquicas de
poder. Neste sentido é que, segundo Dias, há a busca de “conjugar o reco-
nhecimento das posições ativas, de sujeitos, de pessoas provenientes de
outras paragens na modernidade e no modernismo e a revisão de histórias
que se mantêm hegemonicamente eurocêntricas ou ocidentalocêntricas”.
Ainda segundo ele, o pós-colonial, neste sentido, seria “uma crítica da
suposta autenticidade ou dos essencialismos (‘o ocidental’, ‘o primitivo’,
‘o africano’, etc.); o dualismo ocidente/‘o resto’ e os conceitos de híbrido,
mestiço, crioulo como modos de pensar uma interdependência e consti-
tuição mútua dos processos culturais globais” (Dias, 2006: 322). A ques-
tão que permanece é até que ponto essas novas expressões utilizadas para
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descrever o pós-colonial rompem com os dualismos e essencialismos in-
troduzindo a desejada interdependência ou mutualidade nas novas análi-
ses que estão sendo feitas sob o rótulo do “pós-colonial”.

Assistimos, nas últimas décadas, à intensificação das trocas econô-
micas e midiáticas globais, às aproximações inusitadas de grupos huma-
nos que pareciam antes muito distantes entre si e também a novas formas
de territorialização e distinção que passam a alterar substancialmente as
próprias formas de conceber identidades sociais em contextos de reorga-
nização do poder (Canclini, 2006). Nestes processos decorrentes das
profundas alterações na ordem mundial, a África constitui um dos focos
de análise. Segundo o historiador Joseph Ki-Zerbo, a exploração científi-
ca, comercial e cultural da África é parte indissociável na consolidação
das identidades de outras culturas e nações.

É preciso perceber as formas de luta que, segundo ele, continuam em
outros territórios, que buscam uma versão africanizada da modernidade.
É isto que venho buscando entender em meu trabalho atual, quando
decidi priorizar os discursos dos artistas sobre o que fazem e como fazem
da arte um espaço de interpretação do presente. Neste sentido, é impor-
tante considerar além das expressões de africanidades advindas dos pro-
cessos de descolonização recente, aquelas que intentam realçar a condi-
ção heterogênea, difusa ou des-territorializada frente aos processos de
homogeneização e mundialização da cultura (Ortiz, 2005).

Em 1998, através da obra do artista plástico afro-americano Marcus
Akinlana, um dos ativistas do CPAG- Chicago Public Art Group, tomei
contato pela primeira vez com a forma desterritorializada dos movimentos
artísticos e suas estratégias de dialogar com as imagens e visões de África,
numa variedade de imagens e retóricas, seja para contestar significados já
cristalizados ou mesmo para discutir os velhos estereótipos. Referências
auto-identitárias postas em contato por artistas deste grupo conduziram a
diversos fluxos de significados interligados, transmutando os próprios
sentidos de “aqui” e “lá” dos africanos e seus descendentes no contexto
norte-americano. Exílios traumáticos e histórias desfeitas pela escravidão
em convergência com interesses que se expressavam desde uma consciên-
cia individual descentralizada e multifocada, noção referenciada como
“dupla consciência” em W.E.B. Du Bois; processos coletivos, através de
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mobilizações políticas que trespassam fronteiras de nações-estados, como
as que metaforizam o “Atlântico Negro” de Paul Gilroy; processos de liber-
tação colonial – todas estas formas que buscam inserir novas imagens e
interpretações a estes processos identitários, consolidando o que vem sen-
do identificado por Stuart Hall (1996) como múltiplas identidades.

O termo “diáspora negra”, em foco nas discussões sobre o pós-colo-
nial, vem rebater a necessidade de correlação entre narrativas e experiên-
cias dos africanos e seus descendentes em diversas partes do mundo,
seja para onde foram levados no passado como escravos ou na atualida-
de, decorrentes da descolonização; ou ainda, pelos imperativos da mi-
gração em busca de trabalho, refúgio, repatriação ou viagem.  Embora
mais comumente associada a deslocamento forçado, vitimização, aliena-
ção e perdas, essas experiências incorporam e introduzem novas ima-
gens, registradas em muitas obras de arte, sobretudo as que se encontram
efetivamente inseridas nos diversos trânsitos que o mundo colonial criou.
Estas imagens e narrativas traduzem-se em produções visuais que se
posicionam desde um tipo de relação com a África, mesmo quando a
intenção é questionar seu papel hegemônico na cultura ou contestá-la.
Podem ser várias as Áfricas que servem de referência para os que alme-
jam encontrá-las: seja as que despontam desde as trajetórias pessoais e
familiares, seja através da constatação das novas percepções sobre as
fronteiras culturais, ou até mesmo reificando os discursos da nação. Seus
desdobramentos são visíveis no que se convencionou chamar “arte con-
temporânea” - insisto, não propriamente como acorrentada ao marco cro-
nológico, mas, do mesmo modo que  o “pós-colonial”, recortando e
redesenhando o programa do modernismo. Nessas práticas artísticas, o
mergulho em águas profundas faz interagir suportes, linguagens e for-
mas de expressão as mais diversas. A arte chamada contemporânea como
ética e estética perante o estado do mundo (Bhabha, 2007).

Desponta, nesta chamada arte contemporânea, a reconceitualização
da “cultura da diáspora”, passando a significar um produto do movi-
mento constante e de situações que não envolvem, segundo Orloff (1999)
necessariamente deslocamento geográfico, pois devemos vislumbrá-lo a
partir da definição deleuziana de “nômade”, que alude a alguém em cons-
tante reformulação e subversão de paradigmas culturais - um modelo que
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se torna útil para examinar a circulação de idéias entre culturas diversas.
É o caso citado por esta autora, do conhecido artista brasileiro Hélio
Oiticica. Tendo vivido também em Nova York, Oiticica, já falecido, tri-
lhou um caminho pioneiro na incorporação e subversão da estética mo-
dernista, engajando-a com a realidade do ‘subdesenvolvimento’, as tradi-
ções afro-indígenas brasileiras, transformando conhecimento e história
em experiências codificadas no corpo, sendo este, inclusive, o principal
suporte da sua expressão plástica.

Neste sentido é que Henry John Drewal (1999) em artigo publicado na
coletânea intitulada “Dispora and Visual Culture”, organizada por Nicolas
Mirzoeff (obra que reúne contribuições de autores como Stuart Hall e
Moyo Okediji, entre outros) analisa a arte conjugada à idéia de diáspora.
Para ele, diáspora pode servir para entender a dinâmica cultural interna
desde a história dos encontros culturais que continuam a ocorrer, mas
não apenas isto, que se expressam através dos mais variados meios e
suportes, incluindo o corpo do artista, numa multidimensionalidade
própria do mundo tecnológico em que vivemos.

Desde um quadro analítico dos estudos pós-coloniais, as conexões fei-
tas por estes autores entre arte e diáspora tornam-se pertinentes não so-
mente no sentido de diáspora como um movimento forçado, mas como
um movimento voluntário de uma pessoa, grupos ou nação, desde terras
reais ou imaginárias para outras e suas imagens na cultura visual. Enfocando
os africanos e judeus, alguns trabalhos discutem a complexidade da cultu-
ra diaspórica e da arte produzida neste contexto, bem como do seu poten-
cial para influir nos modos pelos quais olhamos nós mesmos e os outros.

Para compreender esse processo, o artista e historiador da arte
nigeriano Moyo Okediji desenvolve o conceito de “metamodernismo”
(“metamodernism2”) através dos trabalhos de três mulheres afro-ame-

2 Este conceito é definido pelo próprio Okediji: “Metamodernism may be read as metamythic
modernism, inclusive of and transcending all forms of modern myths, such as metaphysical,
geometric, gestalt, existencialism, postmodern, and late modern. While the modern
scope covers a mere fraction of the activities of the twentieth century, the metamodern
explores all forms of this era: for example, the physical and psychic relationships between
the work of, say, the Yoruba sculptor Bamidele Arowoogun and Pablo Picasso, both of
whom are temporal if not geographic contemporaries.” (p. 162)
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ricanas: Howardena Pindell, Adrian Piper e Renée Stout. O uso do
mesmo suporte imagético e performático utilizado por Oiticica reapa-
rece na proposta de expor um tipo de corpo pós-colonial fraturado,
em uma dança diferente, uma metáfora de “descorporidade”,
“acolonialidade” (“of decorporeality, of acoloniality”) das diásporas,
que é, segundo Okediji, ao mesmo tempo parte de uma jornada para
se realizar e para se curar. O metamodernismo fomenta, segundo ele,
formas míticas, psíquicas e somáticas das diásporas.  A “diáspora
somática” envolve migração geográfica, enquanto a mítica e a psíquica
dependem de imaginação e visualização. É uma forma de arte
“metamoderna”, na qual padrões míticos embelezam e redefinem ícones
e idéias contemporâneas, utilizando materiais votivos e estéticos não
convencionais ou que transformam o convencional com técnicas e
mediações originais.  Moyo Okediji constata que normalmente se pensa
em ternos de diáspora negra ou judaica, embora os brancos na Améri-
ca não estejam em um estado menor de “diasporação” que os negros.
Assim como Orloff, este autor procura ampliar o conceito de diáspora,
perguntando: não estaria o mundo inteiro experimentando a idade da
diáspora?

O autor levanta o tema da “diasporação múltipla”, provocada pelo
trabalho de uma artista proveniente de uma geração mais jovem, Renée
Stout. Ela usa a arte como um meio de atenuar sua identidade de diáspora,
desenhando “nas” (“on the”) imagens de seus ancestrais reais ou imagi-
nários. Seu simulacro de auto-representações distancia seu corpo em
rituais fetichistas de “auto-diasporação” (“self-diasporation”). Retornando
simbolicamente à África através da apropriação da iconografia “Kongo
Nkisi”, Stout transporta a imagem de seu próprio corpo para o reino
metafísico da estética africana. Ela parece dizer, de acordo com o autor,
que a existência na diáspora é bela e deve ser incorporada. Ela, portanto,
incorpora-a como mulher e seu trabalho sugere não somente temas de
gênero e sexualidade, mas visam ultrapassar o determinismo racial con-
tido nestas abordagens. Em sua obra “Fetish # 2”, retrata seu corpo nu
mascarado em fetiches; a “diasporação” causa um distanciamento
desorientador. Em uma junção de seu próprio corpo com o fetichismo
“Kongo Nkisi”, Stout se desloca, mostra todas as partes de seu corpo
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sem revelar nenhum aspecto carnal. Ao contrário, a nudez se traduz em
uma forma mascarada, ocultando ao invés de expor sua carne, confron-
tando-nos com sua “metapsique” (“metapsyche”) mesmo quando olha-
mos para seu “metacorpo”. “Metacorpos” significam, de acordo com
Okediji, o sentimento de perda natural que acompanha a normalização,
portanto o falecimento, do pós-modernismo e da mitificação, causado
pela migração psíquica, deslocamento e realocamento de figuras
metamodernas – da “diasporação”. Ao mesmo tempo, a arte resulta e
beneficia-se desta condição da diáspora.

Neste processo de se representarem como formas de “metacorpos”,
as artistas afro-americanas Pindell, Piper e Stout analisada por Okediji,
revelam e ampliam, através de suas estratégias “diaspóricas”, outros
aspectos de si mesmas que ficam invisíveis em seus próprios corpos.
“Diasporação”, nesta perspectiva, torna-se uma estratégia que liberta as
artistas para se reconstruírem conforme desejam. Esta liberdade criati-
va contradiz a percepção convencional da diáspora como um lugar de
dor, descontentamento, angústia e confinamento. A “diasporação” ce-
lebra o modo como as artistas podem expandir-se e transcender os seus
limites. É uma condição de estranhamento, porém, ultrapassa a desori-
entação pós-moderna e introduz as dimensões míticas e góticas do
metamodernismo. Neste sentido, Okediji afirma que o que resta da cul-
tura negra da diáspora, é incapaz de retornar do pós-moderno para o
moderno. É, portanto, metamoderno, inculcado com o drama dos dile-
mas pós-coloniais e com sua “quase-religiosa” devoção à estética da
salvação.

A chamada “arte lusófona”, produzida no entrocamento da experiên-
cia colonial, assiste hoje a um fluir de diálogos entre produções culturais
envolvendo artistas e trajetos marcados pelos trânsitos entre fronteiras,
por vezes contestadas, por vezes reafirmadas, num movimento em que a
ambigüidade parece predominar. Trata-se de pensar que no campo artís-
tico, acontece o que Homi Bhabha, chama de entre-lugar, ou seja, con-
dições discursivas de enunciação que garantem que o significado e os
símbolos da cultura não tenham unidade ou fixidez primordial e até que
os mesmos signos possam ser apropriados, traduzidos, re-historicizados
e lidos de outro modo. Ele constata:
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“É apenas quando compreendemos que todas as afirmações e sistemas

culturais são construídos nesse espaço contraditório e ambivalente da

enunciação que começamos a compreender porque as reivindicações

hierárquicas de originalidade ou pureza inerentes às culturas são insus-

tentáveis, mesmo antes de recorrermos a instâncias históricas empíri-

cas que demonstram seu hibridismo.” (Bhabha, 1998: 87).

Analisando a arte contemporânea em Portugal, José Fernandes Dias
(2006) discute obras de dois artistas da nova geração: Francisco Vidal e
Ângela Ferreira. O primeiro, filho de mãe cabo-verdiana e pai angolano,
nasceu em Portugal, mas declara-se crioulo, mulato e africano. Segundo
Dias, na obra de Vidal está sempre presente uma articulação entre a
africanidade, a experiência na sociedade portuguesa, a formação em arte
contemporânea e a leitura de autores que tratam dos temas da negritude,
das diásporas, das identidades pós-coloniais e da tradução cultural. Dias
destaca de sua obra um trabalho denominado “Ação tradução: Black
Panthers in America Vs Pantera Negra em Portugal”, que confronta a luta
pelos direitos dos negros protagonizada pelos Black Panthers nos Esta-
dos Unidos com a luta de um jogador de futebol negro, Eusébio da Silva
Ferreira, o Pantera Negra português, para “conquistar globos, tornando-
se símbolo nacional de um país colonial” (Dias, 2006:334). Conversando
com este artista em seu atelier em Lisboa, ele me descreveu a continuida-
de deste trabalho em um caderno de moda comprado em recente viagem
a Nova York, no qual tem registrado  seus desenhos, colagens e anota-
ções, suas vivências e lembranças, como o encontro com a tia cabo-
verdiana, uma certa pessoa que conheceu no avião, e até o  nosso encon-
tro! Desde a recusa da idéia de tela em branco, mas de algo que sempre
vem se sobrepor e somar, ao invés de fazer desaparecer o Outro, o cader-
no de Francisco Vidal é um labirinto de experiências e registros que
convivem e dialogam entre si (veja uma de suas “páginas/telas” na foto-
grafia). Nele, o tempo e o espaço se abrem à simultaneidade e à multipli-
cidade. O efeito visa propositalmente anular os princípios de classifica-
ção e hierarquização do mundo, levando o observador a olhar em qual-
quer direção, a desconsiderar como marcas o que já veio impresso no
papel.



- 67 -- 67 -- 67 -- 67 -- 67 -

OLHARES DE ÁFRICAOLHARES DE ÁFRICAOLHARES DE ÁFRICAOLHARES DE ÁFRICAOLHARES DE ÁFRICA

Já para Ângela Ferreira, artista de origem portuguesa que nasceu em
Moçambique e estudou na África do Sul, tendo vivido seu período de
formação entre Lisboa e Cape Town, há um experimentalismo que visa
realçar o duplo, ou aquilo que ela própria descreve como “entre-lugar”.
Um de seus trabalhos mais conhecidos e comentados, “Double Sided”, é
feito em duas etapas relacionadas entre si e tem como ponto de partida
dois artistas que trabalham em espaços muito distantes geograficamente,
mas próximos pelas paisagens – Helen Martins, que vive em uma peque-
na aldeia na África do Sul chamada Nieu Bethesda, no deserto de Great
Karoo, numa casa conhecida como “Owl House”; e Donald Judd, que
vive e trabalhou em Marfa, uma pequena cidade no deserto de Chihuahua
no Texas, onde criou a Chinati Foundation. A artista inicialmente criou
duas instalações, uma em 1996 na Fundação Chinati, pensada e construída
a partir da obra e do interior da “Owl House” de Helen Martins; e outra
em 1997 no Ibis Art Center em Nieu Bethesda, concebida a partir da obra
e do interior do gabinete de trabalho de Donald Judd. O objetivo de

Francisco Vidal e o caderno, em seu atelier em Lisboa
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“Double Sided” não foi fazer um estudo comparativo das duas obras, mas
apresentá-las em simultâneo com o intuito de criar um espaço abstrato
entre elas, que apesar de algumas poucas semelhanças, como a própria
paisagem onde se inserem, separam-se em quase todos os aspectos: “uma
mulher e um homem, a África e a América, as artes decorativas e as Belas
Artes, a pobreza e a opulência” (Dias, 2006: 335). O conteúdo autobiográ-
fico é, sem dúvida, a condição deste projeto artístico, mas ao mesmo
tempo trata-se de uma retórica não-linear que visa refletir sobre os laços
passados e presentes entre Portugal e África.

A “diáspora africana”, portanto, nomeia e expressa o que é comumente
identificado com discursos e lugares que se tornam entre-lugares e cujas
relações da cultura com o lugar (“ecologies of belonging”) integram análi-
ses e comparações de experiências desses artistas em várias partes do
mundo (Gilroy, 2001). É importante, no entanto, considerar que, para
estes artistas, o marco histórico-cronológico do colonialismo não parece
definitivamente estar encerrado. Seus efeitos se estendem e prolongam-
se nos dias atuais como uma forma de reflexividade, em éticas e estéticas
muito próprias.

Outra condição diaspórica, nos termos de Orloff, pode ser percebida
através da experiência dos artistas que romperam o vínculo colonial,
mas continuam a depender culturalmente da “metrópole’, como acontece
em Moçambique. O fato deste país ter passado pelo processo político de
independência e socialismo de Estado não permite  que o vejamos isola-
do das condições decorrentes do padrão de subalternidade advinda do
período colonial, desdobrando-se em situação marginal persistente na
atualidade. As narrativas que abrangem os países, por vezes chamados
“lusófonos”, pautam-se por estratégias que fazem parte das novas rela-
ções pós-independências. A sua cartografia registra um caminho de volta
ao modelo que reafirma condições de humanidade diversas, mas não
propriamente inseridas nos clichês habituais. É o lugar da experiência
de des-individualização, do restabelecimento e resgate dos vínculos com
o passado, por onde ocorrem as inúmeras possibilidades de contatos e
vínculos emoldurados pelos significados conferidos à vida coletiva. Neste
sentido, é que é importante recuperar a noção de diáspora de Paul Gilroy,
como um conceito que ativamente perturba a mecânica cultural e históri-
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ca do pertencimento, que altera o poder fundamental do território para
determinar a identidade, ao valorizar os parentescos sub e supranacionais,
histórias pós-coloniais, trajetórias e sistemas de trocas transculturais
(Gilroy, 2001: 30). Diria ainda que é um procedimento analítico que abre
nova possibilidade para se pensar o papel da arte na consolidação de
novos processos identitários.

Em minha pesquisa recente, anoto que em Moçambique esta diáspora
se dá desde dentro, do sentir-se dissociado, arrancado de seu lugar de
procedência que não é visto como “lá”, mas como “aqui”. Trata-se de
uma resposta que surge para aclarar a singularidade de vetores, citando o
artista Idasse Tembe, nas “mais verdades que a África testemunhou”.
Idasse é artista que se reconhece desde pertencente a vários mundos,
mas principalmente ao mundo dos ronga, etnia que aparece subsumida
no discurso nacionalista atual. Ao narrar sua trajetória e vivência artísti-
ca, considera que cada família ronga tem uma “Mdomba”, que é o lugar
onde vivem os mortos de cada família. Quando surge uma dúvida ou
problema qualquer, é ali onde cada uma vai buscar as respostas. Nesta
busca por suas raízes negadas nos novos contextos identitários,  ele se
declara um ávido leitor de antropologia, como uma fonte que o ajudou
no processo de descolonização, de se situar melhor. Durante a última
guerra, todo o legado cultural ronga foi considerado “obscurantismo”,
“curandeirismo” e os que eram identificados como “obscurantistas” eram
todos exilados, mais freqüentemente enviados para os “campos de reabi-
litação” em Niassa (norte de Moçambique), verdadeiros campos de con-
centração dos quais muitos nunca retornaram. Neste período, sua carrei-
ra de dançarino foi inviabilizada e teve que ser abandonada. Foi quando
ele voltou-se principalmente para o desenho e a pintura. Referindo-se sempre
à África como “a grande casa negra”, como “uma maternidade que aconte-
ceu como um rico e diverso celeiro”, Ídasse dedica-se hoje à recolha da
tradição oral ronga com o objetivo de incorporar esses elementos em seu
trabalho. No desenho encontrou sua expressão mais intensa:

Aqui em África o desenho foi uma das expressões mais antigas da arte e

através dele o povo africano encontrou uma forma de exprimir aquilo

que lhe ia na alma. Portanto, eu peguei nessas sombras, nesse jogo de
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luzes para aclarar certas coisas e explicar os tabus, os mitos. Para mim o

desenho tem sido uma forma urgente de encontrar a África (Panguane,

1999).

Seus desenhos apresentam figuras humanas que são ao mesmo tem-
po lagartos “nossos parentes”. Lagartos dançarinos de grande leveza, fi-
guras flutuantes entre mundos diversos, bichos humanos conectados,
conectantes que denunciam os entre-lugares “por onde transitamos, sem
sequer pertencer a um só mundo”. Em um de seus desenhos surge, por
exemplo, uma mulher-lagarto, que dança em torno de si mesma, expon-
do as escarificações iniciáticas da cultura ronga. Ele explica que no mun-
do ronga, um homem ao deslizar a mão no corpo da mulher, deve encon-
trar essas fendas escavadas e marcadas desde o momento iniciático. Se a
mulher não possui essas escarificações, a mão do homem não encontra
nada. O padrão de beleza e sensualidade do feminino depende, portan-
to, destas fendas na pele. Em um de seus desenhos, esse corpo dobra-se
em torno de si mesmo, (foto 2) e a mulher lagarto perfaz a viagem circu-
lar, o reencontro com uma dupla condição humana animal.

Foto do trabalho de Idasse Tembe
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Embora estas sejam referências fundamentais para entender a arte
desde esta “diasporação” que não depende exclusivamente do trânsito
ou deslocamento físico entre mundos e fronteiras nacionais, o compro-
misso da arte hoje com “o direito à diferença em igualdade” (Bhabha,
2007) tem menos que ver com a afirmação ou a autenticação de origens
culturais e identidades fixas do que com as práticas políticas e as esco-
lhas éticas. Faz-nos notar Homi Bhabha, que a filiação ou a solidariedade
minoritária surge hoje muito mais em resposta aos “fracassos e limita-
ções da representação democrática”, criando, também na arte, novas
modalidades de representação política e simbólica. Grande parte dos ar-
tistas que entrevistei em pesquisa de campo recentemente em
Moçambique, lida com estas fraturas como descolamentos culturais des-
de dentro. A diáspora é a própria condição fraturada pelos dilemas da
nação como invenção recente e precária. O MUVART, o movimento de
arte contemporânea, liderado por três artistas que fizeram sua formação
no Brasil (Jorge Dias), Ucrânia (Gemuce) e Cuba (Muthewuye) defende
uma arte contemporânea que é um “desafio à mente, à inteligência” que
visa ao mesmo tempo refutar os rótulos do que se entende comumente
como “arte africana”.

Encerro este pequeno texto reafirmando o interesse de inserir a pes-
quisa que iniciei em 2007 neste debate, de estabelecer novos diálogos e
interlocução. Neste sentido, quero reiterar minha percepção, mesmo ini-
cial, de que na relação arte-diáspora não se trata de “alterizar o outro”
nem de “primitivizá-lo” numa arte-quase-antropológica, (nos termos do
que assinalou Foucault), mas de viver plenamente o colapso das defini-
ções restritivas da arte e do artista, da identidade e da comunidade, de
conviver com a tensão produtiva e reflexiva que se expressa desde os
diversos eixos e nas múltiplas referências, perfazendo uma inédita largu-
ra discursiva que seja capaz de prolongar não só a explosão surrealista
em direção à perturbação pós-estruturalista, problemática apontada por
Hal Foster (2005) mas, sobretudo, continuar discutindo aquilo que Moyo
Okediji descreve como sendo o metamodernismo.
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Na localidade de Quintos [Boa Vista, corrigido a mão], no município de

Parelhas, existe um aglomerado de negros que, se diz, são remanescen-

tes do famoso Quilombo dos Palmares. São os Negros do Rosário,

elementos de uma pigmentação diferente, uma pele de um preto quase

azulado. Eles cultuam danças e hábitos que vêm dos seus antepassados

e vivem em comunidade como se de fato pertencessem a uma raça

diferente. Chegaram a Parelhas certamente após a Libertação dos es-

cravos, pela Lei assinada pela Princesa Isabel, quando ficou sem finali-

dade o Quilombo dos Palmares e seus residentes foram se dispersando,

em grupos (Parelhas 1977: 40).

OS FILHOS DE TEREZA:

narrativas e religiosidade na Boa
Vista dos Negros/RN 1

 
Julie A Cavignac2

1 cavignac@cchla.ufrn.br. . . . . A pesquisa empírica contou com a colaboração de Gilson José
Rodrigues Junior, José Antônio Fernandes de Melo e Sebastião Genicarlos dos Santos.
Este artigo foi apresentado inicialmente na X ABANNE - Reunião de Antropólogos Norte-
Nordeste e I Reunião Equatorial de Antropologia realizada em Aracaju, Sergipe em outubro
2007, no grupo de trabalho “Sertão... Sertões: identidades, imagens e narrativas”.

2 Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses - NCCEN, Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - UFRN / Natal.Convênio INCRA/SR19.



- 78 -- 78 -- 78 -- 78 -- 78 -

Julie A Cavignac

Em Boa Vista, comunidade quilombola situada no sertão do Rio Grande
do Norte, a devoção à N. Sra. do Rosário e a narrativa de fundação apa-
recem como sendo os principais marcos identitários do grupo: o ritual e
as performances discursivas dos eventos são atualizados e informam sobre
as aspirações futuras do grupo. Essa perspectiva permite apreender o
discurso nativo das percepções do mundo de um grupo que afirma sua
diferença na referência a uma dança e uma história comum.

A pesquisa empírica realizada ao longo de 2007 para fins de elabora-
ção de um relatório antropológico no quadro de um processo de regula-
rização fundiária, investigou a história, as narrativas de fundação da co-
munidade, a memória genealógica das famílias quilombolas e as ligações
existentes com as irmandades negras dedicadas à N. Sra. do Rosário na
região. Analisados em conjunto, esses registros mostram a existência de
uma presença contínua de descendentes de escravos na região e desve-
lam uma realidade a ser explorada pelos historiadores e antropólogos.

O reinado da Boa Vista
Optamos seguir uma abordagem antropológica que associa os temas

do rito e da memória para iniciar uma reflexão sobre a importância social
(identitária) dessas expressões culturais, assim como a dos elementos
selecionados pelos nossos interlocutores. Como aponta Jacques Le Goff
(1988: 115), a memória e a identidade coletiva articulam-se, para se expres-
sar especificamente nos mitos de origem e na genealogia, mas poderíamos,
ainda, incluir os rituais como a Festa de N. Sra. do Rosário cuja dimensão
memorial e identitária se destacam das outras formas simbólicas.

A memória narrativa e a resistência à escravidão ensaiada na dança
do Espontão possibilitam apreender a versão nativa da história, mesmo
se essa é silenciada. Também, não é homogênea, pois, sabemos graças
aos trabalhos pioneiros de Maurice Halbwachs (1990) e do seu sucessor,
Michael Pollak (1989), que a memória não é uma simples reprodução dos
fatos e dos acontecimentos: apresenta-se como o produto de uma elabo-
ração singular que os indivíduos têm das suas práticas sociais; é antes
de tudo um processo.

A pesquisa de parentesco e a utilização do método genealógico ser-
vem para entender as histórias de vida, a constituição das famílias, mas
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também, possibilitam a descrição das formas de organização social e po-
lítica nos termos utilizados pelos membros do grupo; o que os antropó-
logos chamam de “ponto de vista dos nativos” (Geertz 1997). A forma
local de expressar os laços sociais fundamentando a noção de comunida-
de é traduzida pela expressão “O povo da Boa Vista”. Assim como foi
demonstrado em outros contextos etnográficos, para os grupos campo-
neses, o parentesco aparece como “um componente básico de sua repro-
dução social” (Woortman 1995: 65), meio pelo qual os quilombolas reco-
nhecem os herdeiros, expressam o sentimento de pertencimento ao gru-
po e identificam-se com o território.

Assim, a memória genealógica tem um papel crucial no “sistema de
representação e de identificação local” (Zonabend 2000: 506). Também,
veremos que é possível aplicar o modelo explicativo da ‘casa’ ou do ‘si-
tio’: antes de descrever um espaço de reprodução econômica dos grupos
domésticos, designa um conjunto de representações em torno do grupo
que se representa como uma ‘grande família’. Essa perspectiva analítica
possibilita pensar a sucessão das terras e a reprodução de outras expres-
sões simbólicas como a transmisão do nome, a história do grupo, a per-
manência do ritual, etc. (Lévi-Strauss 1974; Mauss 2003; Woortman 1995).
Assim, além de um uso tradicional e coletivo das terras (Arruti 2006: 86-
91), respondendo, em Boa Vista, a uma lógica de transmissão familiar,
encontramos um conjunto cultural que é passado de geração a geração e
que podemos chamar de ‘tradição’: a permanência de alguns traços codi-
ficados da cultura expressa uma estrutura mais profunda que se repro-
duz ao longo dos anos na vida cotidiana, através dos gestos, das expres-
sões lingüísticas ou das formas não verbais de comunicação, das técni-
cas, enfim, de um conjunto amplo formado essencialmente pelos conhe-
cimentos sobre o meio ambiente, as representações simbólicas ligados a
ele, os usos do espaço, as formas artísticas, um vocabulário próprio, as
expressões religiosas, etc.

Esses conhecimentos, técnicas e expressões culturais se inscrevem
num espaço e numa temporalidade particular à sociedade estudada, atu-
alizando-se regularmente e sendo, por conseguinte, suscetíveis de mu-
danças. A definição de cultura de C. Lévi-Strauss (1983: XIX) como sen-
do um “conjunto de sistemas simbólicos” se assemelha ao conceito de
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habitus elaborado por Bourdieu (1980: 88), definido como “sistemas de
disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar
como estruturas estruturantes, quer dizer, enquanto princípios gerado-
res e organizadores de práticas e de representações” que nem sempre são
conscientes.

Por outro lado, o grupo estudado distingue-se dos seus vizinhos por
serem chamados e reconhecerem-se como ‘negros’. Constatamos que a
concepção de “comunidade” que é associada ao termo “quilombola” foi
naturalizada pelos próprios atores, o que implica o reconhecimento de
laços genealógicos, de um território comum e de um passado comparti-
lhado, corresponde àquela descrita nos textos legais3:

O direito à propriedade da terra, reconhecido no artigo 68, relaciona-se a

uma herança, baseada no parentesco, a uma história baseada na recipro-

cidade e na memória coletiva e a um fenótipo como princípio gerador de

identificação, onde o casamento preferencial atua como valor operativo

no interior do grupo (Ana Paula Comin de Carvalho in Aba 2006: 47).

Seguindo a definição do grupo étnico de Max Weber (1971: 416), os
elementos fundantes de um grupo étnico, a saber, a identificação dos
moradores com valores comuns, no caso da Boa Vista, a crença numa
origem compartilhada, e a existência de uma trajetória histórica própria,
revela-se, sobretudo, através da descrição dos laços de parentesco, trava-
dos ao longo das gerações com membros de outras comunidades
quilombolas. A longa memória genealógica que pudemos coletar reflete a
preocupação dos integrantes da comunidade em perpetuar a história das
famílias que estão na origem de Boa Vista, pois, como em outras comuni-
dades quilombolas:

3 É preciso esclarecer que o conceito de “quilombo” foi ressemantizado ao longo dessas
últimas décadas, sobretudo, após a efetivação das primeiras titulações das terras de
remanescentes de quilombo no território brasileiro. Ver os trabalhos de Almeida (2002 e
2006) e Arruti (1997 e 2006).
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Os critérios de pertencimento que caracterizam os grupos étnicos e que

afirmam etnia como um tipo organizacional estão presentes nas situa-

ções referidas assim como também as representações sobre uma histó-

ria do grupo que é continuadamente reconstituído  e que invoca uma

origem comum  coetâna ao momento em que se afirma a autonomia

produtiva.  Essas representações remetem a uma história que se inicia

em que deixam um trabalho subordinado a um senhor e passam a

constituir unidades produtivas autônomas, baseadas no trabalho fami-

liar combinado com o uso comum dos recursos ambientais por um

conjunto definido de grupos domésticos (Castanhede 2006: 34).

Assim, o principal critério de definição da ‘fronteira étnica’ que pu-
demos observar em campo segue a lógica do “sangue”, que dá acesso à
terra (Barth 1988: 32-33). A consangüinidade define os herdeiros e a
aliança faz do indivíduo um parente. A unidade do grupo funda-se ain-
da em relações sociais privilegiadas determinadas, em parte, pela partici-
pação do indivíduo na festa do Rosário; o que produz uma relação privi-
legiada. Os estudos das relações de parentesco e de sociabilidade apare-
cem como sendo instrumentos preciosos que auxiliam a pesquisa
etnográfica por oferecer uma ferramenta metodológica potente e possibi-
litar o levantamento de dados referentes à constituição do grupo e à sua
história. Mas, como vimos, o sentimento de pertencimento a um conjun-
to que é descrito como sendo àquele constituído por laços de
consangüinidade reais e fictivos, ligando as famílias de Boa Vista funda-
menta-se numa representação simbólica; é a imagem que o grupo cons-
truiu para si e para os outros e transmitiu ao longo da sua existência,
pois, como o sublinha C. Lévi-Strauss (2003: 61):

(...) um sistema de parentesco não consiste nos laços objetivos de filiação

ou de consangüinidade entre os indivíduos. Ele só existe na consciência

dos homens; é um sistema arbitrário de representações, e não o desen-

volvimento espontâneo de uma situação de fato.

Reencontramos, então, os mesmos elementos presentes na definição
do grupo étnico: o parentesco, antes de designar um conjunto de rela-
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ções sociais definidas pela aliança ou pela consangüinidade, representa
um sistema de idéias e de percepções compartilhadas que corresponde a
uma terminologia de nominação de parentes. A dimensão simbólica está
presente na formação do grupo, seja ele de consangüíneos, seja ele de
afins, num sentido amplo: no caso dos quilombolas, designa os indiví-
duos que se integraram ao grupo, preferencialmente pelo casamento ou
pela festa, compartilhando um modo de vida semelhante e valores co-
muns. Assim, o parentesco e o ritual servem aos membros do grupo para
afirmar uma identidade étnica diferenciada e fundamenta as relações so-
ciais. Caracterizam-se como uma linguagem comum entre os “Negros da
Boa Vista” ou “do Rosário” que compartilham uma história, valores e um
modo de vida. Nessas experiências sociais, a família ocupa um lugar de
destaque, mesmo se a organização social e econômica do grupo conheceu
mudanças.

Em todo caso, a memória e a dança são intimamente ligadas ao passa-
do dos grupos e expressam-se através de uma multiplicidade de expres-
sões culturais, sejam elas narrativas, artísticas ou rituais. Longe de ser
imutável, a cultura, como qualquer produção social, é submetida a um
processo contínuo de mudanças, obedecendo geralmente a uma determi-
nada lógica. Segundo a definição de cultura de Eduardo Viveiros de
Castro (2002: 209), é “um conjunto de estruturações potenciais da expe-
riência, capaz de suportar conteúdos tradicionais variados e de absorver
novos”. Essa perspectiva aproxima-se da noção de identidade elaborada
por Manuela Carneiro da Cunha (1994):

... pode-se entender a identidade como sendo simplesmente a percepção

de uma continuidade, de um processo, de um fluxo, em suma, uma

memória. A cultura não seria, nessa visão, um conjunto de traços da-

dos, e sim a possibilidade de gerá-los em sistemas perpetuamente cam-

biantes.

Observando as relações de parentesco e de sociabilidade em Boa Vis-
ta, podemos visualizar elementos de uma tradição que serão, a cada gera-
ção, reformulados em função dos eventos e da dinâmica do grupo. As-
sim, veremos, a seguir como a memória e a identidade são sujeitas a
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mudanças conjeturais, porém suas variações seguem as de uma estrutu-
ra preexistente aos fatos evenemenciais; a importância da Festa do Rosá-
rio para o grupo é um dos maiores exemplos da continuidade de uma
expressão cultural de um grupo subalterna (Sahlins 1987). Acompanhan-
do os resultados dos trabalhos clássicos sobre os ritos e adaptando-os ao
contexto estudado, percebemos que o rito tem como função principal a
reprodução das normas e valores do grupo; a festa religiosa é o momento
durante o qual o grupo se revela e consolida-se (Durkheim 1990). Tam-
bém, a Festa dos negros do Rosário tem outro papel, o de lembrar uma
história silenciada: aparece, no final da análise, como uma ‘memória ri-
tual’ (Severi 1993: 361).

“Os Negros da Boa Vista” afirmam-se como grupo étnico, distinguin-
do-se dos seus vizinhos “brancos” (os “Barros” e os “Lucianos”) e, ao
mesmo tempo, pertencem à Irmandade do Rosário: são ‘depositários’ de
uma tradição religiosa secular que eles seguem à risca. Ao reivindicarem
um território, encenam práticas culturais próprias: são conhecidos em
toda região por estarem ligados à irmandade do Rosário, perpetuando
um culto em louvor à santa, com a dança do Espontão. Se, hoje, a devo-
ção à N. Sra do Rosário é considerada como sendo a expressão ritual de
maior importância para o grupo, pois é instrumentalizada e utilizada em
certas ocasiões para afirmar uma diferença, veremos que a narrativa fun-
dadora do grupo e a memória genealógica são também as principais mar-
cas identitárias dos ‘negros’. São constantemente acionados para reivin-
dicar a legitimidade da ocupação do território pelos herdeiros dos pri-
meiros quilombolas que fundaram Boa Vista.

A partir da perspectiva que prioriza o ritual, a memória, a representa-
ção nativa do passado e a história das famílias, analisaremos aspectos
ligados à afirmação étnica e à territorialidade a partir de um conjunto
designado por nossos interlocutores. Serão analisados elementos da his-
tória local, da sociabilidade e da organização social que podem ser obser-
vados ou evocados, como as narrativas míticas e as versões explicativas
da origem do grupo, as expressões idiomáticas, o sistema de nominação,
as estratégias matrimoniais, as técnicas, a importância dada ao corpo, as
receitas, os contratos de trabalho, as formas de religiosidade, etc. Apro-
veitaremos para refletir sobre a importância da transmissão da memória
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genealógica e da história das primeiras famílias quilombolas na ocasião
da definição do território. Para isso, será preciso observar o papel da
solidariedade tradicional, fundado nos laços de parentesco, nas redes de
sociabilidade, na patronagem e na constituição da imagem do grupo.
Iremos assim, investigar os processos de afirmação étnica, através das
vias simbólicas. Desta forma, analisaremos como a história de fundação
da Boa Vista, os laços de parentesco, incluindo, os sugeridos pelo
pertencimento à Irmandade do Rosário, as modalidades de transmissão
do nome, a dança e o ritual religioso são definidores da identidade étni-
ca, pois desenham o contorno do grupo, sendo constantemente
instrumentalizados e atualizados.4 Assim, servem para definir o acesso a
terra e para justificar a defesa de um território tradicional; veremos que
esses elementos aparecem como centrais para o entendimento da trajetó-
ria histórica da comunidade da Boa Vista.

Tereza, Nossa Senhora e seus dançarinos

Existem diferentes versões da fundação da Boa Vista, porém a narra-
tiva contada por Seu Emiliano em 1990, serve de ponto de partida. Ire-
mos examinar algumas versões que explicam a presença de comunida-
des quilombolas na região e que apontam para existência de uma rede de
contatos entre  os diferentes grupos. Assim, a irmandade do Rosário,
atuante desde o final do século XVIII no Nordeste Brasileiro, comprova a
ancestralidade dos grupos encontrados hoje na região: localmente, a lon-
ga memória genealógica compartilhada fornece uma legitimidade ao gru-
po que, até hoje, ocupa as terras da “Boa Vista dos Negros”. Apoiando-se
na tradição oral, os quilombolas apresentam de forma unânime as cir-
cunstâncias do povoamento inicial da Boa Vista, que coloca em cena
dois grupos sociais e étnicos diferenciados, diferença ressaltada pela
devoção à Nossa Senhora do Rosário. É na reiteração da genealogia do
grupo, da devoção à santa e das narrativas de fundação da localidade que
se constrói a identidade coletiva.

4 Nosso referencial teórico inspira-se nos seguintes autores: Castro 2002, Lévi-Strauss
2003, Wachtel 1990, Salhins 1987.
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Todos reconhecem um ancestral comum, Tereza, uma retirante que
teria sido ‘adotada’ por um fazendeiro, o coronel Gurjão. Os mais velhos,
principalmente, conhecem a história de Tereza que se confunde com a
dos seus ancestrais. Assim, Dona Chica, Seu Zé Vieira, Seu Manoel
Miguel e Dona Geralda mostraram um grande interesse em lembrar os
antepassados e em apresentar suas genealogias que convergem para uma
origem comum. Retomam a versão contada por Seu Emiliano (1911-2004),
que era considerado como a pessoa de referência nos assuntos ligados à
história da Boa Vista. Grande contador de história, dotado de uma me-
mória extraordinária, era capaz de citar todos os nomes dos descenden-
tes de Tereza e de seu filho Domingos, em linha masculina:

Essa aldeia de negro aqui, começou de uma mulher. Começou de uma

Luzia... Luzia, não, era Tereza, começou de uma Tereza. Essa Tereza,

dizem que era negra retirante, vinha de não sei d’aonde, vinha bem de lá

(R). Porque ninguém sabem d’adonde essa Tereza vinha.

Agora, quando chegou, era um ano seco. O ano era seco quando chegou

aqui. Tinha um tal de um coronel Gurjão. Essa Tereza ficou na casa dele,

como criada, como sendo da casa, criada da casa. Ela não ficou como escra-

va.  Ela ficou como criada da casa, e quando ele passou esses negócios de

terreno aqui de Boa Vista para ela, esse Coronel Gurjão, mas ninguém sabe

quando foi isso... Porque minha avó é de 1825, a minha avó. E minha

bisavó, de onde já vem? (R) Eu já sou da quinta geração dela, dessa Tereza.

A Tereza, o primeiro filho dela foi Domingo. De Domingo, foi Roberto.

De Roberto, foi Inácio. De Inácio, foi Antônio5, que justamente é meu

pai. Ninguém ouviu falar do marido dela. O filho, o primeiro foi Domin-

go, o outro foi Roberto e o outro foi Inácio, justamente meu pai era filho

desse Inácio. Esse Inácio era bisavô de Francisca, e ela é filha de Zé

Vieira... Imbém era irmã do meu pai. O meu avô, por parte de pai, nasceu

aqui e aí foi a família todinha... todinho nasceu aqui e se criando aqui.

(Seu Emiliano, 1991)

5 Seu Emiliano faz referência a seu pai, Antônio Fernandes da Cruz, Antônio Moreno
(1869-1954), irmão de Manoel Gino, de Teodózio e de Imbém que segundo o registro
encontrado por Seu Ulisses seriam filhos de Domingos Fernandes da Cruz (1784-1857).
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Segundo a versão contada por Seu Zé Vieira, falecido há alguns
meses aos 81 anos, as duas outras irmãs de Tereza foram deixadas na
caatinga grande e em Jardim do Seridó.6 Justamente, são lugares onde
encontramos registros históricos de escravos, onde existem comunida-
des quilombolas e onde é festejada N. Sra. do Rosário. É como se a
desestruturação da família nuclear original correspondesse ao surgimento
de vários outros núcleos de povoamento na região. Assim, todas as
comunidades quilombolas teriam uma origem comum e manteriam an-
tigas relações de parentesco através das irmãs abandonadas. Também,
podemos pensar a narrativa de fundação da Boa Vista como sendo uma
metáfora da viagem transatlântica dos ancestrais escravizados para o
Brasil e do destino dos quilombolas que, ao chegar se “espalharam
nesse meio de mundo, criando família”. A memória genealógica remon-
ta a um evento fundador e a um tempo primordial. A história torna-se
mito. O evento é uma seca durante a qual uma “retirante” é acolhida e
“adotada” por um fazendeiro. O tempo remete à época em que as terras
eram doadas,e que existia uma relação amigável entre os grandes pro-
prietários fundiários e os seus moradores. Se tentarmos datar o evento,
podemos pensar que Tereza veio durante a ‘grande seca’ de 1791-93. A
tragédia, presente na memória dos sertanejos nascidos nos meados do
século XIX, é o momento em que um dos “mais abastados fazendeiros
da zona do Seridó, viu-se obrigado a emigrar para a ribeira do Cunhaú,
fazendo o trajeto a pé, transportando à cabeça dos escravos sacos de
moedas de ouro e prata” (Dantas 1941: 118). Essa época corresponde
justamente com o momento da fundação da Boa Vista, versão oral que
se apóia na memória genealógica dos mais velhos que se referem a ‘cin-
co gerações de negros’ nascidos no local. De fato, a doação da terra
pode ser uma referência a uma época anterior a 1850, data em que é
criada a Lei de Terras e em que o sistema colonial de sesmarias é aban-
donado (Mattos 1985). A versão oral retrataria, assim, uma troca de
favores entre um proprietário de terras que teria cedido uma parte do
seu patrimônio a uma escrava liberta em contrapartida de um favor: o

6 Informação transmitida por Sebastião Genicarlos dos Santos em 06/05/06.



- 87 -- 87 -- 87 -- 87 -- 87 -

OS FILHOS DE TEREZAOS FILHOS DE TEREZAOS FILHOS DE TEREZAOS FILHOS DE TEREZAOS FILHOS DE TEREZA

que a história nos disse é que Tereza ficou nas terras e, no decorrer da
história, não há mais nenhuma referência ao seu primeiro proprietário
branco.

Se analisarmos agora a história de N. Sra. do Rosário relatada por Zé
Vieira (junho/2007) oferece uma explicação da origem do ritual e ilustra
a relação privilegiada da santa com “os negros”. Resumindo a narrativa
que tem todos os atributos de um mito de origem, verificamos também
que a santa que aparece “no mato” é ligada a uma comunidade quilombola
cuja história parece com a da Boa Vista7:

Nossa Senhora do Rosário foi encontrada em cima de um toco. Foi

levada para a igreja da cidade, mas não queria ficar no local: sempre

voltava para o toco onde foi encontrada. Os “padres” voltavam para lá,

com “rezas, hinos e procissão” e reconduziam a santa para a igreja, mas

esta sempre voltava para o toco. Os padres mandaram “os negros baten-

do tambores e cantando”. A santa foi conduzida para uma capelinha

pertencendo aos negros, e a santa ficou lá para sempre.

Assim, o estudo da irmandade do Rosário abre caminhos para conhe-
cer o passado e a atualidade da Boa Vista, pois, como as narrativas de
fundação, a dança do Espontão tem um papel importante de legitimação
do pleito coletivo no processo de reivindicação étnica, insistindo sobre
os aspectos tradicionais do ritual. Mas se a dança é a ocasião do reconhe-
cimento social de um grupo historicamente marginalizado, é também um
momento de festa durante a qual os corpos se mostram e libertam-se.
Assim, graças à Festa do Rosário, sabemos da presença das populações
africanas na região, desde o século XVIII até hoje. A festa, ao longo dos
séculos, sofreu transformações, o rito religioso tornou-se “folclore”, mas
a devoção continua. Atraindo curiosos e admiradores, o grupo recebe o
auxílio intermitente de agentes locais, sobretudo dos moradores, dos
membros da igreja e das prefeituras de Jardim do Seridó e de Parelhas
ou, mais recentemente, do movimento negro, sendo visitado regularmente

7 Zé Vieira não sabe onde nem quando esse fato aconteceu.
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por estudantes, professores, fotógrafos, antropólogos, militantes, etc. Desta
forma, a dança toma uma nova dimensão, a de reivindicação étnica. Por
sua vez, o ritual tem como papel a transmissão de uma história silencia-
da pelos próprios atores.

Reis e Rainhas na casa do Rosário

O culto à Nossa Senhora do Rosário aparece como sendo um dos
principais marcos da história e da identidade do grupo; mantem-se vivo
até hoje na comunidade quilombola da Boa Vista, sendo ressignificado a
cada geração.

Além da festa, existe uma devoção à santa, sobretudo por parte das
mulheres, que expressam sua fé com muita emoção; é difícil abordar o
assunto sem provocar lágrimas que, rapidamente, generalizam-se. A ima-
gem, doada por Seu Ulisses Potiguar, espera há 17 anos um abrigo: des-
de 2002, uma capela está sendo construída com o trabalho dos membros
da Associação Comunitária que organizam eventos para arrecadar fun-
dos para terminar a construção. Na terceira semana de outubro de cada
ano, é realizada a festa do Rosário na Boa Vista, mas o evento festivo
mais importante continua sendo a festa do Rosário, em Jardim do Seridó.8

Indagando nossos interlocutores sobre a existência de uma lenda sa-
grada em torno da imagem da santa, encontramos somente algumas pes-
soas que a história da santa relatada por Zé de Biu (junho/2007) é a
mesma contada por Seu Turco, tesoureiro da Irmandade em Jardim do
Seridó. A narrativa oferece uma explicação sobre a origem do ritual e o
papel dos “negros” 9:

Nossa Senhora do Rosário foi encontrada em cima de um toco, “no

meio do mato”. Foi levada para a igreja da cidade, mas a “santa sempre

voltava para o toco” onde tinha aparecido. Os “padres iam com rezas,

8 Cogita-se de fundar uma irmandade distinta da de Jardim, pois os devotos da santa são
mais numerosos na Boa Vista.

9 Apresentamos uma versão resumida da história contada por seu Zé de Biu, pois, na
ocasião, não foi possível gravar a entrevista.
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hinos e procissão”, reconduzindo a santa para a igreja mas, sempre

voltava para o toco. Os padres mandaram os negros batendo tambores e

cantando. Esses levaram a santa para uma capelinha pertencendo aos

negros, e a santa ficou lá para sempre. Mas ninguém sabe onde nem

quando esse fato aconteceu.

A festa do Rosário representa um dos eventos mais importantes da
cidade de Jardim do Seridó e mobiliza os moradores, mas também, os
“filhos ausentes”, sobretudo pessoas que residem na capital, Natal. Em
cooperação com a Igreja, desde o mês de novembro, são organizadas
novenas e arrecadados fundos para subsidiar as despesas da festa do fim
do ano: os uniformes dos irmãos, a comida, o transporte, entre outros,
são fornecidos aos membros da Irmandade e a seus familiares que vêm
especialmente para Jardim do Seridó para a ocasião.

A festa começa no dia 30 de dezembro e termina dia primeiro de
janeiro do ano seguinte, seguindo o cerimonial das outras festas religi-
osas (novenas, missas, procissões, benção, etc.) com o desfile e a dança
ao som dos tambores. A “brincadeira” reúne anualmente os irmãos da
Boa Vista e de Jardim do Seridó bem como devotos da santa, amigos e
parentes: é uma ocasião ímpar de reencontrar os familiares, de consoli-
dar a devoção à santa e de festejar a passagem do ano com muita dança
e, sobretudo, para alguns homens, muita cachaça. Segundo o que nos-
sos interlocutores nos disseram, “antigamente”, a maior parte das famí-
lias da Boa Vista se mudava para a casa do Rosário levando, “no lombo
de jumento”, os mantimentos necessários para os três dias de festa:
redes, lenha para cozinha, panelas, alimentação – inclusive galinhas
vivas! Percorriam a pé os quinze quilômetros que separam Boa Vista de
Jardim; os mais jovens aproveitavam o passeio para namorar ou distra-
ir-se, comendo e bebendo no caminho. Hoje, “o povo da Boa Vista”
utiliza o ônibus fretado pelas prefeituras para ir “na casa do Rosário”,
ao encontro da família Caçote, para rezar, “pular” e “farrear” nas ruas
de Jardim.

Tivemos a chance de conversar com Dona Inácia Maria da Conceição,
conhecida como Inácia Caçote (maio/2007), que nos contou que sua avó
era escrava: esta morava no sítio São Roque, hoje situado no município
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de Ouro Branco, vizinho a Jardim do Seridó.10 Segundo Dona Inácia, ela
teria conseguido comprar sua carta de alforria, libertando-se para criar
seus filhos, com o seu trabalho nos campos de algodão. Na ocasião,
informou que foi seu pai que construiu a casa do Rosário, comprando o
material da casa com o preço da venda de um boi; este chamou os ho-
mens da Boa Vista para participar da festa do Rosário em Jardim com a
“família Caçote”.

A tradição é mantida com muito cuidado, os integrantes do grupo
ficando sob a responsabilidade do mais antigo, hoje Zé de Biu, “chefe
dos negros”, que dirige o grupo nas suas apresentações e ensina aos
mais novos os passos: José Fernandes do Amaral é chefe do grupo e
ocupa o cargo há vinte anos; foi juiz perpétuo durante 45 anos e é um
dos mais antigos a continuar participando da festa de Jardim.11 Além de
ser um dos mais antigos participantes da festa do Rosário, é também
leiloeiro durante as festas de Jardim do Seridó e de Carnaúba dos Dantas,
no Monte do Galo. Seu Manoel Miguel, que não participa mais, entrou
na irmandade em 1947 e ocupou vários cargos ao longo dos anos.

Como nos Reisados ou nas Congadas, há uma eleição anual para
escolher o Rei e a Rainha do ano, o Juiz e a Juíza do ano, e perpétuos, o
Escrivão, a Escrivã, e, finalmente o Rei e a Rainha Perpétuos. Todas as
irmandades do Rosário obedecem à mesma lógica:

Tem o rei perpétuo e a rainha perpétua. É Pedro Mariano e Trindade, irmã

dele. No ano que não aparece um pra ser rei, ele é que assume no lugar

e a rainha também. Mas quando aparece, ele cede a coroa para o rei, paga

promessa. O rei e a rainha dá um almoço a nós no dia de hoje a todos os

negros do Rosário e ao povo que acompanha o Reinado (Seu Paulo,

Caicó, 1990)(Cavignac 1994: 214).

Há também o porta-bandeira (bandeirista), que acompanha os dança-
rinos (lanceiros) que são comandados pelo Capitão de lança, geralmente

10 Dona Chica informa que escravos originários da Boa Vista foram morar em Ouro Branco.
Dona Inácia Caçote faleceu em 2007.

11 Hoje, Zé de Biu é também responsável da casa em Jardim do Seridó durante as festas.
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uma pessoa experiente. Finalmente, os caixeiros se juntam ao tocador de
pífano de Jardim que nem sempre é presente nas apresentações.

A tradição vem sendo mantida ao longo dos anos, sem muita modifi-
cação:

... Tem os bombos, tem os pontão que é uns pau’ com as fita’ que eles

pilam e tem os tambor´ de bater. São três, quatro tambor. Tem as cai-

xa’... Ai pronto, eles tem parte pra festivo... tem a rainha, tem o réis. A

rainha, o juiz, e a juíza do ano, juíza do ano e juiz do ano, juiz perpétuo

e a juíza perpétua, e tem também a escrivã... agora eles são tudo de traje

comprido, sabe?... E o Réis com a coroa na cabeça, tem a coroa e agora o

outro pessoal não tem não... divisa umas fita, assim do lado, ai aquelas

fita’, ́ tá indicando que é o Réis perpétuo, que é juiz perpétuo, juiz do

ano, ai quando chega o dia da festa, na véspera da festa, ai o pessoal vão

se preparar pra aquele encontro do Réis, em jardim do Seridó. É muito

bonito o encontro, o pessoal fica, vão pra lá, o Réis e a Rainha fica e se

prepara. Ai vão se encontrar lá na porta da igreja... vai no dia 30 ai só vem

no dia 1º à noite. Antigamente a gente ai de pés, daqui... ai passa a fita

todinha lá .. aí pronto quando eles vão ensaiar aquele encontro, que é o

Fotografia - Tambor e Espontão do Rosário (Jardim do Seridó, dez. 2006).
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inicio  da festa, ai sai o pessoal batendo , batendo pra se encontrar,  aí

ficam batendo ...  aí depois quando é pra ir pra missa, vão tudo prepara-

do, tudo preparado, também tem guarda de honra, que é um menino

com uma menina ... Todas elas têm véus e capela, só quem tem coroa, a

juíza do ano e a juíza perpétua é de véu e capela... Como uma noiva... Lá

em jardim do Seridó, todo ano, é assim, um ano é daqui de Boa Vista e

outro ano é de lá, um ano é de lá, o outro é daqui... junta tudo, é os

negro´ do Rosário de Jardim e o  negro´ do Rosário daqui da Boa Vista,

aí lá tem uma missa, se prepara naquele dia, no dia da festa, e quando é

de 9 horas, o tesoureiro que é o pessoal de lá,  aí  vão preparar aquela

missa. Aí, na hora daquela missa é que fica, é como fica a passagem do

outro ano, aí fica tudo na hora pra saber quem é o Réis do ano e o juiz do

ano, todo ano muda, o Réis e o juiz, só nunca muda, é um só, toda vida

é o juiz perpétuo, toda vida ele é um só... Desde da véspera,  aí  assiste ao

encontro de Réis, depois, vem tudo pra casa, vem tudo batendo. Troca

roupa, quando é à noite vai pra novena, tudo formando, tudo vestido

com o pessoal...  Aí, no outro dia, se arrumam, vão à missa, a missa é de

10 horas, depois da missa vem, quando é de 4 hora, aí é a procissão. Mas

aí eles sai, tem as barracas, vão todos formado´ lá pras barracas, são

convidado´ pra ir pras casas assim, pessoas de lá, de jardim do Seridó,

Dr. Paulo, esse povo, aí  vão tudo pronto, não sabe? ... Tinha um jantar,

era na casa da gente mesmo, sabe? Apesar quando esse povo, aí tudo

pronto, não sabe? ... Tinha um jantar era na casa da gente mesmo, sabe?

(Chica 1991).

A hierarquia é rigorosamente cumprida para que os irmãos possam
dançar e ‘brincar’ juntos durante os três dias da festa. A brincadeira e a
dança são reservadas aos homens, pois além do esforço físico intenso
que é requerido, há um grande consumo de álcool. Porém, as mulheres
participam da festa, dançando e acompanhando o cortejo. Também são
encarregadas das crianças, das tarefas da casa e da preparação das refei-
ções.

Luís da Câmara Cascudo (1962: 297-298) que participou da festa em
1943, define a dança como “um bailado de guerra, ao som do tambor
marcial”:
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Até 1944, havia no Jardim do Seridó, uma cerimônia alusiva ou seme-

lhante: coroação dos Réis (sem denominação do Reino), missa em lugar

privilegiado, e nas ruas, um longo bailado guerreiro, acompanhando a

tambor a dança do Espontão, pequena lança, sem versos e sem cantos.

Apenas um bailado ginástico de ataque e defesa, com lanças e a pé”.

(Cascudo 1980: 46)

Até a roupa lembra soldados, e a dança ensaia um combate, com
gritos, pulos e muito ritmo. Ao desfilar nas ruas, os dançarinos param
em algumas residências, para pedir alimentos e dinheiro: a lança é colo-
cada no ombro para significar que a pessoa deve colaborar com comida,
bebida ou dinheiro. A ameaça ritual lembra a todos que a colaboração é
obrigatória e que precisa abrilhantar a festa com a presença de cada um.
O tesoureiro, tradicionalmente, um branco, recebe, todo ano, o grupo
para fazer uma colação e, geralmente, mantém relações amistosas com os
membros do grupo. 13

Fotografia - Irmandade do Rosário de Currais Novos (1943).12

12 Fotografia reproduzida do Dicionário do folclore brasileiro de Luís da Câmara Cascudo
(1962: 298).

13 Seu Turco é o tesoureiro da irmandade há mais de dez anos e é auxiliado, na organização
da festa por sua esposa, Helena; porém, a contragosto, terá que se afastar do cargo em
breve por razoes de saúde.
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A Dança do Espontão se destaca das outras festividades realizadas
por irmandades negras por ser antes de tudo uma dança masculina – em
traje de guerreiros – ritmada por percussões, sem canto:

As músicas tocadas pelo pífaro (eles chamam ‘pifa’) com acompanha-

mento das caixas ou zabumbas, chamam-se “Baionada”, “Catingueira”,

“Palmeirinha” e “Piauí”. São melodias vivas e alegres. Próprias da festa

ou do grupo de Boa Vista, pois nada ouvimos semelhante noutros

folguedos do Estado. Interessante é que os negros não cantam nenhu-

ma melodia. Tocam e dançam apenas, improvisando passos, gingando

(Melo 1973: 132).

Na dança, não há letras nem melodias, só loas. O ritmo dos tambores é
envolvente e chama atenção do público assistente. Também, durante os dias
de festa, os irmãos do Rosário visitam casas para abençoá-las e arrecadar
bens e dinheiro para a festa. Ao chegar aos domicílios e depois de terem
dançado, os irmãos abençoem a casa visitada, com a fórmula seguinte: “Viva
Nossa Senhora do Rosário! Viva São Sebastião! Viva as pessoas de bem!
Viva a boa sociedade, tronco, ramos e raízes!”.14 Desta forma, o ritmo ocupa
todo o espaço musical, o pífano, podendo ser dispensado. Nesse aspecto,
distingue-se das outras formas de religiosidade ligadas a irmandades de
Pretos, pois, geralmente, a dança acompanha-se de cantos ou de rezas.

A performance é inteiramente realizada pelos homens, pois a participa-
ção das mulheres é proibida na celebração oficial e religiosa. Porém, seguin-
do o cortejo, mulheres e crianças dançam em louvor à Nossa Senhora do
Rosário e a São Sebastião. Assim, é inegável que a festa e a devoção à N. Sra.
do Rosário ocupam um lugar de destaque no universo cultural e religioso
dos quilombolas da Boa Vista; são eles os principais precursores do evento
do fim do ano em Jardim do Seridó, deslocando-se nos últimos dias do ano,
em número importante para passar três dias na “casa do Rosário” e manten-
do acesa a chama da lembrança do passado. Ocasião, também, de reatar
laços de parentesco reais ou rituais e de afirmar uma diferença.

14 Antônio Capitão, 01/01/2006 citado por Góis 2006: 22.
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De fato, a dimensão festiva e ritual da festa reforça o caráter étnico da
tradição, mesmo se, aparentemente, esse elemento é relativizado por seus
participantes durante as festividades sagradas. Seu Zé de Biu, interlocutor
privilegiado para os assuntos que dizem respeito à irmandade, lamenta
que alguns grupos quilombolas não queiram mais continuar a tradição:
“não querem ser negros”. Essa declaração confirma a importância da dança
na definição identitária do grupo da Boa Vista. Assim, podemos definir
a Festa do Rosário como um ritual de inversão controlado pela igreja
que, visivelmente, é aceita por todos os segmentos da sociedade
seridoense, apesar de conservar fortes marcas da discriminação social e
racial (Matta 1981; Turner 1990). Nele, é regularmente lembrada a opres-
são sofrida pelos descendentes; as populações escravizadas que apare-
cem como guerreiros. Apesar de ser vista como ‘folclore’ pela sociedade
englobante, em Boa Vista, a performance ritual não perdeu sua dimensão
étnica e memorial: é a expressão dos sentimentos e de uma visão do
passado de um grupo historicamente estigmatizado e marginalizado. Pela
encenação do ritual que atualiza o passado, a identidade do grupo encon-
tra-se reforçada. É o que Carlo Severi (1993: 361) chama de ‘memória ritu-
al’: é “um tipo de memória que somente uma ação ritual parece capaz de
preservar e que não é sujeita à mudança histórica”. A Festa do Rosário nós
ensina, encenando uma luta que lembra o tempo de opressão que é silen-
ciado, inclusive pelos próprios interessados. Efetivamente, na dança do
Espontão, que é masculina, não há canto nem uma trama narrativa. As-
sim, a dança não deixa de ser uma memória que não precisa se transformar
em palavras: a memória e o ritual formam um conjunto e expressam uma
identidade que se fundamenta num território ocupado ancestralmente.

A dança dos quilombos

Durante a pesquisa, verificamos que os processos de afirmação étnica
se realizem através das vias simbólicas, sobretudo no plano ritual e na
instrumentalização de elementos relacionados à religiosidade, pelo
pertencimento à irmandade do Rosário. Essas marcas identitárias estão
sendo reelaboradas com a entrada do grupo no campo político, o apare-
cimento e o ‘apoderamento’ de algumas lideranças que se materializam
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no pedido de regularização fundiária. Porém, ainda aqui, além da toma-
da de consciência política por parte dos membros mais jovens que se
caracterizam com o uso de uma linguagem militante e uma reapropriação
da palavra “quilombo”, constatamos que a tradição vem sendo
reinterpretada de maneira singular: há uma importância dada ao corpo,
com o uso de sinais de africanidade (cabelos trançados) e a ‘retomada’ da
dança do Espontão pelos mais jovens, integrada com outros modos de
expressões musicais e corporais que pertencem ao universo cultural con-
temporâneo, sobretudo, através da organização de um grupo de percus-
são e bandas de forró.

Apesar de uma inserção razoável no município e da reivindicação de
uma ‘paz racial’, os quilombolas sofrem com uma marginalização que
encontra suas raízes na história local. Isso é perceptível a partir das for-
mas de tratamento que são utilizadas por membros externos ao grupo:
são tratados com condescendência pelos representantes da elite local e
pela sociedade englobante, que utilizam expressões como “a negralhada”,
“meus neguinhos”, “os pretinhos”, etc. Marcas desta estigmatização apa-
recem nas entrelinhas da conversa que tivemos com Manoel Miguel (11/
05/2006):

Julie Cavignac – Quer dizer que aqui a comunidade nunca teve problema?

Manoel Miguel – Não.

Manoel Miguel – Tratava bem. A gente nessa vida aqui, toda vida fomos

[bem tratados], logo hoje que tem esse negócio de racismo, mas graças a

Deus, pra gente nunca houve não. Se houve, não sei. A parada é dura

pro lado do negro viu!

Julie Cavignac - Mas é porque tem gente que diz que os meninos são

maltratados nas escolas, que brigam…

Manoel Miguel - Tomará que não, assim brigar, briga. De brigar, briga,

mas de ser maltratado, eu não sei não!

Julie Cavignac – Vocês se importavam em serem chamados de negro?

Manoel Miguel – Não, nunca se importemos não. Tem uns cabras que

ainda hoje são sem vergonhosos, dizem:

- Nego!

- Eu vou lhe entregar…
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Ai respondem:

- Eu não lhe chamei de nego!

Julie Cavignac - Mas por que… assim, às vezes as pessoas chamam “os

pretinhos”...

Manoel Miguel – Não, mas aqui… quando vai assim, é “os negros da

Boa Vista”. Agora, mais novo, agora, é os quilombos! Tem uma história

de quilombos. Tem os quilombos velhos e os quilombos novos.

Julie Cavignac – Quem são os quilombos velhos?

Manoel Miguel – É a gente. É eu, é Zé de Biu, esse povo mais velho, não

sabe? Agora, os quilombinhos. Foi Dr. Antonio que inventou isso. Dr.

Antonio, prefeito.

O sucesso regional do grupo de dança do Espontão, aliado à divulga-
ção de temas ligados à luta contra a discriminação racial incentivou ações
por parte da municipalidade em relação ao grupo, sobretudo, de um
ponto de vista cultural. Os “quilombinhos”, grupo de dança composto
por crianças que reproduzem o ritmo e a dança do Rosário, foi criado há
três anos. Outro grupo de percussão surgiu recentemente. Apesar das
mudanças sociais e econômicas que a Boa Vista conheceu, a dança do
Espontão não foi abandonada, pelo contrário. A dança e os ritmos foram
retomados como sinal de afirmação étnica, conjuntamente com outras
expressões musicais e corporais que fazem diretamente referência à ima-
gem da África veiculada em eventos culturais quilombolas (percussão,
“dança africana”, capoeira). Ao sair do domínio sagrado e passando para
a esfera do político, a tradição se renova: os ‘negros do Rosário’ recebem
constantemente convites para se apresentarem e foram incluídos como
atração turística no roteiro do Seridó, elaborado pelo Sebrae local em
2004. Em 2005, com o auxílio da prefeitura de Parelhas, foi formado um
grupo de dança composto por 25 crianças, chamado “os quilombinhos”,
que se apresentam com certa freqüência em eventos de âmbito local.15

15 Revista Prea, Natal, Fundação José Augusto, n. 15, nov/dez. 2005, [http://
www.fja.rn.gov.br/arquivos/Prea_15Net2.pdf, p.60], capturado em 30/04/2007.
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Recentemente, as mulheres também criaram o grupo de dança africana,
as “Pérolas Negras”, com referências claras a passos, figurinos e cabelos
de inspiração africana.

Assim, é inegável que a festa e a devoção à N. Sra. do Rosário corres-
pondem a algo importante para os quilombolas da Boa Vista; são eles os
principais precursores do evento do fim do ano em Jardim do Seridó,
deslocando-se nos últimos dias do ano, em número importante para pas-
sar três dias na “casa do Rosário” e mantendo acesa a chama da lembran-
ça do passado. Ocasião, também, de reatar laços de parentesco reais ou
rituais e de afirmar uma diferença. A festa reforça ritualmente o caráter
étnico da manifestação cultural na qual é ensaiado um cortejo real ao
som dos zabumbas. Nela, é regularmente lembrada a opressão sofrida
pelos descendentes, as populações escravizadas que aparecem como guer-
reiros, ameaçam ritualmente os moradores para colaborarem à festa e
batem os tambores na igreja. Apesar de ser vista como ‘folclore’ pela
sociedade englobante, em Boa Vista, não perdeu sua dimensão étnica e
memorial: é a expressão dos sentimentos e de uma visão do passado de
um grupo historicamente estigmatizado e marginalizado. Pela encenação
do ritual que atualiza o passado, a identidade do grupo encontra-se re-
forçada. Porém, mesmo se invertem momentaneamente os papéis soci-
ais, a festa reforça a situação histórica de discriminação e continua silen-
ciando a opressão secular: na dança do Espontão, não há canto nem uma
trama narrativa que explique a presença dos descendentes de africanos
no Seridó.

Por outro lado, se os homens da Boa Vista participam pouco das
tomadas de decisões internas e da vida política da comunidade, eles
aparecem na esfera pública como os detentores de uma tradição sagrada,
reservando-se o direito de tocar os instrumentos, de levantar as bandei-
ras e os estandartes da santa, de dançar com as lanças nas ruas de Jardim
do Seridó durante a festa. Nesse caso, o prestígio ligado à dança parece
ser maior do que o da política. Também, verificamos que, fora do espaço
ritual, as mulheres “entram na dança” e reivindicam o direito de dançar,
com a criação de um grupo feminino de dança africana, as “Pérolas Ne-
gras”. Enfim, recentemente, os jovens do grupo adotaram, na sua quase
maioria, as tranças de cabelo dread-locks, como forma de afirmar uma
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identidade diferencial, continuando, no entanto, a reconhecer a dança e
a devoção à N. Sra. do Rosário como sendo os elementos definidores do
grupo.

Assim, e seguindo uma tradição iniciada por seus ancestrais os
quilombolas da Boa Vista expressam na dança e na música sentimentos
de pertencimento a um grupo étnico e uma visão do passado de um
segmento social historicamente estigmatizado e marginalizado. Ao modi-
ficar-se, a tradição conserva as dimensões étnicas e memoriais contidas
nas novas formas de danças, ampliando o espaço de atuação dos seus
membros e reafirmando a legitimidade do grupo.

As mulheres da Boa Vista assumem um papel importante na vida
cotidiana e política do grupo, o que se acompanha de um aparente desin-
teresse dos homens por questões políticas: são elas que, nas instâncias
externas, representam a comunidade (professoras, agentes de saúde e
presidente da Associação16, participando de projetos em cooperação com
a prefeitura). Os homens, em idade de trabalhar, são empregados nas
cerâmicas circunvizinhas e nem sempre se projetam como atores do de-
senvolvimento local.17 Apesar deles continuarem a ser os provedores do
lar, constatamos que as mulheres, cada vez mais, ocupam o espaço polí-
tico: estão à frente dos principais cargos e responsabilidades, pois, além
da disponibilidade, existe uma disparidade entre homens e mulheres
quanto ao nível educacional e às profissões: são professoras, enfermei-
ras, membros da associação comunitária, que têm um trânsito facilitado
nas secretarias, nos órgãos representativos e representam a Boa Vista nas
reuniões estaduais ou nacionais. Estão à frente das decisões coletivas e
dos projetos comunitários, inclusive, na discussão sobre o território a
ser pleiteado. Porém, a atuação das mulheres no campo político interno
e externo não implica uma mudança radical das relações de parentesco –
sobretudo na escolhas dos cônjuges – e na divisão sexual do trabalho.

16 A Associação de desenvolvimento da comunidade negra da Boa Vista - ADECONB, foi
criada em 2002 e tem como presidente eleita em maio de 2006 Maria das Graças
Fernandes da Cruz - Preta.

17 Existe um site que apresenta fotografias da comunidade quilombola da Boa Vista, ligado
a um projeto de defesa dos direitos humanos. Ver: http://www.dhnet.org.br/w3/cedan/
index.html
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Mesmo se, entre os mais jovens, sobretudo os homens, há pouco inte-
resse para a história do grupo e os assuntos políticos; percebemos, no
entanto, uma forte consciência étnica que se expressa nos cuidados com
a aparência física e com a preocupação em continuar a tradição da “Dan-
ça do Espontão”.18

Aparece, claramente, no final da análise que, além da questão políti-
ca, é preciso que a dimensão simbólica e cultural esteja presente na defi-
nição dos grupos étnicos, pois essa tem um papel importante: são expe-
riências religiosas, culturais e históricas compartilhadas – ainda que al-
guns de seus elementos sejam também utilizados parcialmente pelos gru-
pos vizinhos. Sabemos, desde Barth (1988) e outros autores, como N.
Wachtel (1990), que a identidade étnica pertence ao universo simbólico;
é construída e acionada de modo diferente, dependendo dos contextos
sociais e políticos em que os agentes a reivindicam. Aqui, o auto-reco-
nhecimento como quilombola passa pela reiteração da história, a dança
do Espontão, a devoção à santa e o sentimento em relação à terra. Todos
esses elementos apontam para uma identidade em constante reelaboração
a partir de um fundo cultural comum, designado pelos próprios autores
como tradicional.

18 Chamou-nos bastante a atenção o número de pessoas da comunidade (maioria de mulheres,
mas também alguns homens mais jovens) que fazem penteados chamados “afros”.
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ESCRITORES
ANGOLANOS,

FRONTEIRAS PERDIDAS E
IDENTIDADES

CONTEMPORÂNEAS

Frank Marcon1

Neste artigo, pretendo apresentar o resultado de algumas reflexões de
estudos sobre romances publicados por escritores angolanos que ambi-
entam suas narrativas em temas e cronologias que visibilizam momentos
políticos específicos da existência pré-colonial, colonial e pós-colonial
de Angola, em uma literatura escrita após a independência do país, ocor-
rida em 1975.

Apesar de apontar para uma reflexão sobre “escritores angolanos”,
gostaria de esclarecer que estou aqui tratando especificamente da análise
de um corpus que prioriza a produção literária de dois escritores contem-
porâneos: Pepetela e José Eduardo Agualusa2. Os dois têm livros ampla-

1 Professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e do Núcleo de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ciências Sociais/Mestrado em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe

2 Este texto é uma versão amplamente modificada da comunicação com o mesmo título,
apresentada na Mesa Redonda Olhares cruzados: etnografias da expressãoOlhares cruzados: etnografias da expressãoOlhares cruzados: etnografias da expressãoOlhares cruzados: etnografias da expressãoOlhares cruzados: etnografias da expressão
artística na diáspora, artística na diáspora, artística na diáspora, artística na diáspora, artística na diáspora, durante a realização da Reunião Equatorial de Antropologia e
X Reunião de Antropólogos Norte-Nordeste, em Aracaju (SE), em outubro de 2007. É
importante mencionar que para os propósitos desta publicação foi subtraída desta versão
a análise sobre os romances do escritor Ondjaki.
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mente conhecidos no espaço de língua portuguesa, principalmente entre
Portugal, Angola e Brasil, e fazem parte do escopo de minha análise so-
bre perspectivas de identidades contemporâneas, pautado por aquilo que
ambos já ensaiaram definir em algum momento em seus livros, como:
fronteiras perdidas. Destacando Agualusa (1999), que escreveu um livro
de “contos” com o título Fronteiras perdidas: contos para viajar3, como se
fosse um prefácio para a configuração do nomadismo que certos discur-
sos de identidade passaram a argumentar na contemporaneidade. O li-
vro traz contos que evidenciam narrativas de identidade desenraizadas,
principalmente no que diz respeito a territorialidades.

Os romances destes escritores possibilitam análises instigantes sobre
discursos contemporâneos de identidade e diferença em contextos pós-
coloniais, como, neste caso o de Angola, que acabam ultrapassando o
contexto das próprias fronteiras da nação, justamente por representa-
rem, por vezes, a própria crise dos discursos convencionais de nação.
Angola é um cenário de recorrência para estes escritores, mas as narrati-
vas não se fazem centradas no país. Neste caso, as fronteiras territoriais
ou imaginárias são sempre ultrapassadas pela evidência ou pela interface
com alteridades.

Atualmente, Pepetela e Agualusa estão em plena atividade literária e
publicam com alguma regularidade, inclusive no Brasil. Ambos são mem-
bros da União dos Escritores Angolanos, que foi fundada juntamente
com a independência do país, em novembro de 1975, bem como, são
intelectuais que atuam também em outras áreas. Pepetela é professor de
Sociologia na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e Agualusa é
jornalista, escrevendo com regularidade para periódicos de Lisboa.
Pepetela nasceu na província de Benguela, em 1941, e publica livros há
40 anos, Agualusa nasceu no Huambo, em 1960, e publica livros desde
1989. O que vale ressaltar é que apesar de iniciarem suas carreiras em

3 Agradeço a Christiane Coelho e ao Rui Tavares, de Lisboa, pelo presente do livro Fronteiras
Perdidas, que não foi publicado até o momento no Brasil. Aproveito para mencionar e
agradecer a escritora angolana Margarida Paredes, com quem tenho tido diálogos
enriquecedores sobre muitas das questões tratadas neste artigo, pelo também presente
do romance de sua autoria O Tibete de África.
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momentos distintos e fazerem parte de gerações políticas e literárias tam-
bém distintas, ambos são referências literárias contemporâneas impor-
tantes dentro e fora de Angola.

Os dois já publicaram muitos títulos, dos quais, no Brasil, Pepetela
publicou As aventuras de N’gunga (1980), Mayombe (1982), Yaka (1984),
A geração da utopia (2000), Parábola do Cágado Velho (2005), A gloriosa
Família (1999) e Jaime Bunda, agente secreto (2003), enquanto Agualusa
publicou Estação das Chuvas (1996), Nação Crioula (1997), Um estra-
nho em Goa (2000), O ano em que Zumbi tomou o Rio (2002), O vende-
dor de passados (2004) e As mulheres de meu pai (2007). Vale ressaltar
que a obra destes escritores foi também toda publicada em Portugal, qua-
se sempre em primeira mão, o que caracteriza a relação de afinidade do
público leitor português com as obras destes escritores, bem como certa
hegemonia do mercado editorial de Portugal sobre o que é produzido por
escritores angolanos, pois este exemplo pode ser corroborado ainda pe-
las várias outras publicações de escritores, como: José Luandino Vieira,
Ruy Duarte de Carvalho, Manuel Rui, Ondjaki, Ana Paula Tavares e
outros tantos, de diferentes gerações, e que mantêm certa regularidade
entre as editoras portuguesas.

O que dizem Pepetela e Agualusa, bem como o que dizem os narrado-
res e personagens de seus romances, possibilita-nos interpretações sobre
narrativas e estratégias de identificação e diferença em ou com espaços
políticos que hora podem ser o da nação, da raça ou do gênero; hora o
das comunidades de sentimentos transnacionais, como o espaço da
lusofonia4 ou da africanidade5; ou ainda, o campo das narrativas de iden-
tidades descentradas. Neste último ponto, em O Local da Cultura, Homi
Bhabha (1998), é esclarecedor ao perceber que vivenciamos um contexto

4 O termo lusofonia remete à idéia de um amplo contexto transnacional em que se fala a
Língua Portuguesa. Mais do que isto, ideologicamente este argumento tem sido apropriado
para definir o que se imagina ser uma comunidade de sentimento em Língua Portuguesa,
situando a centralidade de Portugal no âmbito da condução e consolidação destes fatores
de unidade.

5 O termo Africanidade remete às formas possíveis de identificação com alguma das ideologias
políticas pan-africanistas que emergiram no século XX e que consideram a África e os
africanos uma comunidade de afins. Ver Appiah (1997).
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global pós-colonial de diáspora e paranóia, de migração e discriminação,
no qual emergem exemplos de narrativas ativadas na angústia e associa-
das àquilo que ele denomina de fronteiras vacilantes – psíquicas, cultu-
rais, territoriais – (BHABHA, 1998, p. 97). São narrativas ambíguas,
ambivalentes, rasuradas, que não reconhecem um lugar de centralidade
nem, portanto, estão situadas em fronteiras definidas.

 Os romances de Pepetela e Agualusa estão exemplarmente situados
na contemporaneidade deste paradoxo das identidades narradas, en-
tendidas e acionadas como primordiais, ao mesmo tempo em que
implicadas por posturas e concepções de apelo ao imponderável. Isto
significa que estamos diante de um contexto pós-colonial, que só se
manifesta nos romances destes dois angolanos a partir das memórias e
das experiências dos encontros coloniais, bem como através da influ-
ência das novas configurações geopolíticas contemporâneas, que atra-
vés da institucionalização de acordos internacionais bilaterais e multi-
laterais, como: a criação da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa6, desde 1996, e a consolidação das políticas de cooperação entre
Portugal e Angola, também envolvendo, por vezes, acordos pontuais
com o Brasil, fazem surgir, em novos contextos, a presença portuguesa,
européia, brasileira, norte-americana e de pessoas, mercadorias e inte-
resses de muitos outros lugares.

Isto significa que é preciso definir sobre que pós-colonialismo estou
falando. Primeiro é necessário salientar que as sociedades não são todas
pós-coloniais da mesma forma (HALL, 2003), portanto, que existem con-
textos políticos específicos engendrados por repertórios colonizadores
específicos e por singularidades coloniais localizadas; segundo, que o
termo pós-colonial se refere aqui a um período que é posterior ao
colonialismo português, mas também posterior ao fracasso dos projetos
nacionalistas e anticolonialistas aplicados logo após a independência
(ALMEIDA, 2000), terceiro que o termo se refere a um contexto comple-
xo de relações e discursos transnacionais que circulam entre a ex-colô-

6 A CPLP congrega Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e
Timor Leste.
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nia, Angola, e o ex-centro, Portugal, mas atraindo também outras rela-
ções e discursos transnacionais difusos7.

Entrando em cena

Meu primeiro contato com a literatura de Pepetela e Agualusa foi pouco
antes de despertar para escrita de minha Tese de Doutorado em Antropo-
logia8, em que me aventurei a dialogar com a literatura de Pepetela sobre
identidade e nação. Pesquisa que iniciei em 2001 e concluí em 20059. Mas,
por conta de uma série de motivos metodológicos que não vem ao caso
aqui desenvolver, Agualusa ficou de lado naquele momento. No entanto,
durante a leitura lúdica que eu ia realizando, ia também exercitando o
contraste entre os escritores e algumas similaridades e muitas diferenças
entre os seus romances foram fazendo emergir algumas inquietações. Aqui,
destacarei apenas as três semelhanças que interessam mais para discus-
são que apresento sobre os romances dos dois escritores: a presença de
temas contextualizados historicamente, a presença mais ou menos sutil
de referências ao Brasil nos seus enredos e as constantes referências às
retóricas da mistura10 ou retóricas de hibridismos culturais11 - que é o que

7 Além disto, concordo com Stuart Hall (2003), quando este afirma que uma das principais
contribuições do uso do termo “pós-colonial”, para a análise social, tem sido dirigir nossa
atenção para a produção contemporânea de múltiplas formas de reescrita das grandes
narrativas centradas nos impérios e nos estados nacionais.

8 Título: Leituras Transatlânticas: diálogos sobre identidade e o romance de Pepetela.
Disponível pelo endereço eletrônico: http://www.tede.ufsc.br/teses/PASO0157.pdf

9 Em novembro de 2005 publiquei uma versão um pouco modificada da Tese, o livro
Diálogos Transatlânticos: identidade e nação entre Brasil e Angola. Marcon (2005).

10 Em Frank Marcon (2005) chamo de retóricas da mistura as diferentes denominações que
conceituam de alguma forma a idéia de mestiçagem racial ou cultural, inclusive conceitos
que derivam da idéia de criolismos ou mesmo da idéia de hibridismos e que aparecem para
explicar ou caracterizar indivíduos ou grupos sociais.

11 Peter Burke (2003), em Hibridismo Cultural, propõe-se a fazer um levantamento da variedade
de objetos, terminologias e situações nas quais os usos de uma ampla variedade de
denominações com sentidos aproximados se referem ao que ele considera como um único
fenômeno. Isto é de grande valia para contextualizarmos as situações em que estes conceitos
aparecem, porém, a diferença é que eu não trato o “hibridismo cultural” como um fenômeno,
passível de verificação em distintos contextos, mas compreendo que vivenciamos um contexto
contemporâneo em que os usos retóricos da mistura, como o de “hibridismo cultural”,
servem as novas formas de legitimação de identificação e diferença. Estou mais interessando
em como elas são colocadas nos diferentes cenários discursivos e seus usos políticos.
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mais me chama a atenção. Defino como “retóricas da mistura”, o uso dos
vocábulos “hibridez”, “mestiço” ou “crioulo”, bem como as flexões destas
palavras, quando estas são utilizadas como sinônimo de cruzamento, de
mestiçagem ou mesmo de sincretismo entre culturas, para fundamentar
um novo discurso de singularidade generalizadora (MARCON, 2005).

As primeiras constatações que eu fazia era que diferentes retóricas da
mistura estavam presentes em vários dos romances de Pepetela e de
Agualusa, a partir das caracterizações históricas de suas narrativas. Cons-
tatei que boa parte das situações em que emergiram tais retóricas, elas
estavam caracterizadas pela peculiaridade do encontro colonial, não como
um elogio ou apologia a ele, mas remetendo tal encontro como revelador
de situações de violência ou de conflito. Só a partir de alguma aproxima-
ção com um referencial da teoria pós-colonial pude perceber que as retó-
ricas da mistura, como eu as estava pensando, emergiam, principalmen-
te, em contextos marcados pelo encontro colonial (seja na África, Ásia
ou América), passando a ser apropriadas, ou não (no caso onde as idéias
de pureza foram hegemônicas), para narrar às nações ou a idéia de gru-
pos culturais dentro delas.

Encontros e ambivalências

Pepetela, que escreve há mais tempo que Agualusa, viveu a guerra co-
lonial (iniciada em 1960) já em fase adulta, foi guerrilheiro e intelectual do
MPLA e participou do governo independente até meados dos anos oiten-
ta, como Vice-Ministro da Educação. Tudo que Pepetela escreveu até o
início dos anos 90 foi publicado pela União dos Escritores Angolanos, em
edições de milhares, até que esta instituição e suas publicações deixaram
de ser subsidiadas pelo governo a partir do início dos anos noventa, quan-
do a nova política econômica do MPLA abandonou o dirigismo da econo-
mia de estado socialista e inseriu Angola na economia de mercado. Esta
política impediu Pepetela e muitos outros de continuarem a publicar em
Angola, mas seus livros continuaram saindo continuamente em Portugal.
Depois deste lapso de tempo que durou até 2002, quando se organizaram
o mercado livreiro e as editoras privadas de Angola, foi que novamente
começaram a ser publicados os livros de Pepetela naquele país.
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Sempre aprimorando a habilidade literária e criando técnicas inova-
doras de contar histórias, Pepetela foi construindo diferentes narradores
para seus romances. Seus personagens, e principalmente os narradores,
sempre vivenciam conflitos existenciais e contam suas histórias a partir
de dilemas políticos, morais, ideológicos e de identidade. Na maioria
dos casos, os narradores não são oniscientes, e as histórias correm
multifacetadas e, por vezes, são recontadas por diferentes perspectivas a
partir do mesmo livro. Pepetela exercita de forma radical a idéia de
plurivocalidade na narrativa literária, como a conceitua Mikail Bakhtin
(1998).

Historiador e sociólogo de formação, Pepetela trouxe para a literatura
muitos dos aprendizados e questionamentos teóricos e acadêmicos sobre
conceitos de nação e política, de cultura e sociedade, de história e mito.
Também adotou métodos de pesquisa documental e serviu-se da sensibi-
lidade de observador para compor seu aprendizado literário, somados ao
aprendizado de técnicas narrativas da literatura escrita e da tradição da
oralidade dos diferentes grupos étnicos angolanos. Em suas primeiras
publicações, com uma abordagem a partir de ideais revolucionários e
socialistas, sempre esteve presente uma proposta libertadora, anticolonial
e nacionalista. Só nos anos oitenta, quando se desligou do governo e do
partido do MPLA, sua literatura passou a ser marcada pela crítica irônica
à burocracia do Estado angolana, à corrupção e à inoperância do governo
para lidar com a guerra civil e com as agruras da miséria e do caos estru-
tural em que se encontrava o país.

Compreender a nação e inventar a identidade da nação é a proposta
assumida pelo escritor desde o início de sua escrita literária, mesmo que
para isto, ele tenha que a revelar em sua crua crueldade. A nação, para
Pepetela, está implicada pelas experiências de seus conflitos, o que sig-
nifica: a experiência colonial e a guerra civil, as diferenças étnicas e raci-
ais e os antagonismos regionais e culturais que, segundo ele, precisam
ser expostos como aprendizado. Para Pepetela, uma nação se faz ou se
constrói primeiro pela vontade de se viver juntos, segundo por projetos
coletivos, terceiro por símbolos que se tornem referenciais nacionais,
como a própria literatura, mas também a arquitetura, o cinema, a música,
o artesanato, o esporte, a geografia, etc. Para Pepetela, Angola precisa
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encontrar tais referenciais, construí-los dia a dia, aprender a narrar-se, a
inventar-se em história e cultura, mas de modo avesso ou diferentemente
do que foi a invenção colonial12. Isto é, a idéia é revelar, através da litera-
tura, as diferentes perspectivas daqueles que escolheram viver no país,
daqueles que escolheram ser angolanos, independentemente da cor (bran-
cos, pretos, mestiços), da origem (africana, portuguesa, brasileira) e do
lugar onde nasceram (Angola, Portugal, São Tomé, Cabo Verde, Cuba).
Ou seja, mais do que a busca pela originalidade ou o retrato da singula-
ridade angolana, Pepetela nos diz que é preciso querer e aprender a viver
juntos para inventar-se uma nação. Para o escritor, isto quer dizer que, ao
reconhecer que a nação é algo inventado, não se está excluindo que deva-
mos inventá-la a partir de entendimentos coletivos sobre o que queremos
e o que pensamos que somos.

Vale ressaltar que durante o processo de independência de Angola,
percebeu-se que no país não havia uma literatura historiográfica, socioló-
gica ou antropológica, nem documentação escrita que não fosse aquela
produzida pelo “saber colonial”13. Pepetela sabia disto, assim como ou-
tros intelectuais da União dos Escritores Angolanos, e investiu no ro-
mance como forma de contribuir para a construção de narrativas que
possibilitassem a emergência de outros discursos. O projeto tinha um
tom irônico: re-escrever as histórias “do” e “sobre” o país, a partir de
outras possibilidades, como, por exemplo, pela ficção. Na escrita de
Pepetela e outros, a narrativa literária foi adquirindo centralidade e auto-
ridade para dizer sobre a nação, assim como a literatura oral tivera esta
função para os povos ágrafos de antes da colonização e é retomada como
técnica transposta para os estilos narrativos do papel: o romance. Neste
sentido, enquanto postura política, esta literatura tornou-se uma estraté-
gia de contestação à autoridade historiográfica, às fontes oficiais dos tem-

12 Entrevista com Pepetela cedida ao autor, em Luanda, 2003.
13 O livro Antropologia, Impérios e Estados Nacionais, organizado por L’Estoile, Neiburg e

Sigaud (2002) traz diferentes contribuições para uma reflexão sobre “saberes coloniais” e
“saberes de Estado”. Para sintetizar, chamo-os de conjuntos de discursos materializados
visíveis e hegemônicos num dado contexto político, aliados aos seus mecanismos
burocráticos de reprodução.
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pos coloniais e aos próprios sujeitos da ação colonial14.  Por outro lado,
a ironia é que o romance não encerra uma sistematização do que é a
“nação”, como no ensaio sociológico ou historiográfico, mas torna-a uma
ficção aberta.

Em quarenta anos de literatura, Pepetela escreve e re-escreve proposi-
talmente a nação. Assumido sempre a crítica irônica e sarcástica aos
momentos sociais e políticos presentes, o escritor procura sempre explo-
rar a multiplicidade de vozes narrativas em seus romances, a partir da
caracterização social de narradores e personagens, bem como explora
temporalidades míticas e cronologias históricas a contrapelo, como que
pretendendo que a narrativa romanesca seja uma possibilidade de cons-
trução ou re-construção da própria existência de um “novo sujeito” e
uma “nova nação”.

Nos romances de Pepetela, as principais recorrências ao Brasil apare-
cem em Yaka, A Geração da Utopia, A Gloriosa Família, o Cão e os
Caluandas, Lueji e Jaime Bunda, como se fosse um reflexo do desejo de
algo, de proximidade e aproximação. Enquanto isto, Portugal aparece em
todos os romances, lembrado como um cazumbi (fantasma) indesejável
que insiste inevitavelmente em estar ali, para lembrar o que é Angola, ou
seja, que não é mais Portugal, e nem mesmo uma emanação sua, como
diria a crítica do antropólogo e escritor angolano Ruy Duarte de Carvalho
(2003), apesar da insistência dos discursos contemporâneos da lusofonia15,
que acionam justificativas de vocação da cooperação portuguesa com re-
lação a Angola e aos outros países africanos de língua portuguesa: os
PALOPs – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

Para Pepetela, é esta marca indelével do encontro colonial: entre o
colono e o colonizado, o branco e o negro, mas também o tradicional e o

14 Walter Mignolo (2003) definiria este tipo de tática como “pensamento liminar”, de
descolonização do saber. Um momento de fissura no imaginário social do sistema mundial,
apesar do reconhecimento dos saberes da colonialidade.

15 Dentre algumas análises críticas da lusofonia, destaco Alfredo Margarido (2000) que
escreveu um interessante ensaio sobre a forte presença deste discurso no imaginário dos
portugueses e sobre a re-apropriação política contemporânea dos governantes e da mídia
em Portugal, agora numa perspectiva da cooperação internacional pela justificativa de
que o país tem uma vocação civilizadora voltada aos trópicos, mas também por conta de
argumentos sobre as relações de parentescos, de língua e de história em comum.
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moderno, o rural e o urbano, o mito e a história, que evidencia o surgimento
de algo novo, aquilo que ele define como “mestiço cultural”, não aqui
numa apologia à mestiçagem, mas no sentido de uma constatação da
ausência, como um signo vazio a ganhar significação com o passar do
tempo. O “mestiço cultural”, para Pepetela, é aquele sujeito que inevita-
velmente vive numa sociedade e numa cultura onde se encontram os
valores imaginados como “autênticos” e “locais” e aqueles imaginados
como “exógenos” e “universais”. Ou seja, aquele indivíduo, ou socieda-
de, que vivencia um contexto de encontros entre o singular e o global, ou
o que restou da idéia que se fazia de oposições essencializadas. Estas
questões estão evidenciadas em seus romances desde a escrita de
Mayombe, passando pelos livros Yaka, Lueji, A Geração da Utopia, A
Gloriosa Família, Desejo de Kianda e Parábola do Cágado Velho. Em to-
dos eles, encontramos personagens e narradores repletos de dúvidas e
questionamentos sobre arquétipos essencialistas de identidade.

Teoria, personagem do livro Mayombe (1980), depois do diálogo ten-
so com seus colegas militares do MPLA, na frente de batalha contra os
portugueses, em Cabinda,  anos antes da independência – época em que
é contextualizado o romance – é um exemplo esclarecedor do que digo
sobre tal narrativa:

Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café,

vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante

português. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Num

universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez.

Talvez é não para quem espera ouvir sim e significa sim para quem

espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e

recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em

não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este proble-

ma capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos: os

maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros; o

mundo é realmente maniqueísta. (PEPETELA, 1982, p. 7)16

16 Todos os destaques são meus.
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Este “talvez”, de que fala Teoria, em outros termos, representa a idéia
de “mestiço cultural” de Pepetela. Em Angola, alguns debates contempo-
râneos sobre “sociedade crioula” ou “cultura mestiça” e os diálogos so-
bre identidade e diferença recolocam, no entanto, questões que surgiram
em tempos coloniais, amparados fortemente pela ciência e pela ideologia
luso-tropicalista de Gilberto Freyre. Não quero dizer que é esta a idéia
literal de Pepetela, pois este busca suas referências sobre “cultura mesti-
ça” no materialismo histórico, mais do que em teorias culturais ou mes-
mo raciais como em Gilberto Freyre17 e outros18. Pepetela reconhece as
implicações do colonialismo e do racismo, do tráfico de escravos e dos
vínculos políticos, econômicos e sociais com o Brasil, como também as
influências da modernidade e do globalismo nos valores locais, apontan-
do, com isto, que as pessoas não estão mais num lugar seguro, fixo,
estável, onde é possível se reconhecer, encontrar-se, recolher-se, assegu-
rando-se de uma marca identitária fundamental e perene (BAUMANN,
1999). No entanto, a necessidade de um “porto seguro” para os padrões
concebidos de identidade nacional, racial ou étnica, como para o caso de
Angola, confunde as concepções de “sociedade crioula” e “cultura mes-
tiça” com idéias de singularidade e originalidade identitária (ao invés de
divergir delas), bem como, também demonstram como elas são vazias de
significado conceitual e, por isto, abertas à significação e usos distintos
na contemporaneidade. É o que vemos ocorrer ainda no cenário das teo-
rias dos hibridismos, das mestiçagens culturais ou dos criolismos em
diversos outros contextos que procuram dar conta de explicar, através de

17 Várias publicações de Gilberto Freyre, desde Casa Grande & Senzala, fazem algum tipo de
apologia à idéia de mestiçagem racial e cultural.

18 Em meados do século XX, durante o colonialismo português na África, os livros de
Gilberto Freyre e suas concepções circularam entre inúmeros intelectuais portugueses,
angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, entre outros, chegando a ser uma referência,
com alguma hegemonia, na interpretação de algumas destas sociedades. Principalmente
quando nos anos cinqüenta, o governo português financiou uma viagem de Freyre por
suas colônias. Em Angola, Mario António Fernandes de Oliveira, nos anos sessenta,
importante intelectual à época, publicou: “Luanda, Ilha Crioula”, por exemplo. Numa de
suas primeiras formulações definidoras de “ilha crioula”, Mário António acrescenta que
estas são “‘ilhas de mestiçagem cultural” disseminadas pelo território africano onde se
verificam núcleos de povoamento europeu, como em Luanda.



- 114 -- 114 -- 114 -- 114 -- 114 -

Frank Marcon

retóricas da mistura (MARCON, 2005), os sujeitos e as sociedades que
emergem da crise da modernidade, do fim do colonialismo, da globaliza-
ção e do abalo nas estruturas e  concepções de estado nação.

No entanto, os significados destas retóricas da mistura passam a ser
preenchidos quase sempre descontextualizados dos usos locais. Por exem-
plo, o conceito de “sociedade crioula” ou de “mestiço cultural” em An-
gola, justificadamente pode levantar inúmeros mal-entendidos, porque
associados ao passado colonial e aos primordialismos de origem de uma
elite colonial nativista que se autodenominou crioula desde o século
dezenove e durante o século vinte19 – os denominados filhos e netos dos
colonos portugueses nascidos na colônia: “brancos de segunda”, “mula-
tos” ou “pretos” que viviam como “brancos” ou “assimilados”20. Pepetela
tem ciência destas interpretações e destas tensões e, por vezes,
ambigüamente se aproxima e diverge delas. O romance torna-se, assim,
sua estratégia de autocrítica permanente sobre as suas próprias posturas.
Neste caso, Pepetela representa aquele escritor de romances, definido
por Walter Benjamin (1994, p. 2001), como o indivíduo solitário, aquele
que se segrega consigo mesmo no ato de criar e contar histórias, anunci-
ando a sua profunda perplexidade diante da vida e levando o incomen-
surável aos seus últimos limites.

Sociedade crioula ou fronteiras perdidas

José Eduardo Agualusa nasceu um ano antes de iniciar a guerra colo-
nial, quinze anos antes da independência do país, viveu a infância e a
adolescência sob a tensão da guerra colonial, começou publicar no final
dos anos oitenta, explorando enredos históricos e de situações de confli-
tos do período colonial. O livro A Conjunra (1989) resgata uma conheci-
da tentativa de rebelião colonial de um passado já um tanto remoto,
Estação das Chuvas (1996) aborda a própria guerra colonial e o período

19 Destaco que por conta disto, pejorativamente, durante a guerra civil, a FNLA e depois a UNITA
acusaram o MPLA de ser um movimento protagonizado por crioulos e, por isto, menos legítimo
para conduzir os destinos do país. Algo que sempre gerou certo mal-estar para o governo.

20 As aspas aqui são para dizer que estas são “categorias nativas” do colonialismo/pós-
colonialismo luso-africano.
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da “caça as bruxas” realizada pelo governo autoritário do MPLA, logo
nos posteriores anos da independência, e Nação Crioula (1997) retorna
a derrocada do tráfico escravista com o Brasil e as conflituosas e irônicas
implicações nas histórias pessoais, contextualizadas pelos contatos e re-
lações transatlânticas. O próprio Agualusa vivenciou, em Angola, a ex-
periência do fim da guerra colonial e o contexto de algumas das histórias
que se passam no seu romance Estação das Chuvas (1996), como as per-
seguições políticas do MPLA ao grupo de Nito Alves21 e a outros consi-
derados dissidentes que, mesmo estando ao lado da independência,
ousaram, à época, pensar caminhos diferentes para o país.

Em José Eduardo Agualusa, a “sociedade crioula” aparece emblemati-
camente no romance “Nação crioula”, não como apologia a uma Angola
culturalmente mestiça ou mesmo crioula (no sentido racial, cultural ou
lingüístico), mas para destacar a centralidade do Atlântico, como um
lugar de cruzamentos e encontros culturais provocados pelo comércio
triangular e estruturados pelo colonialismo português. No romance: “na-
ção crioula” é o nome de um navio negreiro, que ironicamente fará a
última viagem do tráfico entre Angola e Brasil. O enredo se passa parte
no Brasil, parte em Angola, ligando famílias, negócios e paixões entre os
dois lados do Atlântico Sul.  O navio “nação crioula” serve, neste caso,
também como tropo para pensar as margens, a viagem e o movimento;
em contraponto ao centro, à estabilidade e à fixidez, como possibilidades
de reconhecimento. Como metáfora, as viagens de navio entre as duas
costas do Atlântico se tornam experiências desterritorializadas de identi-
dade e de reconhecimento – ao mesmo tempo de estranhamento.

Em alguns dos seus romances, Pepetela e Agualusa construíram
narradores que carregam certas característica autobiográficas. É o caso

21 O ano de 1977 marca um dos momentos mais contraditórios do MPLA no governo de
Angola. Nito Alves, militante e liderança do alto-comando do partido, pessoa até então
também próxima do presidente Agostinho Neto, foi acusado de conspirar contra o
governo. Antevendo um golpe de Estado, a ação do governo foi debelar tais possibilidades.
Isto gerou a perseguição e execução sumária de muitas pessoas definidas como aliadas de
Nito Alves. Até hoje, pouco se sabe a respeito dos acontecimentos do período, pouco
documentado e, às vezes, é provável fantasiado pela imaginação do que pode ter ocorrido.
Recentemente começam a aparecer alguns estudos que procuram elucidar se havia a
intenção de tal golpe e as motivações por traz da ação antevista do governo.
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de Teoria, em Mayombe, e também de Aníbal, em A Geração da Uto-
pia, ambos de Pepetela, bem como do jornalista narrador (nascido no
Huambo, em 1960), em Estação das Chuvas, de José Eduardo
Agualusa. Em todos estes casos, há coincidências entre algumas das
características e alguns princípios morais dos autores e dos narrado-
res em questão, bem como há certa proximidade com locais, datas e
fatos conhecidos da biografia dos escritores.  Não quero defender aqui
que o narrador é o autor ou coisa semelhante, mesmo porque reco-
nheço a análise de Roland Barthes (2004) e Michael Foucault (2001)
sobre a relação entre o autor, o narrador e o texto, mas dizer enfatica-
mente que histórias vividas pelos escritores tornam-se também histó-
rias contadas em seus romances, mesmo que de maneira diluída, dis-
simulada e fragmentada. A ambientação toponímica e temporal que se
realiza no texto é baseada em algum tipo de reconhecimento mais ou
menos autoral e verossímil. Em tal sentido, os romances são possibi-
lidades de estruturação de sujeitos/autores a partir de alguma idéia de
identificação e diferença com o espaço/tempo dos acontecimentos que
narram. Neste caso, Angola configura-se no espaço/tempo a partir da
experiência destes escritores, mas principalmente no caso de Agualusa,
no espaço triangular entre Brasil, Portugal e Angola. As narrativas,
neste caso, são estratégias estruturantes também de suas próprias exis-
tências sociais, de memória e lugar, onde a viagem – ou o trânsito –
ocupa um lugar operante.

Inspirado no conceito de alegoria, à maneira de James Clifford (1998)
em sua análise sobre a etnografia, antropologia e literatura no século XX,
eu diria que a obra de Pepetela está para uma alegoria à “nação”, mesmo
que: incompleta, idealizada ou desejada como espaço de tensões e
“mestiçagens culturais” (em Mayombe, Yaka, Lueji: o nascimento de um
império, Geração da Utopia, Gloriosa Família), como a obra de Agualusa
está para uma alegoria à desterritorialização, ao exílio, ao nomadismo, às
fronteiras perdidas das referências de identidade e nação, mesmo que,
quase sempre, isto aconteça, em seus romances, no “espaço lusófono”
colonial/pós-colonial, mas nunca em Portugal, diga-se de passagem, como
é o caso em: Nação Crioula, O ano em que Zumbi tomou o Rio, Um
estranho em Goa e As mulheres de meu pai.
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Agualusa realiza uma alegoria à viagem e ao trânsito, tanto espacial
quanto temporal, conforme apontam os romances acima e o próprio livro
Fronteiras Perdidas: Contos para Viajar. Na antropologia, conhecemos
bem as reflexões sobre o significado da “viagem”, como metáfora de “pas-
sagem”, de descobertas sobre o “outro” e de transformação irremediável
de “nós mesmos”, da qual não há possibilidade de retorno. Agualusa
parece reconhecer bem este contexto, remetendo-nos às possibilidades
de reflexão não apenas sobre os trânsitos, mas também sobre os novos
paradeiros dos discursos de identidades desenraizadas. Em seu livro de
contos, os personagens estão ali, em cenários dispersos e diversos, sem
“pertencerem” necessariamente a nenhum deles: na estrada Luanda-
Sumbe, em Angola; num vôo Luanda-Dakar; num táxi em Lisboa, Portu-
gal; em Areia Branca, Brasil; na Cidade do Cabo, África do Sul; em
Corumbá, no Brasil; em Recife, no Brasil; em Ziguinchor, no Senegal; e,
em Frankfurt, na Alemanha.

Saindo da cena

Quando estive em Luanda, em 2003, ouvi de um informante que a con-
cepção de fronteiras perdidas, para ele, tinha estreita relação com a questão
paradoxal da superação e da continuidade entre o colonial e o pós-colonial.
Isto quer dizer que a memória do colonialismo, do racismo e da escravidão
está presente na vida das pessoas, em histórias e contextos pós-coloniais,
sem deixar de mostrar sua marca indelével. Um dos narradores, no romance
A geração da utopia, de Pepetela, publicado em 1992, vai utilizar-se de ma-
neira irônica da expressão “fronteiras perdidas”, para acusar a um outro
personagem filho de “pai branco” e “que à falta da mãe negra foi agarrar-se à
avó, utilizando o dela como seu nome de guerra”, para poder legitimar-se
como angolano (PEPETELA, 2000, p. 158). Neste caso, fronteira perdida é
aquele que não detém os significantes evidentes do enraizamento, pois
sobre ele paira a dúvida, principalmente, da ambigüidade de sua existên-
cia. Entre o sim e o não, novamente emerge o talvez, como na narrativa
anterior de Teoria. A idéia de fronteiras perdidas, em Pepetela, remete ao
não-lugar e a uma ancestralidade perdida, inclassificável, imponderável,
mesmo que, em algum momento, queira-se buscá-la ou aprendê-la.
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O que significam então as “fronteiras” aqui, ou melhor, as “fronteiras
vacilantes”, para Homi Bhabha (1998), ou “as fronteiras perdidas” de
Agualusa, numa discussão sobre identidades? Eu diria que a fronteira
pode significar a “baliza”, a “divisa”, o “limite”, a “borda”, sempre que
se referindo a uma centralidade, mas também um lugar de cruzamentos,
de encontros, de trânsitos, de passagens, pois quando pensamos a fron-
teira como um “entre”, um lugar de “hibridez”, de diferenças, pensamos
também na ambivalência deste sentido. Nas discussões sobre identida-
de, ela pode ser interpretada a partir de Bhabha (1998) como sendo “a
forma com que a novidade entra no mundo”, para quem a centralidade
das identidades ideais, naturalizadas, é deslocada para as fronteiras, entre
aquelas identidades ambivalentes, construídas na invisibilidade. Para
James Clifford (1997), as fronteiras são os lugares do encontro cultural,
que estão à margem das análises centradas e privilegiadas. Em Canclini
(1998), a idéia de culturas híbridas trata de espaços sociais em que as
fronteiras geopolíticas, os lugares, estão implicados pelo encontro cultu-
ral dos diferentes, onde emerge uma cultura híbrida que se torna cada
vez mais um fenômeno contemporâneo do globalismo e do afrouxamento
das fronteiras nacionais e das grandes cidades. Em Fredrik Barth (1998)22,
a fronteira é fundamentalmente a experimentação social do contraste e de
conflito de interesses entre indivíduos e grupos, que nas relações de
poder e prestígio fazem emergir tanto identidades quanto as marcas das
diferenças. Estas fronteiras, quando adjetivadas como perdidas ou vaci-
lantes, a exemplo do que vimos, permitem-nos avançar na reflexão sobre
as experiências contemporâneas de identidades desligadas dos apelos à
ancestralidade, à originalidade e à localidade.

As experiências globais contemporâneas do contexto colonial/pós-
colonial parecem abrir novos espaços ao desenraizamento e ao nomadismo.
Como diz o escritor português Pedro Rosa Mendes, sobre o livro de
contos de Agualusa (1999):

22 O ano original da publicação de “Grupos étnicos e suas fronteiras”, de Fredrik Barth é
1969.  Cito aqui o texto em sua tradução em língua portuguesa que pode se encontrado
em: POUTIGNAT, Philippe, STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. Seguido de
grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo: ed. UNESP, 1998.
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[...] o sonho, o delírio, a vergonha, a fé, a pele, a memória, o feitiço, o

nome - o ódio e a entrega - são territórios de exílio, e nessa condição,

lugares de morança. Misturam-se com uma fluidez voraz: são Fronteiras

Perdidas. Linhas de vida de outra maneira, um catálogo de paisagens

oníricas. Histórias que não são visíveis, mas são visitáveis. Este livro é

um caminho para elas e encerra pequenas sabedorias.23

Do trânsito, das paragens, dos “lugares de morança” ou dos territóri-
os de exílio, emergem também memórias, sonhos, afinidades que tradu-
zem muito das experiências vivíveis e visitáveis que se têm na contem-
poraneidade. Finalmente, se é que as experiências de identidade centradas
na nação, no étnico ou em alguma idéia de comunidade que ligue as
pessoas a uma localização definida e definitiva foram, um dia, univer-
sais, elas estão agora sob suspeita, o que nos coloca perante novos desa-
fios conceituais e analíticos.

23 Retirado do endereço eletrônico oficial de José Eduardo Agualusa. http://
w w w . a g u a l u s a . i n f o / c g i - b i n / b a s e p o r t a l . p l ? h t x = / a g u a l u s a /
div&booknr=35&page=livros&tpp=Contos&lg=pt&cs=brown Acesso em outubro de
2007.
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Marcos Otavio Bezerra2

A fim de buscar contribuir com a reflexão sobre o tema que a mim foi
encaminhado; divido minha apresentação em três momentos. No pri-
meiro, retomo formulações a respeito do modo como vejo a antropologia,
sendo mobilizada para o estudo da política e defino a questão dos casos
apresentados. Em seguida, examino dois conjuntos de acontecimentos
relacionados ao poder público e à política, identificados em pesquisas
por mim conduzidas. A última parte fica reservada para algumas notas
conclusivas.

O quadro de investigações da antropologia social nos últimos anos
exibe um interesse renovado pelo estudo da política3. Amparadas em

1 Gostaria inicialmente de congratular o prof. Ernesto Seidl pela iniciativa de organizar esta
mesa, agradecer o convite para integrá-la e manifestar a minha satisfação de partilhar a
discussão por ele proposta com os colegas presentes.

2 Possui doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1998) e pós-doutorado na Ecole Normale Superieur. Atualmente é professor Associado
I da Universidade Federal Fluminense. (PPGA/UFF, CNPq)

3 Uma versão ampliada do ponto de vista aqui apresentado pode ser encontrado na resenha
que elaborei do livro “Política no Brasil. Visões de Antropólogos”, organizado por M.
Palmeira e C. Barreira. Ver Bezerra, M. “Significados da Política”. Cadernos de ResenhaCadernos de ResenhaCadernos de ResenhaCadernos de ResenhaCadernos de Resenha
da S.B.S, da S.B.S, da S.B.S, da S.B.S, da S.B.S, n° 1, ano 1, outubro de 2006.
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diferentes perspectivas teóricas, mas essencialmente fundadas na
etnografia e atentas à dimensão cultural da política, essas investigações
trazem contribuições para uma área de estudos tradicionalmente associ-
ada à sociologia e à ciência política. Distingue-se destas, porém, entre
outros aspectos, pela preocupação em refletir sobre a política em termos
outros que não os fixados pelas definições e contornos oficiais; que no
contexto dos estados-nacionais tem no Estado o seu principal formulador.

Como lembra Jacques Lagroye4, ressaltando o caráter arbitrário das
atividades políticas, “la politique n’a pas toujours existé, ni partout, ni
sous la même forme. Ses acteurs et ses règles, voire ses objets, ne sont ni
les mêmes, ni également légitimes en tout lieu”. Assim, formas políticas
como o Estado moderno e a democracia, apesar dos rótulos comuns,
constituem realidades sociológicas diversas. À percepção da dimensão
histórica e social da política segue, portanto, a interrogação a respeito
das instituições, relações, práticas, concepções, significados, grupos e
agentes a ela associada num determinado contexto.

Essa perspectiva não reificante da política e das atividades e concei-
tos que engloba – apresentada no projeto “Uma antropologia da Política:
rituais, representações e violência”, desenvolvido pelo Núcleo de Antro-
pologia da Política (NUAP), e explorada nos inúmeros trabalhos referi-
dos ao projeto - é acompanhada da valorização da apreensão do modo
como os próprios grupos e agentes sociais pensam e recortam as ativida-
des políticas. Como chama atenção Joan Vincent na apresentação de sua
coletânea de textos intitulada antropologia da política5, o vocabulário utili-
zado para pensar a política ainda se encontra fortemente colado à herança
do movimento iluminista europeu do século XVIII. Isto pode ser observa-
do no uso que se faz nas análises contemporâneas, sem maiores problema-
tizações, de noções como Estado, comunidade, sociedade civil, sistema,
cosmopolitismo e valores como o da modernidade. Nesse sentido, aborda-
gens recentes da antropologia têm buscado contribuir para um refinamen-
to das teorias e conceitos utilizados para a compreensão da política.

4 Lagroye, Jacques. La Politisation. La Politisation. La Politisation. La Politisation. La Politisation, Paris, Belin, 2003, p.4.
5 Vincent, Joan. The Anthropology of politics. A reader in EthnographyThe Anthropology of politics. A reader in EthnographyThe Anthropology of politics. A reader in EthnographyThe Anthropology of politics. A reader in EthnographyThe Anthropology of politics. A reader in Ethnography, Theory, Theory, Theory, Theory, Theory

and Critique.and Critique.and Critique.and Critique.and Critique. Oxford/Malden, Blackwel Publishers, 2002.
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A centralidade dos impostos e dos recursos públicos na formação
dos Estados modernos é ressaltada por diversos autores6. O interesse em
compreender como se efetua o acesso a esses recursos, levou-me num
primeiro momento a destacar a importância das relações pautadas na
lógica das relações pessoais no funcionamento da Administração Públi-
ca e, posteriormente, a partir do foco no orçamento federal, o lugar que
tem o acesso aos recursos públicos na estruturação das redes políticas e,
mais especificamente, na formulação de uma concepção específica da
representação política7. Ao voltar ao meu material para a elaboração des-
sa comunicação, deparei-me com duas situações, a meu ver, interessan-
tes do ponto de vista da reflexão sobre modalidades de interação com o
poder público, acesso aos recursos públicos e concepções sobre o poder
público e a política8. Descrevo a seguir estas situações, ressaltando, po-
rém que, a meu ver, o valor analítico dos fatos descritos reside mais em
seu caráter rotineiro do que extraordinário.

Essas situações remetem a pesquisas distintas. O primeiro conjunto
de acontecimentos descrito se inscreve em pesquisa realizada, entre os
anos de 1999 e 2001, sobre experiências de participação popular em
gestões municipais. Ela transcorre em um dos municípios por mim estu-
dados, situado na região Centro-norte do Estado do Rio de Janeiro. As
informações reunidas, através de atas do Conselho, participação em reu-
niões e entrevistas cobrem um período de 3 anos (1998 a 2001). Meu
interesse concentra-se na relação entre a prefeitura, o Conselho Munici-
pal de Saúde e o único hospital privado existente no município.

6 A esse respeito, pode-se consultar, por exemplo: Tilly, Charles. The FThe FThe FThe FThe Formation oformation oformation oformation oformation of
National States in Western Europe. National States in Western Europe. National States in Western Europe. National States in Western Europe. National States in Western Europe. Princeton, Princeton University Press, 1975;
Elias, Norbert. O Processo CivilizadorO Processo CivilizadorO Processo CivilizadorO Processo CivilizadorO Processo Civilizador. F. F. F. F. Formação do Estado e Civilização.ormação do Estado e Civilização.ormação do Estado e Civilização.ormação do Estado e Civilização.ormação do Estado e Civilização. Rio
de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1993 e Bourdieu, Pierrre. “Espíritos de Estado. Gênese e
Estrutura do Campo Burocrático”. Razões Práticas.  Razões Práticas.  Razões Práticas.  Razões Práticas.  Razões Práticas.  São Paulo, Papirus Editora, 1996.

7 Ver, respectivamente, Corrupção. Um Estudo sobre PCorrupção. Um Estudo sobre PCorrupção. Um Estudo sobre PCorrupção. Um Estudo sobre PCorrupção. Um Estudo sobre Poder Público e Relaçõesoder Público e Relaçõesoder Público e Relaçõesoder Público e Relaçõesoder Público e Relações
Pessoais no BrasilPessoais no BrasilPessoais no BrasilPessoais no BrasilPessoais no Brasil. RJ, Relume-Dumará/ANPOCS, 1995 e Em nome das ‘Bases’.Em nome das ‘Bases’.Em nome das ‘Bases’.Em nome das ‘Bases’.Em nome das ‘Bases’.
PPPPPolítica, Folítica, Folítica, Folítica, Folítica, Favor e Dependência Pavor e Dependência Pavor e Dependência Pavor e Dependência Pavor e Dependência Pessoal. essoal. essoal. essoal. essoal.  Rio de Janeiro, Relume-Dumará/NUAP,
1999.

8 Para uma discussão sobre o Estado a partir de situações de interação com seus órgãos ver
Gupta, Akhil. “Blurred Boundaries: the Discourse of Corruption, the Culture of Politics,
and the Imagined State”.  American Ethnologist,American Ethnologist,American Ethnologist,American Ethnologist,American Ethnologist, vol. 22, n°2, 1995 e Borges,
Antonadia. TTTTTempo de Brasíliaempo de Brasíliaempo de Brasíliaempo de Brasíliaempo de Brasília. RJ, Relume-Dumará, 2003.
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Tomei conhecimento das informações apresentadas no segundo caso
no ano de 1996 durante realização de pesquisa sobre a participação de
parlamentares na elaboração e execução do orçamento federal. Na oca-
sião em que acompanhava no Congresso Nacional as investigações reali-
zadas pela CPI do orçamento (mais conhecida por CPI dos anões), tive
acesso a documentos, apreendidos na casa de um funcionário de uma
grande empreiteira, com informações sobre a atuação da empresa em ór-
gãos governamentais e sua relação com parlamentares. Eles referem-se à
sua atuação especificamente em estados e municípios do Nordeste e co-
brem o período de 1991 a 1993. Utilizo esse material para examinar a
relação da empreiteira com a Administração Pública.

“Ajudas” e Poder Público

Através da primeira situação, proponho analisar como transferências de
recursos públicos para o hospital são apoiadas coletivamente e concebidas
em termos de “ajudas”. O município em questão conta no ano de 2000 com
uma população de 18.500 habitantes (IBGE, 2000). A economia local gira em
torno dos pequenos estabelecimentos de serviço e comércio. A prefeitura é
um grande empregador e seus programas e investimentos dependem das
transferências estaduais e federais, que, em  2001, respondem por 75% da
receita municipal. Encontram-se em atividade, no município, inúmeros
Conselhos Municipais (Educação, Tutelar, Assistência Social, Agricultura,
etc. ). O Conselho de Saúde, o primeiro a ser criado em 1991, é tido, porém,
como o mais importante. Isto se deve, sobretudo, ao fato de que entre suas
atribuições encontram-se a gestão e fiscalização dos recursos destinados à
saúde (que inclui 13% da receita municipal) e do hospital.

As informações de que disponho sobre o hospital indicam que
sua origem resulta da iniciativa de membros da maçonaria, entidade que
reúne notáveis locais e de onde saem candidatos a cargos eletivos. Deten-
tor do título de entidade filantrópica, o hospital, no entanto, encontra-se
em permanente crise financeira, o que se reflete, especialmente, no atra-
so de pagamento de médicos e funcionários e na dificuldade para a pres-
tação de serviços. Essas dificuldades são tornadas públicas e a manuten-
ção em funcionamento do hospital constitui para setores da população
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um desafio freqüentemente renovado. Pedidos de auxílio financeiro, ar-
recadação de alimentos, realização de bingos, exposições, missas e cul-
tos para promover a obtenção de recursos são algumas das iniciativas
promovidas em nome do hospital. A centralidade social do hospital é
acompanhada de sua centralidade política. Candidatos a cargos eletivos
e autoridades políticas ocupam recorrentemente funções administrativas
no hospital. A ele também recorrem membros do governo, vereadores e
lideranças políticas com o objetivo de promover o atendimento médico
necessário à sua clientela política. Esse lugar do hospital, no jogo políti-
co, é destacado por um dos representantes dos usuários no Conselho ao
observar-me que o “hospital sempre foi a galinha dos ovos de ouro. Todo
político quer tirar proveito do hospital. A tônica do poder é hospital,
hospital, hospital. O hospital nunca está bem de saúde”. No âmbito do
Conselho Municipal de Saúde, a importância do hospital torna-se evi-
dente quando se consideram os temas priorizados em suas reuniões. Em
56 reuniões examinadas – 37 ordinárias e 17 extraordinárias – o hospital
é de longe o tema mais recorrente, aparece em 38 reuniões. Se se consi-
deram só as reuniões extraordinárias, ele é a razão de 9 delas. Relaciona-
da ao hospital está também a questão dos trabalhadores da saúde e seus
salários, mencionada, 29 vezes.

O predomínio destas questões explica-se em parte pela composição
do conselho. O Regimento Interno do CMS estabelece que este dever ser
composto por 12 membros efetivos, cabendo 50% das vagas aos usuários
(6) e 50% ao governo, prestadores de serviços e profissionais de saúde (2
vagas para cada setor). Os representantes dos usuários são eleitos a cada
dois anos por uma assembléia geral e os demais membros indicados
pelas respectivas entidades.

Algumas informações sobre a inserção social de alguns membros do
Conselho são importantes para a compreensão de seu funcionamento e
articulação com os interesses predominantes no campo da saúde no
município. Elas também deixam claro a circulação de pessoas pelo Con-
selho, hospital e a prefeitura. Flávia, ocupa uma das vagas de usuário, é
técnica em enfermagem, preside o Sindicato dos Empregados em Estabe-
lecimentos dos Serviços de Saúde, integra o Conselho desde sua criação
e assume a sua presidência em outubro de 2001. Vitor, também é mem-
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bro fundador do Conselho, é proprietário do único laboratório de análi-
ses clínicas na localidade (presta, portanto, serviços para o hospital),
ocupa uma das vagas dos prestadores de serviço. Exerce a presidência
do Conselho no período de 2000-2001. Célio é médico, membro do Con-
selho na gestão 1998-2000, nomeado secretário de saúde em abril de
1999 e presidente do CMS até 2000. Roberto é empresário e ocupa a
segunda vaga dos prestadores de serviço na condição de presidente do
hospital. Afasta-se temporariamente do CMS para candidatar-se (por uma
coligação entre o PV-PT), sem sucesso, à prefeitura municipal em 2000.
As duas vagas dos trabalhadores de saúde são indicadas pelo Sindicato
dos Empregados, sob o controle de Flávia. As cinco vagas restantes dos
usuários são ocupadas por representantes das seguintes entidades: Nú-
cleo 8 de Março (organização de mulheres), Grupo Jovem de Ontem,
SINDESPREV e Igrejas Metodista e Batista. Cabe destacar que a represen-
tante do Núcleo 8 de Março é irmã de Flávia. O representante da Igreja
Batista é presidente do diretório municipal do PT (ao qual são filiadas
Flávia e sua irmã) e candidato não eleito ao cargo de vereador nas elei-
ções municipais de 2000. A relação entre os conselheiros é descrita como
de colaboração e entrosamento, o que implica, por exemplo, trocas de
apoio mútuos e acordos prévios às reuniões.

As ações do Conselho e da prefeitura em favor do hospital inscre-
vem-se,portanto, nesse esforço coletivo de manutenção de seu funciona-
mento e na composição desses diferentes interesses interdependentes,
constituídos em torno do hospital. Isto ajuda a explicar o fato dos servi-
ços e recursos transferidos pela prefeitura serem objeto de certo consen-
so e concebidos por conselheiros e autoridades em termos de “ajudas”.

Estas “ajudas” constituem itens de uma cadeia de serviços mútuos
entre o hospital e a prefeitura. Elas designam especificamente as ações
desta em benefício do hospital. As ações do hospital (e do Conselho),
quando nomeadas, recebem a designação de “colaboração” ou “contra-
partidas”. Essas “ajudas” não são pontuais, acumulam-se ao longo do
tempo e assumem diferentes formas: transferências de funcionários para
o hospital, verbas, material hospitalar, medicamentos, etc. Elas ocorrem
no âmbito de um contrato formal ou à margem dele. No primeiro caso, as
“ajudas” são enquadradas na linguagem estatal e transformadas em sub-
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venções e convênios. A manutenção destas “ajudas” ocorre apesar das
mudanças de governo, do secretário de saúde, dos conselheiros e do
presidente do hospital.

Vejamos alguns desses momentos. Em junho de 1998, a Secretaria de
Saúde fecha o único posto de atendimento médico localizado no centro
do município. Isto dá origem a dois problemas: a realocação dos funcio-
nários do posto e o aumento da procura do ambulatório do hospital. Os
funcionários, pagos pela prefeitura, são cedidos temporariamente para o
hospital. Quanto ao aumento dos pacientes do ambulatório, prevalece o
entendimento no Conselho de que se trata de um ônus imposto pela
Secretaria de Saúde que deve, portanto, ser compensado. Assim, é a
própria secretária de saúde quem propõe ao Conselho a aprovação de
um repasse de recursos para o ambulatório. Para viabilizá-lo, ela
prontifica-se a utilizar a cota de recursos federais transferida ao municí-
pio para a implementação de ações básicas (PAB). Trata-se, no entanto,
da utilização dos recursos em ações não previstas no programa federal.
Apesar da proposta implicar um desvio dos propósitos do programa, o
argumento de que o município possui outras necessidades predomina, e
o Conselho aprova por unanimidade a proposta. Graças a uma outra
sugestão da secretária, é dispensada também a realização de um convê-
nio para que o repasse seja efetuado.

Um fato recorrente quando da posse de um novo presidente do hos-
pital ou secretário de saúde é a definição de um novo aporte de recursos
ou de um programa de “ajudas” ao hospital. Ao assumir a Secretaria de
Saúde em abril de 1999, o Dr. Célio, na condição também de presidente
do CMS, realiza um novo convênio. Aprovado pelo Conselho, a prefei-
tura se compromete a repassar cerca de R$ 12 mil ao hospital por um
período de cinco meses. Além dos recursos, o novo secretário, lembra,
durante uma reunião, que a prefeitura “ajuda” o hospital de diversos
modos, como compra de medicamentos, disponibilização de viaturas e
que “muitas coisas não são contabilizadas” (Atas do CMS). O ano de
2001 inicia-se com a posse do prefeito reeleito e a indicação de um novo
secretário de saúde. Como ocorreu com seus antecessores, em sua pri-
meira participação nas reuniões do CMS, este informa que o hospital
encontra-se em “crise” e anuncia o compromisso do prefeito com o “re-



- 130 -- 130 -- 130 -- 130 -- 130 -

Marcos Otavio Bezerra

passe” de uma verba de “socorro urgente”. O repasse de R$ 50 mil é
efetuado em duas parcelas .

Dois meses depois de aprovado o novo repasse, o presidente do hos-
pital, através do secretário de saúde, encaminha uma nova proposta para
ser examinada pelo Conselho. Com a finalização de obras efetuadas no
ambulatório, é colocada em discussão a proposta de que a Secretaria de
Saúde alugue um andar do mesmo para que monte ali o seu Posto de
Atendimento Médico no centro da cidade. Este substituiria o posto
desativado há alguns meses. Segundo o secretário, o aluguel do espaço
“só vem trazer muitos benefícios ao povo em matéria de atendimento
médico” (Atas do CMS). A proposta de aluguel do espaço por cinco anos
e a um valor mensal de dois mil reais é aprovada pelo Conselho.

Não constitui novidade o fato do Executivo Municipal ter sua autori-
dade reconhecida, através da distribuição de recursos, serviços e favo-
res. O que é interessante, neste caso, é que a transferência contínua de
recursos públicos de diferentes formas e através de procedimentos
questionáveis do ponto de vista do direito público seja defendida e apro-
vada pelo CMS. Pode-se explicar essas condutas, argumentando que seus
membros não têm preparo técnico para fiscalizar, estão “cooptados” pelo
executivo ou não dispõem do arsenal de categorias e dispositivos políti-
cos que lhes permitam interpretar essas trocas, por exemplo, em termos
de apropriação privada de recursos públicos, favorecimento ou corrupção.
Estes, a meu ver, são argumentos que não se sustentam. Lembro, nesse
sentido, que no período aqui considerado, o município ainda está imerso
nas discussões que conduziram ao afastamento definitivo do ex-prefeito
por denúncias de corrupção. Processo esse no qual o CMS teve partici-
pação ativa. Creio, portanto, que é no lugar social, ocupado pelo hospital
e nos interesses recíprocos que ele mobiliza que se pode buscar uma
melhor compreensão sobre os fluxos de recursos e serviços aqui focaliza-
dos e sua concepção em termos de “ajudas” e “contrapartidas” do poder
público, isto é, formas aceitáveis de conduta socialmente.
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Negócios, Política e Poder Público

As informações disponíveis sobre a atuação da empreiteira são especi-
almente interessantes quando se considera que elas remetem a práticas e
visões a respeito da Administração Pública. Trata-se de uma percepção
sobre o Estado e a política, fundada em interações de representantes da
empresa com funcionários e autoridades políticas em virtude da prestação
de serviços ao poder público.  É esse ponto de vista, construído a partir de
negócios realizados com o poder público que me interessa ressaltar. Minha
atenção é dirigida para as ações e relações mobilizadas pela empresa com o
objetivo de garantir que obras públicas de seu interesse sejam contempla-
das com recursos federais. Concentro-me em situações em que está em
jogo a destinação de recursos para municípios (mas os mesmos procedi-
mentos podem ser identificados também em obras realizadas pelos gover-
nos estaduais). Para isso, a empresa organiza uma estrutura com diferentes
equipes que lhe permitem atuar simultaneamente nos âmbitos municipal,
estadual e federal; nos Poderes Executivo e Legislativo e acompanhar o
processo orçamentário durante sua elaboração e execução. As ações da
empresa concentram-se em duas frentes que se sobrepõem: a primeira diz
respeito às medidas administrativas necessárias à obtenção dos recursos;
a segunda, a construção de apoio político para sua obtenção.

O trabalho de adequação das demandas de recursos às exigências
formais da Administração Federal junto às prefeituras faz parte das ori-
entações e tarefas que a empresa executa em favor de seus clientes. Estes
são permanentemente informados a respeito das decisões tomadas pela
Administração Federal e das exigências que necessitam ser atendidas
pela prefeitura para que suas demandas tenham chances de serem aten-
didas. Em nome da prefeitura, a empresa, entre outros aspectos, cuida
da preparação das solicitações a serem encaminhadas, elabora o conteú-
do dos ofícios, realiza estudos de viabilidade técnica das obras para as
quais os recursos são destinados e elabora planos de trabalho por oca-
sião da liberação dos recursos. Esse contato com a prefeitura é importan-
te ainda do ponto de vista da definição da programação das obras. A
orientação aos funcionários da empresa é que procurem intervir na defi-
nição das obras a serem realizadas. Isto deve ser efetuado, levando-se em
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consideração informações sobre a disponibilidade de recursos federais e
a capacidade da empresa de encaminhar seus interesses no âmbito dos
ministérios.

A reunião de informações sobre a situação financeira do Estado e a
elaboração do processo orçamentário coloca para a empresa a necessida-
de de manter um contato contínuo com os ministérios e o Congresso.
Essas informações são essenciais, por um lado, para que as demandas de
recursos estejam de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Execu-
tivo e Legislativo e, por outro, para que a empresa possa intervir nas
etapas que envolvem as decisões relativas à alocação dos recursos. Entre
os meios utilizados para se reunir estas informações e intervir no proces-
so estão os contatos mantidos com funcionários que ocupam posições-
chave. Isto faz com que a empresa, por exemplo, invista no mapeamento
dos funcionários que ocupam no Congresso as funções de assessoria no
orçamento. O nome de assessores, secretárias, telefones, endereços
residenciais e datas de aniversário são informações que constam entre os
documentos apreendidos.  Estas pessoas são alvos de um trabalho de
aproximação, efetuado pelos funcionários da empresa. Como relata o
então diretor da Assessoria da Comissão de Orçamento do Congresso
durante seu depoimento à CPI, estes fazem “relações públicas”: apresen-
tam-se, procuram ser simpáticos, puxam conversas. Esse trabalho de
“envolvimento” dos assessores e funcionários do Legislativo e Executivo
é realizado, ao longo do tempo, e, de forma sutil. Mas a empresa promo-
ve também encontros com estes funcionários (seus “interlocutores”) como
forma de dispor de informações necessárias. A pauta de uma reunião
durante o almoço, em 1992, de um representante da empresa com o
diretor da Assessoria da Comissão de Orçamento acima referido, mostra
o interesse desta na obtenção de informações sobre os primeiros momen-
tos da discussão da proposta orçamentária no congresso: número de
subcomissões, definição dos relatores, número de emendas que os parla-
mentares poderão apresentar e as fontes de recursos ministeriais que
serão canceladas. Em outro documento, é recomendado que se mante-
nha um “diálogo permanente” com o diretor. Este e o Diretor da Secreta-
ria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, são os convi-
dados para proferirem palestras nos escritórios da empresa no Rio de
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Janeiro e Salvador. Assim procedendo, a empresa reúne informações do
processo ao mesmo tempo no Legislativo e no Executivo. Esse acompa-
nhamento e intervenção, nas várias fases, asseguram à empresa uma vi-
são completa do processo que, por sua vez, é experimentado de modo
fragmentado pelos próprios funcionários em função de suas participa-
ções pontuais.

Esse trabalho de reunião de informações, adequação das solicitações
às exigências formais e intervenção nas decisões administrativas é acom-
panhado da construção de apoio político às obras. O modo como esse
apoio é obtido pela empresa remete, pode-se dizer, a seu conhecimento
prático da lógica política.

  Mensagens e ofícios de parlamentares acompanham regularmente as
solicitações de recursos de interesse de prefeituras encaminhadas pela
empreiteira. Eles são dirigidos principalmente aos ministérios. Em 1992,
por ocasião de uma mudança ministerial, a empresa orienta seus funcio-
nários para que providenciem ofícios atualizando os pleitos. Essa orien-
tação e os termos do ofício são reveladores da visão da empresa sobre as
relações políticas. Nele é determinado que seja “reiterado o pleito do
estado/município com ação parlamentar cujo apoio seja identificado pelo
governo” (9/10/1992). Dois aspectos devem ser retidos: a necessidade do
apoio parlamentar à solicitação e que o parlamentar preferencialmente
apoie o governo. O parlamentar que assina o ofício, por sua vez, apresen-
ta sua solicitação como parte do trabalho de representação. Assim, lê-se:
“venho reiterar reivindicações das populações carentes do meu estado”.

Um momento-chave de concentração das ações nos ministérios é quan-
do da preparação de suas propostas orçamentárias. Apesar de o proces-
so orçamentário reservar um período para a intervenção dos parlamenta-
res, alguns, por orientação da empresa, são estimulados a apresentarem
seus “pedidos” aos ministérios. O expediente é conhecido como um
meio de “carimbar” os recursos. Acredita-se que a inclusão das obras na
proposta do órgão executivo facilita o trabalho no Congresso.

O trabalho de mobilização de parlamentares ganha força durante o
trâmite da proposta orçamentária no Congresso. A expectativa em rela-
ção aos parlamentares mobilizados pela empreiteira é que eles apresen-
tem emendas, alocando recursos e defendam as propostas e interesses
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das empresas junto aos diferentes relatores. Funcionários da empresa,
por sua vez, acompanham o andamento das emendas, através do contato
com parlamentares, assessores e técnicos. A definição do parlamentar a
ser mobilizado para a apresentação ou defesa de determinada emenda
obedece, especialmente, à lógica político-eleitoral. Nesse sentido, o par-
lamentar deve ser da região no qual a obra será executada e que o mesmo
tenha bom contato com o cliente da empresa (prefeito ou governador).
Desse modo, a ação do parlamentar e da empresa, inscreve-se nas expec-
tativas que unem parlamentares, lideranças locais e governo.

As ações dos parlamentares voltam a se deslocar para os órgãos mi-
nisteriais quando se trata de assegurar a liberação dos recursos. O pedi-
do do parlamentar é novamente importante por duas razões: primeiro, a
liberação dos recursos é associada a uma demanda política, e não à
empreiteira; segundo, esta é uma forma, nos termos do Diretor da Asses-
soria de Orçamento do Congresso, “do governo agradar determinado
parlamentar e dessa forma haver troca de favores, de ser beneficiado com
votações, fidelidade”.

A percepção da ação política como ação naturalmente orientada para
a busca de recursos e defesa de interesses das localidades representadas
pelos parlamentares é apresentada pelo funcionário da empreiteira, em
cuja casa os documentos foram apreendidos, como explicação para a
presença do nome de parlamentares nos documentos e anotações apre-
endidos. Diz:

 É natural, ilustre senador, que um programa sendo prioritário no esta-

do, todas as pessoas que têm projeção política, que têm compromisso

com a comunidade, queiram ver aquele projeto deslanchar. Eu tenho

certeza que o senhor irá defender os programas de Sergipe, independen-

temente do partido político que o senhor apoia, porque, em Sergipe, se

as forças políticas, pela sua dimensão, não saírem em busca do seu

estado, seria lastimável (CPMI do Orçamento, Manoel Ailton S. do Reis,

06/12/93, p.30).

Observa-se, portanto, que a empresa move-se na rede de relações
que une prefeitos, governadores, parlamentares e autoridades governa-
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mentais. Suas ações, desse modo, ao mesmo tempo, adequam-se e refor-
çam essa concepção específica da representação política que sustenta as
expectativas em torno da obtenção e distribuição de benefícios para os
integrantes das redes políticas dos parlamentares.

Notas Conclusivas

Gostaria de concluir ressaltando alguns pontos:
- O primeiro diz respeito ao valor analítico das situações, como as

mencionadas acima, em que estão em jogo modalidades distintas
de interação/encontros com o poder público e a política. A partir
delas é possível ir além de suas definições formais e apreender o
Estado e a política a partir das relações efetivas que mantêm com
segmentos da população e os significados que lhes são atribuídos
nesses contextos. Como, por exemplo, a visão do poder público
que inclui uma relação em termos de “ajudas” e “contrapartidas”
ou da representação política como distribuição de benefícios. A
abordagem descentralizada dos órgãos estatais permite que este
seja conceptualizado em termos menos homogêneo.

- Outro aspecto refere-se à idéia de pensar as relações com o poder
público e a política, como práticas culturais. Este termo tem o
mérito de nos lembrar que a interação com o poder público exige
um conhecimento sobre como se conduzir: é preciso ter o domí-
nio das exigências formais, conhecer os canais para encaminha-
mento das demandas, saber apresentá-las nos termos adequados
(“ajudas”, “pleitos”) e dominar as formas de abordagem dos funci-
onários, técnicos e políticos, entre outros aspectos. O domínio da
linguagem, dos gestos, das fórmulas próprias a cada situação são
importantes para que um determinado comentário ou gesto não
seja interpretado como ofensa, desrespeito, insinuação, etc.

- Enfim, gostaria de lembrar que a força analítica de situações como
as apresentadas acima, reside no fato de que dependendo do pon-
to de vista adotado, as condutas podem ser lidas como legítimas
ou ilegítimas, lícitas ou ilícitas. Aqui, as fronteiras entre as práti-
cas aceitáveis ou não são fluidas e sobrepõem-se. O risco de que
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as ações possam ser interpretadas a partir de registros opostos é
grande. As “ajudas” para o hospital, por exemplo, também são
vistas como favorecimento. Acompanhar o modo como as ações e
visões relacionadas ao poder público e à política são classificadas
e transformadas ao longo do tempo, parece-me um bom caminho
para pensarmos no modo como suas fronteiras são permanente-
mente redefinidas.
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Introdução

O que a investigação das sonoridades pode trazer para as pesquisas só-
cio-antropológicas? Pode a investigação que privilegia a escuta iluminar as-
pectos não revelados das relações sociais e interculturais nas cidades ou,
mais do que isso, do cotidiano das cidades lido na sua multiculturalidade?
Pesquisadores das ciências sociais, da música, das artes aplicadas têm afir-
mado que essa é uma discussão, mais do que pertinente, produtiva para a
construção de novas abordagens no campo dos estudos urbanos e, para
além disso, para a análise de todas as formas de sociabilidade.

A reflexão sobre essas questões foi motivada pelos desafios que emer-
giram em dois estudos empíricos de cariz etnográfico, situados em con-

* Uma versão preliminar deste texto foi apresentada na Reunião Equatorial de Antropologia
e X Reunião de Antropólogos do Norte-Nordeste, realizada em Aracaju, entre os dias 08
e 11 de outubro de 2007. Agradeço aos participantes do GT 26 – Ritmos da Identidade:
música, territorialidade e corporalidade – em especial, ao coordenador, Prof. Dr. Carlos
Benedito Rodrigues da Silva, pelos comentários à apresentação do trabalho.

** Pós-doutoranda/Investigadora associada do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra.
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textos bastante diversos e em diferentes fases de desenvolvimento. O
primeiro, base para a minha tese de doutoramento (Mendonça, 2004),
tomou como foco o movimento manguebeat, de Recife, Pernambuco, pro-
curando, entre outras questões, verificar como se manifestavam as rela-
ções entre o local e o global naquele espaço urbano específico e como se
rearticulavam as identificações na e com a cidade, tendo o discurso e a
performance musicais um papel preponderante na própria ação
transformadora dos sujeitos, dirigida, em grande parte, para a alteração
das dinâmicas culturais urbanas e para a projeção da produção cultural
em circuitos de relação mais amplos, tanto em termos de mercado quanto
das relações de solidariedade social.

O segundo, em fase inicial de desenvolvimento, tem como objetivo
analisar as interações e trocas culturais entre brasileiros e portugueses na
cidade do Porto, Portugal1. As sonoridades  têm ali um papel fundamen-
tal porque a música  brasileira é um dos pontos fortes de conexão entre
as culturas dos dois países e a sua presença nos meios de comunicação
de massa (principalmente por meio das telenovelas e do rádio) acaba por
refletir-se numa farta veiculação no cotidiano. Esta presença cotidiana se
verifica também na dimensão das práticas culturais, sobretudo, de seg-
mentos da juventude urbana, que praticam capoeira, participam de gru-
pos de batucada ou simplesmente divertem-se nos show ou gostam de
dançar música brasileira em discotecas, bares e restaurantes. A música
brasileira também marca presença nos momentos excepcionais, rituais
carnavalescos, como na principal festa da cidade, o São João.  Além
disso, a própria sonoridade da fala, as diferenças de sotaque e de formas
de lidar com o cotidiano dos brasileiros e de outras “comunidades” imi-
grantes, em termos de expressão, produzindo sons harmônicos ou ruí-
do, compõem o panorama da paisagem sonora urbana junto com outras
formas peculiares da cidade (da cultura global ou das sonoridades mais

1 Este é o projeto de pós-doutoramento que desenvolvo no momento: “Polifonias urbanas:
contactos interculturais na cidade do Porto”, financiado pela FCT (Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, Portugal). O projeto recebe acolhimento, apoio institucional e
acadêmico do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, nesta instituição,
está vinculado ao Núcleo de Estudos das Cidades e Culturas Urbanas (NECCURB), sob
supervisão do Prof. Dr. Carlos Fortuna.
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especificamente relacionadas às tradições locais ou nacionais). Neste caso
específico, por meio da cultura e, em especial, da música, as consonân-
cias e identificações são marcadas, enquanto em outras situações da vida
cotidiana há maior ênfase na alteridade, nas fissuras, nos antagonismos
(como no âmbito do trabalho ou na esfera do exercício da cidadania),
assinalando uma nova etapa das relações entre Brasil e Portugal, com o
recente crescimento e diversificação da imigração brasileira (Bógus, 2007).

Os contextos de pesquisa mencionados – as cidades do Porto e do
Recife – representam-se por conjuntos de símbolos identitários e de so-
noridades bastante diversos. Se dermos maior relevo às expressões mu-
sicais, verificamos que, enquanto o Recife identifica-se por um conjunto
de manifestações afro-brasileiras, tendo o frevo e os maracatus – entre
outros gêneros lúdico-expressivos importantes – como ritmos
singularizadores, o Porto não projeta uma “imagem sonora” icônica tão
definida, caracterizando-se por uma combinação de ritmos com diversas
origens no território português ou fora dele. A paisagem sonora do Porto
pode, assim, ser definida metaforicamente como uma bricolagem, cujo
sentido se revela na vivência e compreensão de sonoridades aparente-
mente díspares, com origens e temporalidades variadas. Cabe a ressalva
de que, em ambos os contextos, as diferentes posições dos sujeitos em
sociedade podem levar a vivências e interpretações diferentes da paisa-
gem sonora.

Tendo em vista as questões teóricas que emergiram da pesquisa de
campo, pretendo, neste texto, tecer algumas considerações exploratórias
acerca de dois pontos principais: 1) o papel da “audição da vida social”
(Fortuna, 1999 e 2001; Hijiki, 2005) como forma de conhecimento, refle-
tindo sobre a noção de paisagem sonora, que funciona como instrumen-
to para a organização e análise do conjunto de percepções auditivas; e 2)
a relação entre a investigação da vida urbana por meio das sonoridades e
os processos de desterritorialização das identidades coletivas em contex-
to de mundialização, que trazem impactos sobre a definição de “comuni-
dade”. Destaca-se esta noção porque, por um lado, ela é utilizada como
forma de auto-representação de várias formas de identificação coletiva
(migrantes, moradores de bairros específicos ou de favelas, grupos étni-
cos, etc.), projetando-se no discurso de senso comum, e, por outro, por
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sua centralidade para pensar as solidariedades sociais contemporâneas.
Pensar as “comunidades” por meio das sonoridades, permite, também,
como se verá, redefinir as suas relações com os lugares e com os proces-
sos de desterritorialização/reterritorialização.

 
Ouvindo o cotidiano urbano

- Ver e ouvir
As sonoridades/audibilidades2 têm sido uma fonte geralmente deixada

de lado ou fracamente elaborada nas pesquisas e na reflexão teórica das
ciências sociais, dominadas (em suas elaborações internas e também con-
siderando-se a importância social da imagem) pelo primado do olhar sobre
os demais sentidos. Nas palavras de Carlos Fortuna (1999:104-105):

A nossa cultura é, em geral, apresentada como tratando-se principalmen-

te de uma cultura escrita, em que a sonoridade da expressão oral só

interfere marginalmente nos arranjos e configurações sociais e culturais.

Em décadas recentes, o reconhecimento da importância do olhar e da

cultura visual na conformação e nos modos de representação da socieda-

de, ao mesmo tempo que contraria o objectivismo epistemológico domi-

nante nas Ciências Sociais, corrobora esta estratégia de marginalização da

sonoridade enquanto ingrediente cultural de pertinência social.

Os estudos urbanos não escapam desta predominância do sentido da
visão. Muitos dos autores clássicos, como George Simmel ou Walter Benja-
min, valorizaram os sentidos como instrumento de aproximação da realida-
de social e contribuíram para a consolidação de um paradigma “fenomenoló-
gico” de abordagem das cidades, mas ainda assim colocaram a escuta em
segundo plano, mesmo que a dimensão auditiva tenha sido considerada em
descrições da vida urbana. Ainda, as releituras desses autores freqüentemen-
te deram mais ênfase aos aspectos visuais de suas análises (Cf. Bull, 2000).

2 Considera-se, aqui, como Blacking (1974), que a competência para ouvir é tão importante
para a continuidade e renovação do conjunto de sons organizados (as relações que
permitem definir sistemas musicais e ruídos) em uma determinada sociedade.
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Além disso, embora a música e as sonoridades, sobretudo no campo da
antropologia e da etnomusicologia, tenham sido fartamente utilizadas como
meio de investigação dos sistemas de significados e das relações sociais em
sociedades não-ocidentais, há uma lacuna quanto à sua aplicação aos estu-
dos das culturas urbanas e dinâmicas culturais das cidades (Cruces, 2004).
Num plano mais geral do discurso antropológico, proliferam metáforas vi-
suais quando se fala sobre o trabalho de campo ou sobre a escrita etnográfica.
Como nota Sylvia Caiuby Novaes (apud Hikiji, 2005: 273):

[…] quando nos referimos à nossa atitude perante a sociedade e a cultura,

nosso léxico é o da visualidade. Na Antropologia falamos de observação,

desde Malinowski procuramos captar o ponto de vista do nativo, tentamos

reconstruir sua visão de mundo, tentamos abordar diferentes perspectivas

em nossa análise, buscamos evidências empíricas para nossas observações,

que façam jus a uma ótica científica. O próprio termo teoria deriva de um

verbo grego que significa observar, contemplar. (grifos no original)

No campo da sociologia, a música tem sido pouco analisada no con-
junto das sonoridades postas em movimento nas cidades e tem sido
tomada como objeto, muito mais freqüentemente, em sua forma estética
(estilos, gêneros) e de mercadoria na sociedade contemporânea, incluin-
do aqui os aspectos relacionados à indústria cultural, à ideologia, à re-
cepção e à constituição das identidades e estilos de vida, sobretudo juve-
nis. Trabalhos como os de Michael Bull (2000) e Tia DeNora (2000) são
exemplos diferenciados de uma exploração mais integral das sonorida-
des como reveladoras de elementos fundamentais da vivência do cotidi-
ano urbano na contemporaneidade.

Entretanto, na conexão entre as diversas abordagens das sonoridades
nas ciências sociais, encontram-se sugestões valiosas para o desenvolvi-
mento de investigações mais aprofundadas e para uma construção mais
sólida dos fundamentos teórico-metodológicos das pesquisas que confe-
rem maior centralidade ao sentido da audição.

Em uma perspectiva histórica, pode-se dizer que o desenvolvimento
das formas musicais ocidentais corre em paralelo com o desenvolvimen-
to das formações sociais e, junto com elas, das cidades (Cf. Wisnik, 1989).
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Além disso, as sonoridades e os ritmos, de uma maneira geral, não só
vêm se transformando desde o estabelecimento da sociedade urbano-
industrial, como são marcadores das diferenças sócio-espaciais e cultu-
rais que se estabelecem dentro e nas fronteiras das cidades, apontando
também para os entrecruzamentos entre o local e o global. Certos sons –
como o dos aparelhos eletrônicos (celular, walkman), do ruído urbano
de automóveis e sirenes, do movimento dos aeroportos, das máquinas
de cartão de crédito – globalizaram-se (Cf. Fortuna, 1999 e 2001) tanto
quanto certos gêneros musicais, como o rock e o pop mainstream. Na
música de concerto, os movimentos repetitivos da sociedade de consu-
mo foram captados e retrabalhados pelo minimalismo e pela música ele-
trônica e eletroacústica (Cf. Wisnik, 1989). Outros sons, como os pregões
de rua, os ritmos da fala, a disposição (quantidade e qualidade) dos
ruídos urbanos e as sonoridades musicais típicas de determinadas regi-
ões podem ser analisados como marcas sociais do local.

- Paisagens sonoras
Apesar da distinção que se fez acima entre os elementos sonoros que

sinalizam para relações sociais mais globalizadas ou mais localizadas,
quando auscultamos uma determinada cidade, ouvimo-la, num primeiro
momento, como um conjunto indiferenciado, como cacofonia, produto
da imbricação de vários eventos sonoros, produzidos por uma diversi-
dade de fontes, que vão e vem de acordo com os ritmos sociais e naturais
(o trabalho e o descanso, o dia e a noite, etc.).  É esse conjunto aparen-
temente caótico que a noção de paisagem sonora pode dar suporte para
descrever e analisar.

A primeira formulação da noção foi elaborada por R. Murray Schafer,
músico e teórico canadense, coordenador do World Soundscape Project,
nos anos 1970. Em sua concepção, as paisagens sonoras referem-se a um
“campo de interações” e de estudo, que pode ser delimitado pelo pesquisa-
dor: uma peça musical, um programa de rádio, um recinto fechado ou mes-
mo um ambiente acústico tão extenso como as metrópoles (Schafer, 2001).

Contudo, na perspectiva de estudo das sonoridades da/na cidade,
cabe alguma ressalva à forma como Schafer qualifica as paisagens sonoras
urbanas. Em sua análise, Schafer diferencia as paisagens urbanas das
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rurais, sobretudo medindo o nível de ruído, o que o leva a qualificar as
primeiras como Lo-fi (de baixa fidelidade) e as segundas como Hi-fi (de
alta fidelidade). A diversidade e a intensidade dos ruídos urbanos são
tratadas como “poluição sonora”; caberia, então, numa perspectiva eco-
lógica, “limpar” o ambiente e “preservar” ou “resgatar” certos sons, eli-
minando outros. As cidades e os meios tecnológicos de reprodução so-
nora criariam “paredes sonoras”, que isolariam os indivíduos do seu
próprio ambiente. Valho-me aqui de uma das principais críticas que a
designer de som Sophie Arkett (2004:162) dirige ao autor:

Dizer que as paisagens urbanas podem ser reduzidas a uma matriz de

paredes sonoras é interpretar mal a noção de cidade. A paisagem urbana

foi e tem sido constantemente modelada [pelas relações de produção,

acrescentaríamos nós, e] por comunidades definidas por divisões eco-

nômicas, culturais, étnicas, religiosas e, conseqüentemente, os seus

perfis acústicos e marcos sonoros estão em constante transição.3

A perspectiva de Schafer levaria, portanto, a ignorar uma questão
importante para o tipo de análise aqui proposto: a da possibilidade da
escuta das sonoridades existentes no contexto urbano nos ajudar na “com-
preensão das relações sociais entre as comunidades” (Arkett, 2004: 167).
Assim, ao retomarmos a noção de paisagem sonora, devemos reter essas
críticas e desvencilhá-la da hierarquização a priori entre as paisagens
urbanas e rurais, baseada nas características físico-acústicas dos sons,
em favor de uma análise contextual, que valorize os seus significados no
conjunto das relações sonoras em sociedade. Apesar dessas ressalvas,
cabe valorizar o pioneirismo de Schafer por ter criado uma terminologia
precisa para definir um campo de estudos em construção, abrindo novos
horizontes para os pesquisadores das sonoridades4.

Sem referir-se ao trabalho de Schafer, Néstor Garcia Canclini analisa
uma das questões trabalhadas pelo autor, a saber: a utilização da música

3 As traduções dos textos citados em língua estrangeira nas referências bibliográficas foram
feitas por mim.

4 Ver Feld (1994) para uma conciliação interessante entre a ecologia acústica de Schafer e
a antropologia.
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de fundo em vários espaços públicos (aeroportos, restaurantes, lojas)
para produzir uma “parede sonora”, nos termos de Schafer, ou para
“climatizar” o ambiente através de uma “estética de equilíbrio sonoro”,
nos termos de Canclini. Neste caso, a música feita de misturas culturais,
valendo-se das modernas técnicas de gravação industrial, seria apresen-
tada no mercado como “reconciliação e equalização, revelando uma ten-
dência mais forte para encobrir os conflitos do que para elaborá-los”
(Canclini, 2003: 184; grifos do autor). Esta análise de Canclini, embora
tome por foco principal os processos de hibridação, encontra pontos de
contacto com a análise de Schafer sobre o Muzak.

Numa perspectiva diversa, por meio da metáfora da paisagem, podem-se
qualificar os cenários nos quais se desenrolam os processos de mundializa-
ção, como faz Appadurai (2004), bem como apreender e organizar os múlti-
plos fluxos culturais que atravessam as cidades e perceber continuidades e
descontinuidades em relação às diversas vivências urbanas. A noção de
paisagem sonora evoca tempo e espaço e, assim, pode incorporar a diversi-
dade de temporalidades e de localidades dos conteúdos que se encontram
dispostos num contexto urbano específico, a ocorrência simultânea e suces-
siva de diversos eventos sonoros, permitindo explorar a dimensão sensível,
consciente e inconsciente, das relações estabelecidas na cidade.

 
Sonoridades e comunidades na cidade (em tempos de
mundialização)

- Repensar as comunidades
No estudo das questões identitárias e das relações interculturais, so-

bretudo quando se trata de analisar a presença de sonoridades em migra-
ção e das ditas “comunidades imigrantes”5, a noção de paisagem sonora

5 Destaca-se aqui o fato das chamadas “comunidades imigrantes” (termo do senso comum)
serem compostas por conjuntos populacionais muito diversos do ponto de vista da
origem social, etnia, percurso biográfico e educacional, origem regional, etc. e que nem
sempre estabelecem laços sociais coesos. O sentido de “comunidade” é geralmente atribuído
no caso pela projeção de um sentimento de pertencimento, pela representação de uma
dimensão de identificação (Cf. Anderson, 1991). Este ponto ficará mais claro no
desenvolvimento do texto.
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permite-nos o encontro com as simultaneidades, sobreposições, confli-
tos e consonânicas expressas e audíveis no cotidiano urbano. A noção
também nos permite escapar de uma identificação algumas vezes encon-
trada na literatura antropológica entre cultura e/ou “comunidade”, por
um lado, e espaço delimitado, por outro. As “comunidades” podem en-
contrar-se dispersas em  lugares distanciados e são comumente
redefinidas por múltiplos processos de troca cultural – características
mais acentuadas ou mais perceptíveis nas últimas décadas, tendo em
vista os processos de desterritorialização contemporâneos e a pesquisa
mais sistemática desses fenômenos, desembocando na realização cada
vez mais freqüente de etnografias multissituadas (Cf. Marcus, 1995). A
ausência de fronteiras no espaço auditivo é, entre outras coisas, um con-
vite para repensarmos a inserção multilocal das pesquisas.

Nesses tempos de mundialização e intensificação dos fluxos de bens,
mensagens e pessoas, emerge também a necessidade de redefinir a noção
de cultura. É assim que Appadurai (2004) vai pensá-la como adjetivo (o
“cultural”) e não como substantivo: mais como um processo do que como
uma substância, como dimensão presente nos fenômenos e práticas soci-
ais, referindo-se primordialmente às diferenças, contrastes e compara-
ções, às estratégias de diferenciação moblizadas para marcar fronteiras
simbólicas e a articulação entre grupos. Do mesmo modo, a metáfora do
“fluxo” nos põe a tarefa de “problematizar a cultura em termos processu-
ais” (Hannerz, 1997:15) e refletir sobre o equilíbrio desigual e mutável
dos trânsitos.

Podemos aproveitar essas sugestões acerca dos fluxos e da dimensão
cultural vista sob um prisma processual para repensar a “comunidade”
para além de enraizamentos e de fronteiras territoriais. Isto se torna mais
imperioso quando nos lembramos de que a experiência de migração –
interna ou internacional – provoca um deslocamento dos sentidos do
corpo e da identidade, do pertencimento a uma “comunidade” (Cf. Obert,
2006). Explorando alguns dos significados mais gerais da noção de co-
munidade, pode-se dizer que é um dos termos mais vagos e evasivos em
ciências sociais. Evoca uma pluralidade de sentidos e, assim, tem sido
aplicado para descrever unidades sociais das mais variadas: de vizinhanças
locais a grupos étnicos, de nações e organizações internacionais a socie-



- 148 -- 148 -- 148 -- 148 -- 148 -

Luciana Ferreira Moura Mendonça

dades indígenas. O que une uma comunidade não é sua forma, mas um
estado de espírito, um sentimento de comunidade, ou seja, a noção de
comunidade remete a uma dimensão subjetiva de identificação do gru-
po. Um traço comum nas mais variadas definições de comunidade é que
sempre se lhe confere um caráter positivo6, sobretudo quando se con-
trasta com a definição de sociedade, que evoca frieza e laços contratuais
externos.

- Ecos de uma concepção clássica
A justaposição dos conceitos de sociedade e comunidade lhes confere

contornos um pouco mais claros. Esta antítese ganhou uma formulação
mais precisa e marcante no pensamento social através da obra de Ferdinad
Tönnies (1955 [1887]). Em sua definição, Tönnies identifica esses ter-
mos não com manifestações empíricas precisamente definidas, mas com
um tipo de relacionamento social. Tönnies subdividiu os vínculos soci-
ais, através dos quais os homens atuam uns sobre os outros entre “vida
real ou orgânica”, por um lado, e “formação ideal mecânica”, por outro,
ou seja, comunidade e sociedade. A comunidade tem por referência as
tradições e costumes, as crenças; a “convivências familiar, doméstica e
exclusiva”, representa a união íntima, é o “organismo vivo” e “real”. A
sociedade representa uma estrutura imaginária e mecânica; é uma cons-
trução artificial de um agregado de seres humanos que só superficial-
mente se parece com a comunidade; para Tönnies, a sociedade é, apenas,
uma forma de convivência “transitória e aparente”, um “agregado e arte-
fato mecânico”.

Uma das críticas feitas a Tönnies avalia esta oposição como se ela
significasse que só há dois tipos de situação em que os homens podem
estabelecer relações. À sociedade, fundada na estrita individualidade de
interesses que evoca a concepção hobbesiana do choque de egoísmos,
opõe-se à comunidade, estabelecida na identidade substancial de vonta-

6 Como advertem Bauman (2003) e Anderson (1991), o caráter positivo da comunidade é
tanto mais afirmado quando mais distante está a sua realização concreta, o que está, na
visão de Bauman, diretamente relacionado com o frágil equilíbrio entre segurança e
liberdade.
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des. Essa antítese entre o cálculo egoísta e o calor do grupo primário, em
que as relações sociais são personalizadas, é qualificada por alguns como
romântica. Tudo se passa como se a comunidade representasse os bons
velhos tempos, o mundo que perdemos com a invasão das máquinas, do
dinheiro e do lucro; e a sociedade nos trouxesse o fruto que o futuro nos
reserva: a grande indústria, a produção e o consumo de massa, ou seja,
a despersonalização, o isolamento e a fragmentação social (Cf. Adorno e
Horkheimer, 1973).

Numa outra visão sobre o pensamento do autor, poderíamos dizer
que Tönnies constrói um modelo lógico de interpretação dos fenômenos
históricos ou deste processo histórico de constituição de identidades
sociais através da construção de tipos ideais trans-históricos e que cor-
respondem respectivamente a dois tipos de vontade humana: a vontade
orgânica ou de motivação interna e a vontade racional ou de motivação
externa. A tensão entre os princípios do “comunitarismo” e da “associa-
ção”, em todas as sociedades, está profundamente relacionada com os
processos de transformação e permanência, de diferenciação e de identi-
ficação.

O universo das relações sociais concretas, geralmente mais criativo
do que se admite na dimensão ideal, coloca as tendências contraditórias
(do individualismo ao universalismo) em movimento, e a prática social
leva à construção de identidades instáveis, mas capazes de articular os
indivíduos. A tensão constante entre o ser e a forma é, como considera-
ria Tönnies, inerente ao processo histórico de construção das identida-
des.

Em suma, por um lado, os conceitos de comunidade e sociedade des-
crevem a transformação de uma forma tradicional de vida sob impacto da
economia de mercado. E esta é a base a partir da qual Simmel (1979), por
exemplo, distingue o tipo metropolitano. Por outro lado, esses conceitos
permitem analisar também os movimentos de resistência ou refluxo, dentro
do processo de atomização dos indivíduos e rompimento dos laços soci-
ais no mundo contemporâneo. E este é um ponto constantemente enfocado
nos estudos de sócio-antropológicos do meio urbano.

As relações “societárias” e “comunitárias”, enquanto tipos ideais, trans-
históricos de relações sociais, coexistem e imbricam-se. Assim, o concei-
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to de comunidade tem sido retomado no contexto contemporâneo para
analisar grupos que se constroem a partir do fato de compartilharem
significados e sentimentos, interesses ou gostos comuns. Neste caso, a
comunidade pode ser vista como entidade simbólica, como sistema de
valores e código moral, que proporciona a seus membros um senso de
pertencimento e de identidade.

Em uma das reflexões recentes sobre a noção de comunidade, Bauman
(2003) diferencia dois tipos: a “comunidade estética” e a “comunidade
ética”. Para o autor, ambas estão relacionadas com as realizações desi-
guais das promessas da modernidade quanto à objetivação dos direitos
individuais. A “comunidade estética” concilia os princípios da liberda-
de com o poder de aglutinar indivíduos em torno da constituição dos
estilos de vida e da fruição de determinadas formas de entretenimento,
tendo o seu centro de atração nos ídolos de massa ou em preocupações
ou interesses comuns, temporariamente partilhados. Por basearem-se
numa “solidariedade de mercado”, não impõem aos indivíduos compro-
missos de longo prazo. Assim, as “comunidades estéticas” estão em
sintonia com a indiferença social, cultivada pela nova “elite global”. A
adesão às “comunidades estéticas” é uma prerrogativa dos indivíduos de
fato, aqueles que usufruem plenamente dos direitos e garantias do Esta-
do e do conforto proporcionado pelo consumo, estando aptos a escolher
o seu próprio destino.

Aos indivíduos de jure, reconhecidos como igual apenas no plano
formal/legal, mas para os quais as promessas de liberdade da modernida-
de nunca se realizaram, restam apenas duas opções: o isolamento e a
marginalização; ou o engajamento ou a construção de “comunidades éti-
cas”. As “comunidades éticas” implicam o estabelecimento de vínculos
mais fortes, envolvendo compromissos a longo prazo, direitos inalienáveis
e obrigações inexoráveis; o seu lado positivo é a garantia do amparo
coletivo diante de um mundo de indiferença e risco. O fato das “comuni-
dades éticas” serem uma opção aberta aos indivíduos de jure, os indiví-
duos de fato não estão necessariamente alheios a este tipo de comunida-
de. É possível que, na busca de alguns interesses relacionados às “comu-
nidades estéticas”, os indivíduos de fato criem engajamentos com “co-
munidades éticas”.
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- Comunidades sonoras
Mas, o que tudo isso tem a ver com as sonoridades? No caso de

ambas – “comunidades estéticas” e “comunidades éticas” – a música tem
demonstrado ser um elemento aglutinador fundamental, embora não seja
o único. Canclini descreve e analisa este fenômeno de redefinição do
senso de pertencimento e identidade envolvendo a participação em co-
munidades transnacionais ou desterritorializadas de consumidores, por
um lado, e lealdades locais ou nacionais, por outro. Os fãs-clubes e os
grupos juvenis de classe são exemplos sempre relembrados de comuni-
dades criadas através do consumo. O desejo de comunidade, na história
recente, dirige-se menos a:

[…] entidades macro-sociais tais como a nação ou a classe, dirigindo-se,

em troca, a grupos religiosos, conglomerados esportivos, solidariedades

geracionais e círculos de consumidores de comunicação de massa. Um

traço comum a estas ‘comunidades’ atomizadas é que elas se organizam

mais em torno de consumos simbólicos do que em relação a processos

produtivos.” (Canclini, 1995:261)

Mesmo no campo das “comunidades éticas”, a partilha de referenciais
estéticos comuns tem demonstrado ser uma forma de vínculo e de re-
presentação importante. É o que se verifica em diversos contextos de
pesquisa, como nos blocos afro-baianos de Salvador (Guerreiro, 1997;
Godi, 1997; Lima, 1997) ou no movimento manguebeat de Recife (Men-
donça, 2004). Nestes contextos, ressalta a construção de identidades
que entrecruzam os locais de moradia ou formas próprias de desloca-
mento no espaço urbano com discursos étnico-culturais, diferentes
modos de definição do que é próprio ou alheio e expressões musicais
específicas (gêneros, purismos ou hibridismos, instrumentos). Em Re-
cife, podem-se diferenciar os “nichos” musicais, por exemplo, do Alto
Zé do Pinho – bairro situado num morro da zona norte da cidade,
nitidamente roqueiro, ou melhor, com rock hard core desenvolvendo-
se paralelamente ao maracatu – do de Peixinhos – periferia incrustrada
entre Recife e Olinda, mais ligada ao maracatu e ao hip-hop e outras
manifestações da música negra transnacionalizada, na fusão entre o lo-



- 152 -- 152 -- 152 -- 152 -- 152 -

Luciana Ferreira Moura Mendonça

cal e o global. Em Salvador, verificam-se diferenças comparáveis, por
exemplo, entre blocos como o Ilê Aye, o Olodum e a Timbalada, cada
um no seu território, com o seu discurso étnico-cultural e com as suas
sonoridades características.

Um aspecto interessante a ressaltar sobre o contexto soteropolitano é
a conjunção bem sucedida de ações em vários setores (blocos afro liga-
dos ao movimento negro,  expressivos da marginalização da população
negra no espaço da cidade, blocos de barão, músicos em geral, radialis-
tas, produtores), colaborando para projetar a música baiana contemporâ-
nea no mercado musical nacional e transnacional (Godi, 1997; Guerrei-
ro, 1997). A música afro-baiana ganhou, nas últimas décadas, grande
importância no conjunto da “produção musical brasileira, na auto-ima-
gem nacional e até na imagem pública do Brasil no exterior” (Sansone e
Santos, 1997:7). Nas palavras de Ari Lima (1997:169-170):

É inegável o alto grau de espetacularização que adquiriu a negritude e a

baianidade dentro e fora da Bahia. Os baianos exportam atualmente para

várias cidades brasileiras – São Paulo, Recife, Fortaleza, Aracaju, Belo

Horizonte, Brasília, entre outras – a tecnologia e o modelo do carnaval

baiano.

E, como se verá, o modelo do carnaval baiano é exportado até para o
exterior. A chamada axé music ocupa o imaginário dos estrangeiros acer-
ca do Brasil, deslocando um pouco o samba da posição central de repre-
sentação da nacionalidade fora do seu território, incluindo alguns estere-
ótipos sobre uma corporalidade extremamente sexualizada.

Isto se pode verificar no contexto da cidade do Porto. Numa observa-
ção preliminar, o que se percebe é que as “comunidades” sonoras que
envolvem a participação de brasileiros e de portugueses parecem aproxi-
mar-se mais das “comunidades estéticas”. Podem-se diferenciar espaços
de convívio de brasileiros ou de portugueses ou de convívio entre ambas
as nacionalidades. Como já notou anteriormente Igor Machado (2003) e
vem se confirmando na pesquisa de campo em curso, a música e a rela-
ção com ela varia de um espaço para o outro. Nos lugares freqüentados
por brasileiros, é o samba ou o pagode que predominam na paisagem
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sonora7. Nos restaurantes e bares que tocam música brasileira e que são
freqüentados por portugueses (principalmente jovens), a axé music é o
gênero predominante. O mesmo se pôde verificar na festa de S. João de
2006, quando, o que havia de música brasileira executada ao vivo (em
meio a muita música “pimba”, isto é, “brega” portuguesa) para fruição de
uma maioria de portugueses, era a música afro-baiana. Naquele ano, houve
inclusive um trio elétrico, que circulou pela cidade durante toda a noite.
Nas palavras de Machado (2003:30):

Estamos diante de dois núcleos de sentido que dizem algo a respeito
à imagem do Brasil que se faz no Porto. O axé é a cara do Brasil baiano,
marcado pela dança sensual e sexualizada, pelas letras quase escatológicas
e erotizadas. É um Brasil que vende e tem no impacto das danças o
grande mote de popularidade, pois essas funcionam como um roteiro
predeterminado para acessar uma suposta brasilidade. Quando um por-
tuguês performa e segue uma ordem espacial e corpórea ao executar uma
das dancinhas pré-coreografadas está ‘se passando por’, está ‘se transfor-
mando’ em algo que é, por ele, visto como brasilidade. Nestes contextos,
assumir – como pastiche – essa ‘identidade’, é algo desejado e pode ser
mesmo o objetivo. A imagem predominante é a do Brasil para o consumo
de estereótipos e que funciona como uma licença momentânea para por-
tugueses expressarem mais libido que o normal. A representação do Bra-
sil, nesses lugares, é marcada pela sexualidade, pela extrema erotização.

Estas são algumas imagens do Brasil em Portugal. Nos espaços de
convívio entre brasileiros e portugueses, a celebração da brasilidade pode
ser as mais diversas, misturando samba, axé music e artistas brasileiros
consagrados, tanto no sistema “culto” da MPB, quanto no das paradas
de sucesso da música popular de massas. Em todos os casos, no imagi-
nário português, é nítida a associação entre música brasileira e festa,
descontração, alegria. No conjunto das sonoridades e sociabilidades
observáveis no contexto português, percebe-se a formação de “comuni-

7 Em outros contextos urbanos portugueses, pode-se observar a mobilização de outros
ritmos brasileiros como chamariz para o encontro entre os imigrantes e como marcadores
da nossa sonoridade. Um exemplo, em Lisboa, é a da promoção semanal de um forró pela
Casa do Brasil, associação de imigrantes brasileiros mais antiga em Portugal.
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dades” extremamente fragmentárias (e minoritárias), algumas delas cons-
tituindo-se em torno de práticas culturais, como a capoeira ou a percus-
são, forma de lazer/fazer cultural escolhida por alguns segmentos da ju-
ventude portuguesa. Uma questão ainda por explorar na pesquisa empí-
rica é se a formação desse tipo de “comunidade estética” em torno da
transmissão de conteúdos culturais (afro-)brasileiros estaria levando à for-
mação de “comunidades éticas”, com algum compromisso de solidarieda-
de em relação aos imigrantes e às quesões candentes ligadas à sua sobrevi-
vência e convívio com a assim chamada “sociedade de acolhimento”.

 
Considerações Finais

A exploração das sonoridades presentes nos dois contextos urbanos
– recifense e portuense (poderíamos dizer também, soteropolitano, pelas
referências acima) – permite que teçamos algumas considerações, levan-
tando questões para a investigação futura, à guisa de conclusão a estas
notas reflexivas.

A primeira delas refere-se à centralidade que as sonoridades nordes-
tinas – sobretudo as baianas, mas também as pernambucanas  – adquiri-
ram no cenário musical brasileiro e internacional nas últimas décadas.
Do ponto de vista interno, tanto as canções veiculadas sob o rótulo do
manguebeat quanto aquelas associadas à axé music, embora posicionadas
de maneira muito desigual no mercado musical, têm sido apontadas por
críticos e músicos como renovadoras do panorama da moderna música
popular brasileira, questão que discuti mais detidamente em trabalho
anterior (Mendonça, 2004). Do ponto de vista externo, a partir do caso
português, vê-se que a música nordestina, sobretudo baiana, vem ocu-
pando cada vez mais espaço no imaginário estrangeiro sobre o Brasil.
Poder-se-ia perguntar aqui sobre o papel da divulgação turística do nor-
deste brasileiro, bem como sobre o papel da indústria fonográfica. Um
fator que pode estar contribuindo para esta revalorização da música nor-
destina são as novas formas de hibridação com gêneros transnacionais,
como o rock e o reggae, que se vêm promovendo nos mais diversos con-
textos locais. Outro fator é a maior atenção que se vem dedicando às
“culturas populares tradicionais”, com enraizamento comunitário, em
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escala internacional, que envolve a implementação de uma política cul-
tural institucional de preservação do patrimônio imaterial. Visto que o
nordeste brasileiro contém um rico manancial de expressões culturais
populares, o seu potencial para atrair a atenção dos agentes dessa políti-
ca é grande. Um exemplo disso foi a inclusão do Samba de Roda do
Recôncavo Baiano na lista das Obras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial
da Unesco em 2005 (Cf. Smeets, 2006).

A segunda refere-se à interação dialética entre “comunidades” e sono-
ridades. Por um lado, as sonoridades vêem-se mobilizadas como
marcadores de identidades locais muito específicas, como no caso dos
blocos afro-baianos, e, por outro, têm sido mobilizadas para estabelecer
pontes entre grupos sociais diferentes (e às vezes também desiguais),
como no caso da relação da juventude portuense com as sonoridades
afro-brasileiras pela via da capoeira, da dança ou da percussão, propici-
ando o aparecimento de “comunidades estéticas” baseadas não necessá-
ria ou exclusivamente no consumo, mas nas práticas e performances
culturais. Como apontam Baily e Collier (2006), as sonoridades podem,
para além da questão do gosto, propiciar a identificação ou marcar e
acentuar as diferenças culturais entre grupos étnicos ou nacionais, evi-
denciando-se o seu potencial caráter político. Cabe pesquisarem-se os
fatores específicos que levam às tendências de aproximação ou de afasta-
mento em diferentes contextos.

Um dos dilemas da atualidade é que, ao mesmo tempo em que vive-
mos as possibilidades do deslocamento (pela intensificação e rapidez
das viagens ou por meio das tecnologias de comunicação), vivemos tam-
bém uma intensificação dos sentimentos de desenraizamento e de busca
de segurança e de novas identidades. Há também as situações em que o
desenraizamento coincide com um deslocamento forçado, como no caso
dos exilados e refugiados. As sonoridades, formas fluidas e efêmeras,
enquanto fenômeno imediatamente observável, têm muitas vezes se cons-
tituído como um refúgio que pode representar um lugar de pertença,
sobretudo, no caso das migrações forçadas  (Baily e Collier, 2006). Coin-
cidências acústicas podem fornecer alguma forma de ligação com a “co-
munidade”, proporcionando algum conforto aos imigrantes (Obert, 2006)
e promovendo formas de identificação e processos de reterritorialização.
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De maneira mais ampla, mesmo se levando em conta a possibilidade de
se radicalizarem as identificações por meio da música, podem-se ver as
sonoridades como instrumento com potencialidade para promover o di-
álogo intercultural.

Finalmente, retoma-se a pergunta inicial do texto: que aspectos das
pesquisas sobre a interculturalidade urbana podem ser iluminados pelas
sonoridades?  Se levarmos em conta tudo o que foi dito sobre as paisa-
gens sonoras, sobre as relações entre indivíduos e grupos no contexto
das cidades (constituindo, opondo ou harmonizando identidades), so-
bre as interconexões entre paisagens locais e globais no espaço da cidade
e sobre a projeção das sonoridades locais em âmbito mundializado, con-
firmaremos o seu potencial como instrumento de análise do cotidiano
urbano.  Mais ainda se considerarmos, como fazem Bull e Back (2003), o
lugar das sonoridades na investigação social, mas não como forma de
ignorar a dimensão visual dos fenômenos ou sobrepor-lhe a dimensão
auditiva. Se as sonoridades não apresentam uma semântica definida,
nas suas relações com as interações cotidianas, revelam-se os seus signi-
ficados e, com eles, significados das relações sociais que permaneceriam
desconhecidos sem o recurso à audição como meio de conhecimento.
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1.1 O personagem

 “Não existe fealdade física ou moral, não existem vícios nem males que

não tenham sido divinizados”

(Durkheim)

Para iniciar, recupero, entre as minhas lembranças, um quadro que
tive a oportunidade de ver repetidas vezes em casas de família, estabele-
cimentos comerciais e instituições religiosas. Nele, retrata-se a figura de
um negro idoso fumando cachimbo num toco de árvore em meio a uma
rica vegetação e ostentando uma guia em volta do seu tronco nu, em
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contraste com suas calças brancas de algodão. Ainda é possível distin-
guir, na mesma cena, um casebre de sapé, o que leva o observador a
rememorar alguns aspectos comuns a certas zonas rurais. Até hoje, o
registro visual deste quadro, bem como o seu uso social, podem ser
encontrados em várias regiões brasileiras. Ao observá-lo, ocorre-me a
impressão de estar perante algo familiar3, pois seu conjunto sugere, de
forma direta ou indireta, uma associação com o período escravista. O
personagem retratado denomina-se “Pai Joaquim” e pertence ao universo
daqueles que ficaram conhecidos na tradição popular e religiosa do Bra-
sil como Pretos Velhos.

Na tradição popular, o quadro descrito é uma das representações gráficas
da imagem folclorizada do negro brasileiro, assim como também o são a
baiana com seus colares coloridos e saia rodada, o negro capoeira e seu
berimbau ou o sambista negro de calça branca, camisa listrada e pandeiro na
mão4. O Preto Velho, que não destoa do conjunto das imagens folclorizadas
do negro, tem um traço específico:é uma imagem de natureza religiosa. Nes-
te trabalho, analisarei, sobretudo, sua condição de personagem religioso,
sem perder de vista as suas relações com outras esferas da realidade.

O recorte teórico privilegia o processo de criação religiosa, mais espe-
cificamente os aspectos relativos à construção simbólica do Preto Velho.
Tenho como escopo evidenciar o conjunto de representações sociais que
participam de sua elaboração ou estão subjacentes a ela. Preliminarmen-
te, duas características sobressaem-se na leitura de qualquer observador:
sua cor preta e sua condição de velho. Logo, não há como desconsiderar
a particularidade racial, étnica, ou a representação senil do personagem
no conjunto das análises que se seguem. Trata-se de uma representação
religiosa do negro escravo, elaborada por uma sociedade que conviveu
com a escravidão por mais de trezentos anos e que chegou ao final do
século XX admitindo timidamente os problemas raciais nela existentes.

3 O termo familiar é utilizado aqui no sentido conotativo, e não como categoria antropológica
oposta  à noção de exótico. Sobre as críticas a estas noções, enquanto fonte de
conhecimento ou desconhecimento no trabalho científico, ver: (Velho, 1987).

4 Segundo Borges Pereira, o processo de folclorização da cultura implica “transformar as
manifestações culturais dos negros em algo irrelevante ou em recheios ideais para se montarem
esquemas de entretenimento para as vastas camadas da população (...) ao se folclorizar a
cultura, folclorizam-se com ela, o indivíduo e o grupo racial”. Ver: (Pereira. 1983, p.97).
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No caminho a percorrer, o folclore e a literatura serão considerados
como instâncias produtoras de estereótipos, clichês e caricaturas que
migraram para o campo religioso e serviram de fundamento à versão
religiosa do Preto Velho. Proponho-me igualmente analisar o modo como
elementos já dados no catolicismo popular foram utilizados para deline-
ar os seus atributos enquanto representante de uma das categorias de
entidade que tomam parte na cosmologia umbandista.

1.2 O preto velho no folclore

O Preto Velho, um tipo social surgido no processo de formação social
escravista, teve, ao longo dos anos, sua figura reatualizada através de
diversos registros sociais, aparecendo nas narrativas populares e nas
obras literárias como ‘um personagem de histórias e lendas’.

A referência a ele no folclore brasileiro não difere das que foram feitas
ao homem negro de uma maneira geral, em todas as regiões brasileiras.
Nas manifestações folclóricas, são comuns

a depreciação da imagem do negro e a presença constante de estereótipos

negativos nas representações de sua figura. O escárnio contra a cor de

sua pele e seu fenótipo pode ser notado nos ditos, desafios, cartas,

contos e provérbios populares. O preconceito racial presente nas mani-

festações folclóricas está enraizado na falsa idéia da superioridade bioló-

gica do branco sobre o negro5. Como lembra Yvonne Maggie cor e raça

foram categorias amplamente utilizadas para estabelecer e hierarquizar

diferenças em nossa sociedade: “Os termos cor e raça passaram a definir

não só seres biologicamente inferiores como também culturas hierar-

quicamente concebidas. No Brasil falar em cor ou raça significa também

falar em desigualdades biológica e cultural” (1996,p.228).

5 No Brasil, a presença de traços negróides é decisiva na carga de preconceito que recai
sobre o indivíduo. O processo de miscigenação, seguido pelo ideal de branqueamento,
pulverizou a concepção do ser negro, abrindo margem para o surgimento de várias
categorias usadas para designar variações de aparência física ( moreno claro, mulato,
pardo, moreno escuro) dos membros da nossa sociedade. Ver (Nogueira, 1985, p.82)
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O mito de uma população que se reconhece como sendo formada por
“quase pretos” e “quase brancos”6, encarregou-se de criar e justificar,
miticamente, um dégradé de cor da pele dos seus elementos. Conta-nos a
história:

 Todos os homens nasceram pretos, e Nosso Senhor, ouvindo a queixa,

mandou que se fossem lavar num poço. Aqueles que encontraram a

água mais toldada deu os mulatos e gente de cor mais carregada. Os

negros chegaram por fim e só encontraram água escura e rara. Tiveram

apenas ocasião de molhar as palmas dos pés e das mãos. São as únicas

que se tornaram brancas. (estória popular). (Cascudo, 1954, p.426)

Parece-nos que no sistema de classificação elaborado pela sociedade
brasileira para a cor da pele das pessoas, o preto velho refere-se, enquan-
to tipo social, ao que ficou conhecido na tradição popular como negro
preto, categoria do homem muito escuro, “negro ébano”, negro muito
preto. Segundo Câmara Cascudo (1954, p.426), nas estórias populares,
os negros “muito pretos” são encarregados dos maus papéis – traição,
rapto, violência – e sobre eles recai o inevitável castigo final. Em todas as
referências àquele tipo, o simbolismo das cores desempenha papel deci-
sivo nas representações sociais e nos estereótipos a ele associados. Como
precisar o peso da cor do personagem (Preto Velho) dentro do quadro de
forças que opõe o simbolismo positivo da cor branca ao simbolismo negati-
vo da cor preta? Estabelecida a associação do preto com o lúgubre, o triste, o
funesto e o maldito, nasce a superstição relativa à negritude, que, tendo suas
raízes na Europa, e no processo de colonização, foi transplantada para o
Brasil. A superstição da cor preta, a que também se ligam as imagens do
Preto Velho, é revestida de um forte sentido religioso que funde o negro
ao demônio e à maldade, e a cor branca à beleza e à bondade7.

6 Referência à letra da música Haiti Haiti Haiti Haiti Haiti de autoria de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
7 Alguns autores identificam a tradição Bíblica como fonte do simbolismo positivo da cor

branca e do negativo da cor preta. De acordo com essa interpretação, os negros seriam
descendentes de Caim (Tribo de Ham), expulsos do jardim do paraíso para as areias
ardentes da África. Ver (Brookshaw, 1983,p.13)
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O oposto do negro preto, agora associado não mais à superstição ou à
maldade, mas aos valores judaico-cristãos, será idealizado na figura do
preto de alma branca, tipo idílico  personificado no mito de Pai João.
Transcrevo a descrição desse personagem apresentada por Arthur Ra-
mos na sua obra sobre O Folclore Negro no Brasil:

Pai João é um símbolo. É o negro velho dos engenhos, muito velho, a

avaliar pelo cabelo pixaim que começa a branquejar (...).Pai João é por-

tanto, quase centenário. Sua figura trôpega, de fala engrolada e olhos

mansos, contava, nos engenhos , velhas histórias da Costa, contos,

anedotas, adivinhas, parlendas. Ou sua voz tremida modulava cantos

arrastados, cantigas da escravidão. A opressão branca, que originou a

epopéia dos quilombos, também criou o folclore negro. Pai João é antíte-

se do quilombola revoltado. A sua resignação gerou o folclore.

Pai João é um símbolo onde se condensam várias personagens: o griot

das selvas africanas, guardador e transmissor da tradição, o velho escra-

vo conhecedor das crônicas de família; o bardo, o músico cantador de

melopéias nostálgicas, o mestre de cerimônias dos Jogos e autos popu-

lares negros, o rei negro ou príncipe destronado de monarquias históri-

cas ou lendárias.” (Ramos, 1954, pp. 231-232)

A identidade de Pai João criada pelo branco, como negro conformado e
dolente, apesar do peso ideológico que assumiu historicamente, não foi a
única. Pai João, que aparece, no folclore negro, como o guardião das tradi-
ções africanas, traz à lembrança a figura dos velhos africanos da Costa. No
folclore gerado nas plantações, ele é “aquele que zomba com sua aparente
estupidez, de seu senhor branco ou que - coisa ainda mais sacrílega -
consegue dormir com a mulher ou a filha de seu senhor” (Bastide,1974,
p.167). O próprio Arthur Ramos (1954) salienta a transmutabilidade do
personagem, que pode se transformar, por exemplo, nas cantigas de desa-
fio, num Inácio da Catingueira, famoso, valente, que não teme os desafios
com o branco – uma  nova imagem de Pai João, produzida pelo negro,
oposta à imagem de passividade que lhe imputou o branco. Nas quadras
de amigos, nas cantigas de desafio, nos ditos e nas parlendas que integram
o folclore negro, Pai João adota uma nova postura: de agredido, torna-se
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agressor e parte para o embate contra as sátiras que lhes são dirigidas – “Os
ataques continuam, mas agora são de igual para igual” (Bastide,1974, p.250).

Transparece no texto a idéia de que Pai João não é um modelo unívoco
de comportamento; suas muitas versões acompanharam as transforma-
ções processadas nas imagens e estereótipos do negro ao longo da histó-
ria. No entanto, apenas um Pai João sofreu  um processo de emblematiza-
ção:  o que foi associado a modelos de comportamentos calcados em
valores símbolos da sociedade escravocrata, como obediência, humilda-
de, resignação e tolerância.

Pai João tornou-se emblema do bom escravo. É o negro que, apesar de
suas origens, é capaz de absorver os valores culturais do branco; de
respeitar a instituição que o escravizou; de representar as qualidades
positivas atribuídas à sua raça – afetividade e passividade; é, ainda, o
negro que sabe o lugar a ocupar no sistema social mais abrangente. En-
fim, o personagem das histórias populares estava em consonância com o
sistema colonial brasileiro, fundado na hierarquia moderna que atribui a
cada categoria social direitos e deveres bem demarcados.

No folclore, a figura do Preto Velho esteve associada também ao este-
reótipo do negro quilombola, negro fugitivo, e do negro demônio, bárba-
ro e sanguinário. Nesta versão, associada ao ciclo dos monstros popula-
res, prevalece a imagem do negro velho que assusta. De acordo com Câ-
mara Cascudo (1983, p.185), todos os folclores possuem uma sinistra
galeria de entes assombrosos, da qual tomam parte os monstros que apa-
recem nos contos infantis e nas tradições locais. Este gênero universal é
representado como “um ser totalmente mau, inútil em sua ação destrui-
dora, agredindo, matando, perseguindo...”. Em meio ao conjunto de mons-
tros que aparecem mais freqüentemente em nosso folclore, há os que se
ligam às representações do negro velho, como o Papa-Figo (todo o Brasil);
o Bicho-Homem (todo o interior do Brasil) e o Quibungo (Bahia)8:

8 A presença do Preto Velho nos ciclos dos monstros infantis ligados aos nossos pavores
noturnos é uma variante dentro de um conjunto heterogêneo de representações negativas
associadas ao estereótipo da feiúra física do negro africano, (comum aos anos oitenta do
século passado). O imperialismo da estética do branco transformou a cor negra em
sinônimo de feiúra, alimentando a produção de imagens torpes do negro que o aproximam
ou iguala-no aos animais.
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O papa-figo é o lobisomem da cidade. Não muda de forma. É um negro

velho, sujo, vestindo farrapos, com um saco ou sem ele, ocupando-se

em raptar crianças para comer-lhes o fígado ou vendê-los aos leprosos

ricos. (Cascudo, 1983,p.206)

Para Brookshaw (1983, p.14), os monstros pretos como o bicho-ho-
mem e o papa-figo ganharam certa credibilidade ao serem associados à
realidade social, gerada pela escravidão: escravos fugitivos que se abriga-
vam nas matas, negros idosos considerados improdutivos, largados à
sua própria sorte, ou negros leprosos abandonados nas estradas. Tais
fatos e situações incitavam uma atmosfera mística que conferia vida a
esses seres. Tome-se como exemplo o Quibungo, figura da literatura oral
afro-brasileira, encontrado no estado da Bahia, que, segundo Câmara
Cascudo, é uma variação do gênero universal, representado pelo negro
velho predador de crianças.

O Quibungo, personagem familiar nos alôs (estórias cantadas e decla-
madas), tem sua origem nas tradições africanas dos povos Bantos. Em
Angola e Congo, ele aparece nas estórias e aventuras infantis como lobo;
no Brasil, seu símile baiano ganhou características antropomórficas: As-
sim o Quibungo é simultaneamente homem e animal, com formas defini-
tivas ou indistintas, espécie de lobo ou velho negro maltrapilho e famin-
to, sujo e esfarrapado, supremo temor para todas as crianças do
mundo”.(Cascudo, 1983, p. 203)

A imagem monstruosa do negro velho contrasta com outra existente
em nosso folclore, na qual os velhos e as velhas negras dos engenhos são
benquistos e tidos como os mais hábeis contadores de histórias infantis
que floresceram durante o ciclo do açúcar na região nordestina, onde
eram chamados carinhosamente de Tios e Tias pelas crianças.
(Ribeiro,1977,p.160)

Na versão literária que o pai João do folclore recebeu nas mãos dos
escritores românticos, naturalistas e regionalistas, encontraremos o con-
junto de representações sociais em que se substitui a imagem do “negro
velho que assusta” pela imagem do “negro velho que  asserena”. Trata-
se, agora, não de uma senilidade aterradora, mas de uma que passa a ser
símbolo de passividade, cujos representantes são os velhos escravos dos
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engenhos que, sem dúvida, constituem-se naqueles mais freqüentemen-
te reatualizados no imaginário popular.

1.3 O preto velho na literatura

A temática negra na literatura brasileira data do século XVII com os
sermões de Vieira e os versos de Gregório de Matos, mas é somente a
partir do século XIX9 que ela se consolida nos diversos gêneros literári-
os. Uma das linhas mestras da literatura oitocentista, por influência do
nacionalismo romântico, é a abordagem de temas sociais, dando causa ao
aparecimento de obras que discutiam, entre outros problemas, a escravi-
dão. Porém, o tratamento dispensado a essa problemática pelos escrito-
res escravocratas e abolicionistas esteve, em maior ou menor grau, condi-
cionado aos interesses econômicos dos grupos que representavam.

Segundo Gomes (1988, p.28), a ideologia racial do século XIX refle-
tiu-se no processo de produção literária, fazendo prevalecerem as ima-
gens caricaturais, os clichês e os estereótipos na produção de persona-
gens negros. A literatura abolicionista10, sob influência do Romantismo,
exaltou a natureza passiva, afetiva e servil do negro escravo, criando o
estereótipo do negro fiel, dependente e incapaz de questionar a institui-
ção que o escravizou. Posteriormente, a literatura pós-abolicionista viria
a consolidar esse estereótipo, passando a conferir-lhe uma dupla repre-
sentação: “A representação do escravo fiel podia ser positiva quando o
escritor queria dar expansão ao seu paternalismo. Da mesma forma, po-
dia ser negativa quando o escritor queria retratar o negro como elemento
subjugado na sociedade, incapaz de competir” (Brookshaw,1983, p.74).

Personagens criados a partir desses estereótipos, as figuras dos Pre-
tos Velhos e das Pretas Velhas são retratadas sob a forma de diversos

9 O romance foi o gênero literário por excelência desse período. “O romance foi , a partir
do Romantismo, um excelente índice dos interesses da sociedade culta e semi culta do
Ocidente. A sua relevância no século XIX se compararia, hoje, à do cinema e da televisão”.
(Bosi, 1994, p.97)

10 A literatura abolicionista, propriamente dita, desenvolveu-se no período compreendido entre
a aprovação da lei do Ventre Livre (1871) até 1880. No entanto, a emergência do Naturalismo
no período não deixou de significar uma revitalização deste. Ver (Brookshaw, 1983 p.32).
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tipos sociais associados à escravidão: a mãe preta submissa e carinhosa,
a velha cozinheira com seus quitutes e doces, as velhas parteiras dos
engenhos, os pretos velhos feiticeiros e os velhos africanos contadores
de histórias. Os estereótipos do negro fiel, passivo, resignado, humilde,
utilizados na construção literária do preto velho, e conseqüentemente de
todos os tipos a ele associados, emergem como produto de uma mentali-
dade profundamente marcada pelos modelos raciais em voga e pela teo-
ria das três raças, de Augusto Comte, que concede o caráter afetivo à raça
negra. Para os positivistas, as nações estariam submetidas às leis gerais
do desenvolvimento humano – uma extensão do princípio darwinista à
compreensão da diversidade entre os povos11. A África e a Ásia eram,
assim, considerados continentes marcados por uma mentalidade intuiti-
va, não lógica, opondo-se à Europa, modelo de civilização e racionalida-
de. No cenário político, com a aplicação das teorias racistas à situação
nacional, estabeleciam-se, naturalizavam-se e hierarquizavam-se as dife-
renças entre brancos e negros,: “Os brasileiros estavam sempre dispos-
tos a repetir a acusação de que o negro nunca construiu civilização algu-
ma, citando relatórios ingleses e europeus sobre o caráter “primitivo”
das estruturas sociais africanas”. (Skidmore,1976,p.70)

A figura do negro velho africano, como elemento da paisagem rural
brasileira, foi amplamente retratada pela literatura abolicionista e, em
menor escala, pela literatura pós-abolicionista. Os pretos velhos, apre-
sentados como os anciãos negros que envelheceram nas senzalas, sob o
peso dos longos anos de trabalho e sofrimento, são descritos também
como antigos remanescentes do regime escravista que, a despeito da abo-

11  Destaco aqui um trecho de Clóvis Beviláqua (1976,pp.31-32) que nos dá uma idéia dos
pressupostos defendidos por alguns positivistas no Brasil, em torno da diversidade cultural:
“Lancem-se os olhos para a família humana espalhada pela superfície habitável do planeta
telúrico. Há todos os graus de civilização, desde a selvajaria miserável do famélico australiano,
(...) até as ramificações mais elevadas da árvore social, - o europeu com seus descendentes.
(...) A dessemelhança cresce na proporção que se vai subindo em adiantamento. Não é
que as raças humanas não possuam todas uma organização cerebral moldada pelo mesmo
tipo, com o mesmo mecanismo motor e os mesmos sentidos; mas é que as faculdades
diversas e desigualmente desenvolvidas vão sendo transmitidas pela hereditariedade,
segundo são adquiridas e aperfeiçoadas, de maneira a ir-se constante e progressivamente
acentuando as aptidões de cada povo, de cada nação”.
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lição, continuaram a servir os seus senhores. O conjunto das representa-
ções os liga à figura do escravo doméstico, que, inserido no interior da
família patriarcal por ser cria da Casa Grande, era exemplo de obediência
e servidão. Os literatos, fortemente influenciados pelo romantismo, vêem
a permanência ao lado do senhor como conseqüência natural da relação
de afetividade mútua entre alguns senhores e seus escravos.

O romantismo brasileiro, longe de contestar verdadeiramente a insti-
tuição escravista, tomou parte no jogo das imagens coletivas que abusa-
vam do dualismo e das antíteses. Os romances e os tipos sociais que os
compunham carregavam consigo o amor pela irresolução, pela
ambivalência, separando e unindo estados opostos (ódio/amor; passivi-
dade/violência; moralidade/imoralidade; obediência/revolta). Um balan-
ço do movimento romântico, especificamente sobre a presença dos este-
reótipos do negro na vida dos brasileiros, leva-nos a admitir, com Bastide
(1973), que a visão desfavoravelmente estereotipada  do negro persistiu
neste movimento literário. Para Brookshaw (1983,p.27), os segmentos
sociais capazes de se rebelarem contra  a escravatura estiveram mais re-
ceptivos às  influências dos discípulos de Darwin, e das ideologias racis-
tas, do que ao humanismo romântico de autores como Victor Hugo.

De uma maneira geral, prevaleceu, nos romances oitocentistas, por
um lado, a imagem paternal e amigável dos proprietários de terras, por
outro, a do negro dócil, fiel e amável, cujo comportamento de devoção se
compara ao dos animais domésticos. Tomo como exemplo o romance
“Motta Coqueiro”, de José do Patrocínio (apud Gomes,1994,p.142):

Era um caráter nobre o do preto Domingos. A resignação tornava-lhe

simpático o rosto chato e feio. Amadureceram-lhe os anos e até certo

ponto a própria severidade do seu senhor o instinto da obediência.

Tinha a fidelidade de um cão, e a passividade da besta de sela.

Para a sociedade escravocrata, o espírito de devoção do negro ao seu
senhor atestava a sua inferioridade ao homem branco e total dependên-
cia deste. As interpretações vigentes, considerando as relações entre se-
nhores e escravos como decorrência da “incapacidade natural” deste úl-
timo, desprezavam os fatores estruturais mantenedores das relações
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patriarcalistas, bem como o despreparo das cidades para absorver uma
grande oferta de mão-de-obra não especializada. A institucionalização da
escravidão do negro, que a teoria de seleção natural justificava cientifica-
mente, era tida como resultado lógica do processo histórico-evolutivo, ao
longo do qual se opera o inevitável domínio das raças “superiores” e o
conseqüente desaparecimento ou definhamento das raças reputadas “in-
feriores”.

 Quando se recorre a uma análise sócio-histórica do período, o qua-
dro social de permanência do escravo nas propriedades dos seus antigos
senhores ganha uma nova interpretação de natureza mais estrutural. As
regiões açucareiras tinham suas atividades, nucleadas em torno da fazen-
da, sustentadas pela mão-de-obra escrava, situação que só lentamente foi
sendo alterada, diante dos novos interesses econômicos. A nova confi-
guração do mundo do trabalho decorrente da desintegração da ordem
social escravocrata privilegiou, sobretudo, a mão-de-obra especializada
(oriunda da imigração européia), diminuindo a importância da mão-de-
obra negra no sistema econômico brasileiro.

Aos escravos foi concedida uma liberdade teórica, sem qualquer garantia

de segurança econômica ou de assistência compulsória; aos senhores e

ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação com referência às pesso-

as dos libertos, abandonados à própria sorte daí por diante.” (Bastide &

Fernandes, 1971,p.57)

 A um grande contingente de negros (especialmente os mais velhos,
já exauridos de  sua força de trabalho) restou como opção o retorno às
propriedades dos seus antigos senhores ou a permanência nelas, ainda
que na condição de trabalhadores assalariados ou não. Uma categoria
particular compunha-se dos escravos domésticos, selecionados entre as
mulheres mais bonitas, os homens mais sociáveis, os mais inteligentes,
e, em geral, os mais idosos. Os pretos velhos geralmente pertenciam a tal
categoria. Seu perfil, que os distinguia dos demais, tinha na fidelidade
uma das principais “qualidades”, levando-os, por isso, a ser costumeira-
mente procurados pelos membros da família da Casa Grande para com-
partilhar segredos pessoais. Ademais, eles se destacavam da massa es-
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crava pela consciência que tinham da posição ocupada na estrutura hie-
rárquica. O pensamento social enfatizava a inferioridade da raça negra e,
ao mesmo tempo, caracterizava-a como naturalmente branda e amorosa,
ambivalência igualmente verificada no campo literário:

A vovó Galdina, a boa negra da costa d’África, enterrada no cemitério de

São Miguel. Tinha mais de cem anos. Quando chegavam visitas ao

engenho iam logo mostrar a Antiguidade. E ella olhava para todo mundo

com aquele riso bembo, (...) .Cosia sem óculos. Arrastava-se em mule-

tas e toda a ternura e a bondade de sua raça se podiam encontrar naquele

centenário coração de escravo. (apud Rabassa, 1964, pp. 178-179)

Os romances e os contos descrevem copiosamente o amor dos negros
pela propriedade e pela família dos seus senhores, devoção que ganha
contornos ainda mais fortes quando se trata de retratar o amor das amas
pelos seus filhos de leite. A mãe preta, como era chamada pelos
sinhozinhos e sinhazinhas que amamentava, representa a figura da mu-
lher resignada que priva  o próprio filho do leite materno a fim de  ali-
mentar os filhos de sua senhora. Destaco uma passagem de Coelho Neto
em seu  conto “A Tapera”, que nos permite vislumbrar o modo como a
literatura se apropriou dessa relação:

Pobre velha que velara junto ao meu berço durante toda a minha infân-

cia, nutrindo-me aos seus peitos órfãos do filho que uma febre má

levara! Pobre Velha que vivia para mim, submissa, amorosa, dormindo à

porta da minha câmara, o ouvido à escuta ao mínimo rumor, mãe hu-

milde, mãe pela alma, capaz do sacrifício da própria vida para trazer-me

uma hora de ventura! Pobre Velha!. (apud Rabassa, 1964, p. 119)

O período de convivência da ama-de-leite junto à família, que engloba-
va não só a infância mas também a vida adulta da criança que se tornou
seu filho(a) de leite, gerava certo nível de intimidade, permitindo a velha
ama-de-leite ocupar um lugar diferenciado entre os escravos domésticos.

No discurso literário, a mãe preta aparece como uma variante do este-
reótipo de Pai João, tornando-se um dos principais símbolos do caráter
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afetuoso das relações entre brancos e negros assumidos no Brasil. O
modelo relacional expresso no par mãe preta/sinhozinho atinge expres-
são mais significativa na década de 30, com Gilberto Freyre, cujas teses
propugnavam o caráter harmonioso das relações raciais estabelecidas em
nossa sociedade, devido à interpenetração de culturas verificada na base
do processo de nossa formação social. Em Casa Grande e Senzala, a
afetividade das relações entre senhores e escravos domésticos é imputa-
da, entre outros fatores, ao tipo de cristianismo predominante na forma-
ção social do Brasil. Um Cristianismo doméstico, que, segundo Freyre,
passou ao largo das suas expressões mais ortodoxas e clericais:

 Foi esse cristianismo doméstico, lírico e festivo, de santos compadres,

de santas comadres dos homens, de Nossas Senhoras madrinhas dos

meninos, que criou nos negros as primeiras ligações espirituais, morais

e estéticas com a família e com a cultura brasileira. (Freyre,1989,p. 355)

Para Freyre, as manifestações de afetividade do negro foram moldadas
pelos padrões de moralidade da cultura branca. Os negros teriam, então,
desenvolvido certo senso moral graças à catequese católica a eles imposta.
Nesse sentido, ele sublinha o aspecto positivo de aproximação das duas
culturas religiosas (a branca e a negra) no processo de abrasileiramento do
negro. Se por um lado os senhores de escravos permitiram aos negros “a
preservação das formas e acessórios da cultura mítica africana”, por outro,
consentiram a “forte pressão moral e doutrinária da Igreja Católica sobre os
escravos”(1989,p.356). Embora o sistema patriarcal tenha admitido a exis-
tência de uma cultura religiosa africana em um primeiro momento, logo em
seguida, viria a caracterizá-la como fetichista e totêmica, desprovida de um
sistema moral e, assim, engendrar o processo de cristianização do negro.

No Brasil as amas-de-leite se tornaram grandes contadoras de históri-
as, povoando o imaginário das crianças brasileiras com narrativas reple-
tas de entes nascidos na sua tradição folclórica. Gilberto Freyre12 refere-

12 Gilberto Freyre (1989:330) através de A.B. Ellis, informa-nos sobre os contistas africanos,
ou seja, indivíduos que andavam de lugar em lugar recitando contos e contando histórias,
fazendo desta arte sua profissão: “Há o Akpalô fazedor de alô ou conto; e há o arokin,
que é o narrador das crônicas do passado.”
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se ao Akpalô, espécie de  instituição africana que floresceu no Brasil com
as negras velhas que, à semelhança do Akpalô africano,  viviam de con-
tar histórias pelos engenhos. Para ele, essas negras velhas e as amas-de-
leite, com base em elementos retirados da tradição africana,
metamorfosearam as histórias portuguesas no Brasil. Nas produções lite-
rárias das primeiras décadas do nosso século, os pretos velhos e as pre-
tas velhas contadores de histórias aparecem nos romances como figuras
folclóricas, e não como guardiões da memória coletiva da sua raça. Suas
narrativas são apresentadas como produto de uma mentalidade pré-lógi-
ca – para se usar aqui a categoria de Levy-Bruhl – característica de cultu-
ras tidas como primitivas. No romance Recordações do Escrivão Isaias
Caminha a imaginação selvagem de Tia Benedita é responsável pela in-
trodução de elementos negativos nas histórias de origem européia por
ela narradas:

Acabado o chá, eu ainda ouvia estórias de tia Benedita, uma preta velha,

antiga escrava do meu reverendo pai. Eram cândidas estórias da Europa,

cousas delicadas de paixões de príncipes e pastoras formosas que a sua

imaginação selvagem transformava ou enxertava com combates de gêni-

os maus, com malefícios de feiticeiras, toda uma ronda de forças podero-

sas, inimigas da vida feliz dos homens. (apud Rabassa, 1964, p.381)

Os personagens negros carregam consigo o estigma da raça, prevale-
cendo nas suas construções o estereótipo do africano como ser primitivo
e inferior. A figura do preto velho, por sua vez, esteve associada ainda
aos estereótipos do negro feiticeiro, mágico, supersticioso. É comum ve-
rificar-se, nas obras literárias vinculadas a diferentes escolas, a relação
estabelecida entre a figura negra e ações tidas como mágicas ou a prática
da feitiçaria; ligada diretamente ao continente de origem do negro. Se-
gundo Brookshaw (1983,p.34), observa-se, entre os intelectuais do sécu-
lo XIX, a tendência a interpretar os aspectos censuráveis do homem ne-
gro como sendo conseqüência da sua herança africana, ao passo que as
suas virtudes seriam resultantes do contato com a civilização branca.

Essa visão etnocêntrica da África, lastreada nos pressupostos do
Darwinismo Social, justificava a persistência dos estereótipos negativos
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empregados contra o negro, pois, com a noção de raça, retirava-se do
livre-arbítrio o problema da determinação comportamental, que ficava à
mercê  da influência do grupo racio-cultural nos atos do indivíduo13.

Assim, encontramos na literatura histórias que fazem menção a pre-
tas e pretos velhos africanos versados na prática da feitiçaria. Represen-
tações escritas que reforçam a imagem de uma África marcada por uma
mentalidade fetichista. No romance “o Tronco do Ipê”, de José de Alencar,
um dos personagens que se movem no cenário da história é Pai Benedi-
to, preto velho feiticeiro que mora na cabana de sapé, localizada próxima
à margem do rio Paraíba. No primeiro capítulo do romance, intitulado “o
feiticeiro”, faz-se  a apresentação do personagem:

Saía dela [velha cabana de sapé] um preto velho. De longe esse vulto

dobrado ao meio, parecia-me um grande bugio negro, cujos longos bra-

ços eram de perfil representados pelo nodoso bordão em que se arrima-

va. As cãs lhe cobriam a cabeça como uma ligeira pasta de algodão. Era

este, segundo as beatas, o bruxo preto, que fizera pacto com o Tinhoso;

e todas as noites convidava as almas da vizinhança para dançarem em-

baixo do ipê um samba infernal que durava até o primeiro clarão da

madrugada. (Alencar, 1997,p.14)

Os pretos velhos feiticeiros, devido à relação que mantinham com o
sobrenatural e os elementos da natureza, são apresentados como perso-
nagens que inspiravam medo, pavor, respeito,  e como possuidores de
forças e poderes capazes de realizar curas e determinados feitos além da
capacidade do homem comum. Em algumas narrativas, observamo-los
participando de tramas que envolvem ódio, vingança, inveja e ciúme
entre brancos e pretos. Em outras, aparecem como representantes do
bom negro, procurados até mesmo por alguns brancos para a realização
de curas e conselhos.

13 Escusado lembrar o peso político no cenário mundial das interpretações que adotaram o
paradigma evolucionista .Ver : (Levi-Strauss, 1993,p. 329) O autor faz referencia à
legitimação involuntária de todas as tentativas de discriminação e opressão decorrentes
do erro intelectual que confundiu a noção puramente de raça com as produções
sociológicas e psicológicas das culturas humanas.
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No romance já citado, Pai Benedito figura como mediador nas desa-
venças entre os próprios negros, evitando conflitos e apaziguando o sen-
timento de revolta contra o senhor. O personagem, criado em conformi-
dade com o estereótipo do negro fiel, contrapõe-se à figura do negro
quilombola ou fugitivo. Aquele, submisso e resignado, agradece a prote-
ção do senhor; este, inconformado e traidor, é tido como um perigo para
a sociedade.

1.4 O preto velho e a tradição católica popular

Além das imagens produzidas pelo folclore e pela literatura, elemen-
tos absorvidos do universo religioso brasileiro, mais especificamente do
catolicismo popular, também colaboraram para criar a versão religiosa do
preto velho. O perfil e os atributos mais gerais dos pretos velhos corres-
pondem, em parte, à imagem do escravo cristianizado, adjetivação que
aqui assume um significado muito particular, pois considerarei
cristianizado tanto o escravo que adotou idéias, sentimentos e costumes
cristãos, como aquele que, no período colonial, soube conviver com as
duas formas de religião: a católica e a de origem africana. A assimilação,
por parte dos escravos e negros forros, dos aspectos exteriores, bem como
dos princípios doutrinários do catolicismo, pode ser imputada, entre
outras causas, às estratégias elaboradas pela igreja e pelo poder civil para
inibir, entre os africanos, as manifestações de seus cultos de origem. Não
ignorando a importância das demais, limitar-nos-emos, contudo, a foca-
lizar apenas essa causa.

Investigar se o processo de cristianização resultou em uma aceitação
passiva dos  interesses e valores dos brancos  foge ao objetivo deste traba-
lho, que destacará as representações relativas às figuras negras no mundo
católico, enquanto representação religiosa também do negro, tentando
relacioná-las com o preto velho, e procurando entender  a sua razão de ser
ou, pelo menos, discernir alguns dos seus possíveis significados.

Vistos como hereges e idólatras pelos cristãos, os escravos foram sub-
metidos a um processo de domesticação religiosa, engendrado pela Igreja
católica, que reivindicou para si a ação libertadora das almas dos africa-
nos no novo mundo. Como lembra Bastide (1974, p.172) “A época colo-
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nial está marcada, na verdade, em toda América Latina, por uma vontade
tenaz de cristianizar o africano”.

O processo de cristianização do negro se iniciava geralmente no porto
de embarque, onde eram obrigatoriamente batizados14, e continuava nas
pequenas capelas dos engenhos, nos sermões dos pátios das proprieda-
des particulares ou nos púlpitos das igrejas (Goulart, 1972). A institui-
ção do tráfico recebia dos comerciantes de escravos justificativas de na-
tureza religiosa, na medida em que reputavam suas atividades um meio
de levar a igreja aos negros, arrebatando assim as suas almas à influência
pagã. Os homens não estiveram sozinhos nesse empreendimento: invo-
caram a participação dos santos, dos quais se esperava proteção nos
carregamentos dos escravos. A Nossa Senhora, em especial, relegou-se a
tarefa de proteger as atividades de salvação das almas dos africanos. Muitos
comerciantes portugueses chegavam a ostentar nomes de santos em suas
embarcações. Além de a Nossa Senhora, também se rogou ajuda a outros
santos  nesta “missão redentora”: Santo Antônio, Santo André dos Po-
bres, Nossa Senhora da Conceição, São José e São João Batista. No mo-
mento de maior interesse, a igreja saberá inverter as posições dos santos
frente aos seus protegidos:

Esses mesmos santos, que haviam protegido os interesses dos negreiros

e a vida de uma parte dos negros transportados, tiveram o bom senso de

realizar em seguida um exame de consciência, do qual resultou uma

troca de posições: passaram a proteger os escravos, ajudando-os a misti-

ficar os seus senhores.( Verger,1981,p.25).

Ao empreender uma ação política contrária à manutenção dos cultos
de possessão e às práticas animistas características das religiões africa-
nas, a igreja católica procurou incutir nos negros a concepção dos santos

14 Não existe um consenso com relação à realização do  batismo dos negros nos portos de
embarque; uma opinião contrária àquela expressa no texto pode ser encontrada por
exemplo no estudo de Cônego Carvalho sobre a igreja e a escravidão: “Os batizados dos
adultos registrados nos livros conventuais desmentem a opinião geral de que todos os
negros já eram batizados na África antes do embarque para o Brasil”
(Carvalho,1985,p.70).
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como intermediários e intercessores nas relações entre os homens e Deus
(Bastide,1971 b). O papel de intervenção mágica no mundo, atribuído na
religião africana aos antepassados das tribos (Bantos) e às divindades
(Iorubás e Daomeanos), poderia, assim, sofrer uma adaptação.

As missões católicas em suas diferentes denominações (dominicanos,
beneditinos, franciscanos, entre outras) foram responsáveis por introdu-
zir a devoção de santos negros15 em terras brasileiras. Considerando o
princípio de identidade, os missionários católicos viram na cor e na
origem desses santos16 elementos auxiliares no processo de evangelização
dos  escravos: “...a existência de Virgens negras, de santos pretos podia
fazê-los pensar que esses “negros” católicos tivessem sido ancestrais de
suas raças, não mais, é verdade, ancestrais familiares, mas, ao menos,
ancestrais nacionais” (Bastide,1971b,p.88). No Brasil, a galeria de santos
negros, ou assim considerados, que recebem a devoção popular é signi-
ficativa. Entre eles estão: São Benedito, Santo Elesbão, Santa Ifigênia,
Santo Antônio de Categeró, Santo Antônio de Lurdes, Santa Maria
Egipcíaca e Nossa Senhora Aparecida.

Segundo Bastide (1971b), no período colonial, o catolicismo brasilei-
ro, diferentemente do catolicismo português, caracterizou-se como uma
religião doméstica, baseada no culto dos santos protetores, que  eram
considerados  verdadeiros patronos do senhor e de sua família. No Bra-
sil, a diferenciação racial e social existente em nosso sistema escravocrata
levou o negro, dentro do modelo de culto que lhe foi imposto pela igreja
católica, a procurar os seus protetores específicos, cultuando-os em suas
confrarias e Irmandades – instituições religiosas que aglutinavam ne-
gros, “com o objetivo de promover a devoção a um santo, através da

15 O simbolismo da cor branca e da cor negra, tão cara à tradição cristã, em algumas religiões,
funciona como operador lógico nas classificações dos seus personagens religiosos. Sendo
assim, iremos encontrar no repertório das hagiologias católicas, capítulos destinados a biografias
dos santos negros. Nos candomblés da nação nagô, as entidades sobrenaturais existentes no
olorum (universo), estão divididas em dois grupos: do lado direito os orixás funfunfunfunfunfunfunfunfunfun, orixás
brancos portadores e transmissores do sangue branco. Os funfunfunfunfunfunfunfunfunfun são detentores do poder
genitor masculino; do lado esquerdo os eboráseboráseboráseboráseborás, portadores do sangue vermelho e preto, são
os orixás que detém o poder genitor feminino. Ver :(Santos, 1976,p.75 )

16 Certamente, Baltazar (um dos três reis magos), tenha sido a primeira representação
religiosa do negro que temos notícias.
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manutenção do seu culto e da realização de sua festa”17. As irmandades
regulavam a entrada dos seus membros usando critérios étnico-raciais.
Havia, portanto, irmandades de brancos, de pretos18 e de pardos.

São Benedito e Nossa Senhora do Rosário são os santos de mais anti-
ga devoção por parte da população negra brasileira. As primeiras Irman-
dades do Rosário, que datam do século XVII nas cidades do Rio de
Janeiro, Belém e Bahia, foram aos poucos se espalhando por várias cida-
des. A devoção a São Benedito data de 1589 (ano em que morreu). No
entanto, somente em 1743 foi autorizada pela igreja a organização de
Irmandades voltadas exclusivamente ao seu culto:

Antonil, em 1711, já se refere às festas de São Benedito e de Nossa

Senhora do Rosário, nas capelas dos engenhos. São Benedito , morto

em 1589, imediatamente depois de sua morte passa por taumaturgo e

por causa de sua cor, torna-se logo o protetor dos negros (embora seu

culto permaneça à margem do catolicismo ortodoxo; não foi senão auto-

rizado pela igreja posteriormente, em 1743; sua canonização data de

1807. O culto de Nossa Senhora do Rosário fora criado por São Domin-

gos de Gusmão, mas estava fora de moda, sendo restabelecido justa-

mente na época em que os dominicanos enviaram seus primeiros mis-

sionários para a África; daí, sua introdução e sua generalização progres-

siva no grupo de negros escravizados. Esses fatos bem indicam que o

culto de santos negros ou de virgens negras foi de início, imposto de fora

ao africano, como uma etapa da cristianização; e que foi considerado

pelo senhor branco como um meio de controle social, um instrumento

de submissão para o escravo.” (Bastide, 1971 b, p.163)

17 Além das atividades de natureza religiosa, as irmandades desenvolveram atividades
assistenciais, culturais e  recreativas. As atividades assistenciais consistiam em: fazer
concessão de empréstimos para as alforrias; hospitalização de doentes, pagamento de
sufrágios entre outras. Entre as principais funções das irmandades, estava a de garantir
um enterro decente aos seus associados. Ver : (Oliveira, 1988,p.80)

18 “ ....escravos trazidos de Angola estavam preferencialmente nas Irmandades de Nossa
Senhora do Rosário; os vindos do Benin (antigo Daomé) ficavam na Irmandade de Nossa
Senhora da Redenção; os de Ketu, na Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte ou
ainda nas irmandades de Bom Jesus da Paciência e Bom Jesus dos Martírios” ver  (Lody,
1987,p.53).
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Entre os santos negros e mártires religiosos, alguns se ligam à imagem
do negro escravo ou à escravidão, como Santo Antônio de Categeró e São
Benedito. Entre os santos não reconhecidos pela Igreja Oficial, encontra-se
o nome da Escrava Anastácia, a quem se tem atribuído curas, graças e
milagres. Anastácia, segundo algumas versões existentes, teria sido uma
negra muito bonita de olhos azuis, nascida na Bahia aproximadamente na
metade do século XVIII. Ainda jovem, seria vítima da crueldade da sua
senhora, ao descobrir que a escrava nascera do adultério do seu esposo com
uma negra angolana, descendente de reis africanos. Anastácia, por se conside-
rar livre, recusava-se a aceitar a posição de escrava.  Como castigo, prenderam-
lhe no pescoço uma gargalheira (coleira) e amordaçaram-lhe a boca com uma
máscara, ambos de ferro. Vítima da gangrena, resultada dos inúmeros
ferimentos causados pela gargalheira, Anastácia não resistiu e morreu.

Na Igreja do Rosário, localizada na cidade do Rio de Janeiro, tem
crescido o número de fiéis acendendo velas e dirgindo os seus pedidos
a esta que tem sido tratada pelas lideranças leigas como “Santa Escrava
Anastácia”, verdadeira mártir do cativeiro.

A vida dos santos e dos mártires forneceu ao Preto Velho o modelo de com-
portamento que delineou o seu perfil como negro cristianizado. Uma das suas
especificidades, enquanto personagem religioso, vem da sua ascese, marcada
por sofrimentos e privações; da sua condição de mártir, que obteve como recom-
pensa a divinização. Sua imagem assim construída o contrapõe às representa-
ções da figura negra como rei e guerreiro, exaltadas na mitologia do candomblé19.

Com base na retórica e nos valores trabalhados no catolicismo popu-
lar, passou-se a interpretar o sofrimento negro, que foi comparado às
dores do próprio Cristo, originando a metáfora do Cristo Negro20. Os

19 A mitologia Iorubá conta a lenda de guerreiros valentes e conquistadores como  Ogum,
rei de Ifé; de belas mulheres guerreiras com Iansã;  de reis vaidosos e destemidos como
Xangô  ( rei de Oyó). Ver (Verger,1985)

20 Transcrevo aqui um pequeno trecho do sermão do Padre Anchieta, extraído de uma cópia
fotográfica de Theodoro Sampaio: “ Outra causa, diz, porque Deus Nosso Senhor deixou
de ir curar o filho do Régulo e se ofereceu tão liberalmente para ir sarar o escravo, foi para
condenar a negligência de tantos, que no Brasil tão pouco caso fazem de seus escravos
(...) e para que saibamos estimar as coisas segundo seu valor, não olhando o escravo o que
tem de boçal, ou o ter-me custado o meu dinheiro; senão vendo nele representada a
imagem de Cristo Nosso Senhor, que se fez escravo para salvar este escravo e me serviu
como escravo trinta e três anos, por me salvar a mim...”. (Carvalho, 1985)
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preceitos e sentimentos católicos embasaram a introdução de alguns ele-
mentos simbólicos no sistema religioso umbandista, entre eles, a cruz,
símbolo da redenção, que se liga fortemente  à figura dos pretos velhos.
Os santos católicos (santos negros) aparecem na cosmologia umbandista
como chefes da linha dos pretos velhos e são reverenciados comumente
por meio dos pontos cantados e das orações. As rezas, as bênçãos, o
sinal-da-cruz, a referência constante à figura de Nossa Senhora e a Jesus
Cristo são indissociáveis da  apresentação ritual dos pretos velhos

De acordo com Reis (1991.p.222), os negros aprenderam com os bran-
cos a garantir junto aos santos,  por ocasião da morte,  a ajuda necessária
para evitar a perdição da sua alma e alcançar a glória do céu21. Uma vez
que se fizera tanto esforço em vida para conquistá-las, a preocupação da
igreja com a salvação das almas dos negros estendia-se ao post-mortem.
Tal preocupação surge como conseqüência direta da doutrina do purga-
tório, instituída pela igreja e incorporada de forma expressiva pelo ima-
ginário popular – “O tema e a simbolização da morte exprimem um traço
fundamental e permanente da cultura brasileira” (Luz & Lapassade,
1972,p.23). O purgatório é concebido como uma terceira região na geo-
grafia celeste, destinada às almas que não se encontram suficientemente
puras para usufruir da glória celestial. O tempo de purgação aparece
como negociável na complexa e lucrativa economia da salvação levada a
cabo pela Igreja católica: “O tempo de purgação podia ser abreviado pe-
los vivos por meio de orações e missas, e pela intervenção direta junto a
Deus, de santos, anjos e almas benditas antes, durante e depois do julga-
mento da alma do morto” (Reis,1991,p.203). O papel de mediação entre

21 Com relação às posturas assumidas pelos negros perante a morte em terra de exílio,
afirma o autor: “Em ambos os lugares [Portugal e  África], encontramos a idéia de que o
indivíduo devia se preparar para a morte, arrumando bem a sua vida, cuidando de seus
santos de devoção ou fazendo sacrifícios a seus deuses e ancestrais. Tanto africanos como
portugueses eram minunciosos no cuidado com os mortos ( ...) Em ambas tradições,
aconteciam cerimônias de despedidas, vigílias durante as quais se comia e bebia com a
presença do sacerdote, familiares e membros da comunidade. Espíritos errantes de mortos
circulavam tanto em terras portuguesas como africanas. Para protegerem-se e protegerem
seus mortos desse infeliz destino, portugueses e africanos produziam elaborados funerais,
o que os tornava mais próximos uns dos outros...”.(Reis,1991,p.90)
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os vivos e os santos competia à Igreja, que, investida nessa autoridade,
instigava os fiéis à compra de missas e serviços eclesiásticos, destinados
a garantir a eficácia da boa morte.

Os cuidados com os mortos deveriam, em tese, englobar as almas dos
cativos. A Igreja chamava à responsabilidade os senhores de escravos:
beneficiar as almas de seus escravos finados constituía não só um dever
cristão como um valoroso meio de salvação. Agindo assim, os senhores
estariam salvos das ações perturbadoras das almas insatisfeitas. O catoli-
cismo popular concedeu  muita importância aos mortos, acreditando
que estes tinham poderes para ajudar ou atormentar os vivos (Reis,
1991:90). Todavia, a alma do negro escravo não parecia ter o mesmo
valor da do branco, a julgar pelo fato de que o número de missas destina-
das àquele nos testamentos era sempre menor. Indiferentes às orienta-
ções da Igreja, muitos senhores não hesitavam em abandonar os escravos
doentes e velhos nas portas das igrejas, nos hospitais da Santa Casa,
quando não os largavam à própria sorte nas ruas ou nas estradas. As
almas dos cativos se juntavam, assim, às almas penadas à espera de
orações que pudessem por fim ao seu sofrimento:

Acreditava-se que podiam torna-se almas penadas os que morressem

devendo promessas a santo e dinheiro a vivos, os que ficassem insepultos,

aqueles cuja família não pusesse luto e, sobretudo, os que partissem em

circunstâncias trágicas, ou de repente, ou sozinhos, sempre sem a devi-

da assistência religiosa” (Reis, 1991:204)

De acordo com Reis (1991,p.204), generalizou-se no Brasil, conforme
o costume em Portugal, o hábito de  erguer uma cruz para as almas das
ruas, no local da sua morte. A cruz funciona como símbolo de salvação,
lembrando aos vivos a necessidade de dirigir orações às almas dos  que
morreram sem o viático. Melo Moraes (1979, p.156) também menciona
os cruzeiros de granito ou pedra erguidos com o mesmo objetivo nas
praças, nas encruzilhadas dos caminhos e nas estradas. Os que não pos-
suíam recursos para encomendar a sua alma após a morte, dependiam
das doações anônimas depositadas nas caixas de esmolas das igrejas
para as almas do purgatório. Segundo Reis, parecia haver uma associa-
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ção entre a experiência da escravidão e a do purgatório, levando os ex-
escravos a incluir as almas dos cativos nos seus testamentos como bene-
ficiários de suas missas. O préstimo em torno das almas dos cativos é
um fato religioso que se verifica também no século XX.  Por ocasião da
construção da Capela de Nossa Senhora da Lampadosa, no Rio de Janei-
ro, foi encontrada, durante as escavações, uma urna com ossadas de
escravos, depositada junto ao cruzeiro onde os fiéis fazem as orações
(Santos,1991,p.142). Em 1936, com a remodelação da capela, “as pesso-
as passaram a acorrer, às primeiras segundas-feiras do mês e no dia 13 de
maio, ao Templo das almas cativas para prestarem, através de seus atos,
a sua devoção”( Santos, 1991,p.143)

1. 5 A versão religiosa do preto velho

Quem são os pretos velhos?
“ Os pretos velhos não foi nada mais, nada menos, do que os escravos da

África e de vários estados do Brasil. Eram escravos que sabiam fazer

muitas curas, mas eram proibidos de praticar esses atos, essas caridades

dentro das senzalas. Alguns senhores de engenho que sabiam que eles

sabiam curar, mandavam pessoas da família escondido pra ninguém

saber. Hoje, na Umbanda, eles vêm fazer, o que eles não tinham permis-

são pra fazer, eles adquiriram muita luz e a permissão de Oxalá pra vim

a terra e fazer tudo de bom que sempre fizeram”. ( Pai de santo  José

Antônio de Lima)

O preto velho é aquela figura do negro que veio escravo da África e aqui

na terra Brasil trabalhou, doou o seu sangue, seu suor, sua lágrima e se

consagrou na vida espiritual pelos ensinamentos que ele adquiriu não

só na terra África, mas pela própria experiência que passou na escravidão

do Brasil. Os pretos velhos foram figuras que se tornaram lideranças

entre os negros; então, eram o aconselhador, eram o pai, apesar de mui-

tos não terem sido o grande reprodutor da nação a que pertenciam,

dentro da senzala; eram também o médico, aqueles que faziam o receitu-

ário e tratavam espiritualmente das pessoas; eles fechavam um ciclo em

torno dele.   (Ialorixá Angélica de Oliveira)
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Na cosmologia umbandista, os pretos velhos, que representam os es-
píritos dos velhos africanos e dos ex-escravos que trabalharam e viveram
no Brasil, constituem uma das categorias espirituais do seu panteão,
com perfil e caracteres bem definidos. São identificados como espíritos
que trabalham na linha da direita, ou seja, trabalham para o bem, pres-
tam auxílio aos necessitados, praticam a caridade através da palavra ou
de serviços mágico-religiosos. A eles são atribuídas as seguintes qualida-
des: paciência, resignação, bondade, tolerância e humildade. Entre to-
dos os seus atributos, costuma-se evidenciar a sua grande sabedoria nas
questões relativas às coisas do espírito e da matéria. Esforçando-se para
ocultá-la na simplicidade como se apresentam, estão sempre a repetir
que nada sabem e pedem desculpas pela singeleza de suas palavras.
Enfim, posicionam-se, no processo ritual, junto aos seus “filhos de fé”
de forma a ratificar a imagem de humildade que lhe é atribuída: “Eles são
muito humildes, a humildade deles é incrível, por tudo que eles sofre-
ram, por tudo que eles passaram no cativeiro”. (Warderley Amaral/ Mé-
dium)

Os umbandistas vêem os pretos velhos como espíritos antigos, dota-
dos de saberes específicos, verdadeiros mestres da magia. A respeito
deste último ponto, os teóricos da umbanda costumam classificá-los em
curandeiros, feiticeiros e mandingueiros22: os curandeiros dedicam-se à
realização de curas materiais e espirituais; os mandingueiros desfazem
trabalhos de feitiçaria, abrindo os caminhos dos indivíduos alvos  de
algum tipo de demanda; os feiticeiros, por sua vez,  realizam trabalhos
destinados ao mal, vinculando-se com mais freqüência aos trabalhos de
quimbanda. Na prática, a classificação se confunde e ganha elasticidade,
pois o exercício de determinadas competências não exclui o Preto Velho,
necessariamente, do exercício das demais dentro do seu círculo de atua-
ção – cada Preto Velho tem seu fundamento e costuma atuar de acordo

22 Como assinala Paula Montero, essa distinção entre negro curador e negro feiticeiro já
estava dada na tradição africana, reaparecendo na umbanda : “o primeiro, associado mais
especificamente à cura; o segundo mais voltado para as questões de amor e dinheiro; e
secundariamente responsáveis pelas curas quando estas envolvem contra-feitiço.”
Enquanto os curandeiros buscam orientar a sua prática para fazerem o bem, os feiticeiros
detêm o domínio  das forças maléficas.” (1985,pp. 30-33).
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ele. Na umbanda, sobretudo, os seus segmentos mais africanizados, as
referências a práticas mágicas dos pretos velhos se fazem por aproxima-
ção dessas com o continente africano.

A palavra, ao lado da magia, surge como um dos principais instru-
mentos de trabalho dos pretos velhos, que, no âmbito religioso, assu-
mem o papel de conselheiros, orientadores, psicólogos, afirmando-se
como entidades da palavra: “Costumo afirmar que os pretos velhos são
os psicólogos das pessoas que não possuem recursos para pagar uma
consulta com um profissional da área”. ( Rui N. Chagas / secretário da
SOUESP- Superior Órgão de Umbanda de São Paulo)

No trabalho de aconselhamento e orientação, costumam utilizar his-
tórias como uma espécie de recurso didático para transmitir alguma men-
sagem ou lição de cunho moral. Metáforas e provérbios são abundante-
mente utilizados em suas narrativas, uma reedição, de certa forma, da
sabedoria popular.

Importante ressaltar aqui a combinação desses dois traços aparente-
mente antagônicos na feitura de um único personagem: a palavra (relaci-
onando-o ao conhecimento, à racionalidade, à civilização) e a magia (rela-
cionando-o à pratica, ao misticismo, à natureza) . Para a maior parte dos
umbandistas, a sabedoria23 das suas palavras não decorre do saber insti-
tuído pela ciência (afinal, eles são representados como analfabetos) e
sim, das suas qualidades morais, de onde emana a força dos seus conse-
lhos e da sua autoridade. A magia, por sua vez, dota-os de poder, de
força, e é responsável pelo reconhecimento do preto velho como um
agente capaz de intervir no cotidiano e nos problemas das pessoas que
buscam o seu auxílio.

 Os pretos velhos são, por excelência, entidades terapêuticas: além
dos trabalhos já citados, realizam benzeduras, rezas, simpatias e limpe-
zas espirituais, atividades operadas com fins curativos. Sem dúvida, entre
suas atribuições, destaca-se a realização de curas, sendo comum se enca-
minharem  casos de doenças a esse tipo de entidade. Nos trabalhos de

23 Em algumas interpretações, a sabedoria dos pretos velhos está associada à sua figura
como ancestral. Discuto este aspecto no segundo capítulo da minha dissertação de
mestrado.
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caráter terapêutico, as ervas, as raízes e as folhas são importantes aliados
na preparação de chás, remédios (beberagens) e banhos. Algumas ervas
também figuram nas benzeduras, entre as quais citamos: o alecrim, o
pião roxo e a arruda. Durante as consultas, é muito comum a indicação
de banhos à base de ervas para limpar o corpo e o espírito, além de
promover o bem-estar das pessoas que se encontrem envolvidas por ener-
gias, fluídos ou forças negativas. Nesses ‘banhos de descarga’, como são
chamados, os pretos velhos indicam o uso das seguintes ervas: catuaba,
manjericão, quebra-pedra, jurubeba, cravo, canela, entre outras. Durante
as consultas, os pretos velhos podem se valer de quaisquer desses recur-
sos para realizar seus trabalhos. Cada preto velho tem uma maneira pró-
pria de atendimento, que acaba por se tornar uma peça importante na
construção da sua identidade perante os outros espíritos da mesma cate-
goria:

Muitas coisas de preto velho eles trazem com eles não está nos livros.

Ele viveu na África, ele veio do Congo. Minha preta velha que é uma

Maria Conga, ela vai rezar coisas que você nunca ouviu, nem vai ouvir,

porque são coisas dela, da origem dela, não foi estudada, não está no

livro. É uma reza que vai de ensinar, é um patuá que vai te mandar fazer.

Cada preto velho pertence a uma linha. Tem preto velho que só vai rezar.

Outro que só vai passar o rosário na tua cabeça. Outro que vai te benzer

com arruda ou alecrim. Pra meu Preto Velho ou minha Preta Velha ser

boa não precisa falar de tua vida.  ( Conceição Reis/ Jornalista Umbandista).

À categoria dos pretos velhos liga-se uma pluralidade de personagens
com feições e traços específicos, estando entre os mais conhecidos: Pai
Joaquim, Pai Tomás, Pai Benedito, Vovó Catarina, Pai João, Pai Tomé, Pai
Francisco,Vovó Maria Conga,Vovó Maria, Vovó Cambinda e  Pai José.

Os pretos velhos possuem uma dupla representação: masculina e
feminina. Esta última personificada na figura das pretas velhas24, que

24 No decorrer de todo trabalho, irei me referir aos pretos velhos enquanto  categoria
genérica. A análise sobre a construção de gênero masculino e feminino na religião
umbandista escapa ao âmbito deste trabalho. Ver ( Montero, 1985; Birman, 1995).
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possuem, no interior do panteão umbandista, o mesmo status dos pretos
velhos. Seus traços distintivos referem-se à sua construção de persona-
gem feminina, associada à figura materna. No espaço religioso, as pretas
velhas reeditam a imagem da Mãe preta25 dos engenhos, sempre bondo-
sa, carinhosa e devotada, dispensando a todos que a procuram um cui-
dado maternal. Os serviços prestados quando estavam na terra, como
parteiras, amas-de-leite ou rezadoras, são agora requisitados para definir
os seus atributos e competências dentro da categoria espiritual: “Vovó
Maria Conga é uma preta velha que foi parteira. Vovó Maria Conga den-
tro de um terreiro de umbanda se for preciso fazer um parto, ela faz.” (Pai
de santo José Antônio de Lima)

Nos terreiros, durante as consultas, as mães costumam levar as crian-
ças com mau-olhado, quebrante ou olho-gordo26 para serem rezadas pe-
las pretas velhas. A fim de evitar esses males, elas “... aconselham as
mães a colocarem, pregada com alfinete na roupa, à altura do peitinho
das crianças, uma figa de guiné, junto com uma fitinha vermelha”
(Orphanake,1994,p.31). As pretas velhas são entidades prestigiadas pe-
los adeptos da umbanda, graças à eficácia das suas mandingas, simpatias
e patuás. Na lista dos seus consulentes, têm lugar especial as crianças, as
mulheres grávidas e as casadas com problemas matrimoniais. De modo
geral, as pretas velhas e os pretos velhos ocupam-se dos problemas rela-
tivos à esfera doméstica; o núcleo familiar torna-se a grande referência
nas relações estabelecidas com os participantes da umbanda:

Temos aqui o parentesco como a metáfora privilegiada desta relação, ou

seja, as pessoas não incluem os santos entre aqueles que consideram

parentes, mas entretêm com eles uma relação permeada pelos valores

atribuídos na nossa cultura ao parentesco e à área doméstica.(Birman,

1982).

25 Entre os escravos a mãe preta corresponde à figura das negras velhas, designadas a cuidar
coletivamente das crianças negras nascidas nas plantações. As negras velhas, não podendo
mais trabalhar nos campos, assumiam o papel da verdadeira mãe afastada do filho após o
período de aleitamento. Ver. (Bastide, p. 104)

26 O quebrante, o mau olhado, o olho-gordo são forças negativas, maléficas, transmitidas
pelo olhar de cobiça, inveja, provocando na criança o enfraquecimento das suas forças
orgânicas, proporcionando, em muitos casos, sonolência e falta de apetite.
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Integram esse modelo relacional as formas de tratamento dispensadas
aos pretos velhos, sempre acompanhadas de designativos familiares: pai,
mãe, tio, tia, avô e avó. Durante as consultas, os consulentes pedem-lhes
a bênção e beijam-lhes as mãos; os pretos velhos, em retribuição, costu-
mam chamá-los de “zifio” (meu filho), “zifia”, (minha filha), ou simples-
mente meu neto, minha neta, assumindo posturas que simbolizam a pro-
teção e o aconchego familiar. Preocupam-se com os problemas de saúde
do paciente e dos seus; com as atividades cotidianas no trabalho e na
família; configurando, assim, uma dimensão de auxílio própria das rela-
ções familiares. Esse tipo de construção tende a formar um clima de
intimidade, confiança e respeito nas relações estabelecidas com a entida-
de no espaço religioso.

Na cosmologia umbandista, os pretos velhos e as demais entidades
do panteão estão organizados em linhas – grupos de espíritos distribuí-
dos hierarquicamente que se acredita atuarem dentro de uma mesma
vibração espiritual. Os teóricos umbandista referem-se à existência de
sete linhas, cada uma chefiada por um orixá da nação nagô: Linha de
Oxalá, Linha de Iemanjá, Linha de Xangô, Linha de Oxossi, Linha de
Ogum, Linha dos Pretos Velhos, Linha dos Ibejis.

Na prática, é possível identificar variações desta formulação. As pes-
quisas etnográficas realizadas, nas últimas décadas, demonstram que o
número de guias espirituais cresceu, ao lado dos guias mais tradicionais,
temos os boiadeiros, as ciganas, os marinheiros, os baianos e os médi-
cos. O panteão se ampliou sem alterar sua característica principal, a de
ser formado por tipos brasileiros representativos de certas minorias soci-
ais. De acordo com as pesquisas de Lísias Negrão sobre a umbanda em
São Paulo, os pretos velhos predominaram nas denominações de 30 e
40, perdendo terreno na década de 50 para os caboclos, e, na atualidade,
disputam com os baianos, o segundo lugar em termos de popularidade
(Negrão, 1996,p.203). No Nordeste, o Preto Velho continua a ser um
personagem de grande prestígio entre os adeptos das casas umbandistas.

No sistema de classificação mais tradicional das entidades
umbandistas, cada linha se subdivide em 7 falanges, estas, por sua vez,
estão  subdivididas em 7 legiões chefiadas pelos guias espirituais. Cinco
das sete linhas existentes são integradas pelos caboclos, restando a linha
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africana, formada pelos pretos velhos, e a dos Ibejis, composta pelos
espíritos das crianças.

Na literatura umbandista, o comando da linha dos pretos velhos as-
socia-se às figuras de três santos católicos: São Benedito, Santo Cipriano
e São Miguel27. Para os umbandistas, a luz alcançada pelos pretos velhos
em vida, com a purgação dos seus pecados no cativeiro, habilita-os a
intermediar as relações  entre os kurimbas (espíritos sofredores ou
malfazejos) e os orixás, no trabalho de redenção destas almas. Sob a
influência do Kardecismo, alguns segmentos umbandistas acreditam que
através da doutrinação – processo de esclarecimento e evangelização das
entidades durante as sessões mediúnicas – esses espíritos podem even-
tualmente  alcançar a luz. Daí a força simbólica dos cruzeiros, das cruzes
e das velas para os componentes da linha das almas. A cruz, indicando
o caminho da renúncia, da purificação, da salvação; a vela, simbolizando
a busca constante da luz.

***

O exposto até aqui permite perceber que as características, os atribu-
tos, o perfil, e as competências que definem o preto velho o aproximam
das seguintes imagens geradas pela literatura, pelo folclore e pela própria
religião:

- Do negro Pai João, resignado, humilde e bondoso;

- Da imagem do negro feiticeiro hábil na arte das mandingas, feitiços e

encantamentos;

- Da imagem do escravo doméstico sempre disposto a servir,  dispensan-

do um tratamento filial a todos que lhe solicitam;

-Da imagem maternal e devota da Mãe Preta;

- Da imagem dos tios e das tias contadores de história;

- Da imagem do negro cristianizado que se desnuda da sua cultura

religiosa africana e absorve os valores religiosos do homem branco;

27 No catolicismo popular, São Miguel é o santo católico responsável pela balança da justiça,
com a qual se pesam os pecados e as virtudes cometidos pela alma em vida, decidindo o
seu destino final: céu, inferno ou purgatório.
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- Da imagem do negro quilombola;

- Da figura dos mártires da igreja católica, divinizados pelo sofrimento;

- Da imagem dos velhos africanos guardiões da tradição africana.

A construção simbólica dos pretos velhos não os exime de certa
ambivalência, característica dos personagens religiosos28 (no sentido de
que elementos positivos coexistem com elementos negativos). Embora
não muito evidenciada pelos umbandistas, há uma versão do preto ve-
lho associada ao mal: é o caso dos pretos velhos traçados com Exu29, que
trabalham na quimbanda, ou em umbandas traçadas, em contraposição
ao preto velho de alma pura, que só trabalha na linha da umbanda para
o bem :

Existem os pretos velhos traçados, que são metade preto velho, metade

exu, faz o bem e o mal. Existem os pretos velhos alma pura que só fazem

o bem. O Preto Velho traçado mesmo na umbanda ele jamais vai fazer o

mal, ele manda se dirigir a um exu, a uma pomba gira pra fazer a parte

ruim. ( Pai de santo José Antônio de Lima).

Tem pretos velhos que se apresentam no candomblé só como exu. E a

depender do terreiro, ele pode se apresentar numa linha de umbanda.

Mas ele é aquele preto velho travesso, preto velho que tem uma linha de

maldade, aquele preto velho que se você aparecer lá no terreiro precisan-

do de alguma coisa, fazer alguma maldade, ele vai te fazer, porque ele tá

ligado a linha de exu, na linha da vingança.( Wardeley  Amaral / mé-

dium).

Para além dos registros efetuados na literatura umbandista, há, em
torno do preto velho, uma notável diversidade interpretativa entre os

28 Cf. Eliade, 1991.
29 Na concepção umbandista, os exus são espíritos que trabalham na linha da esquerda ,

voltados para prática do mal. São considerados os donos das ruas e das encruzilhadas. Exu
é o personagem trickster do panteão: “...representam homens comuns, indivíduos
anônimos encontrados nas ruas, tipos sociais conhecidos por todos e que foram
compensados, tornando-se heróis mágicos”. (Trindade,1982, p. 34).
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umbandistas (englobando aqui todos os seus segmentos) e membros de
outras religiões mediúnicas. A partir do arquétipo mais tradicional do
preto velho, várias versões da sua figura são  possíveis, e não apenas
uma imagem congelada que o prende irremediavelmente ao estereótipo
do Pai João. Existem, pois, o preto velho curandeiro, o preto velho feiti-
ceiro, o preto velho traçado, o preto velho alma pura, e outros que não
conhecemos. Com base nas características mais gerais que informam a
categoria, inúmeros rearranjos e interpretações originam diferentes mo-
dalidades de pretos velhos, de acordo com os interesses e as representa-
ções do grupo religioso que trabalha com este tipo de entidade. Assim, o
preto velho da umbanda, certamente, não será o do candomblé de cabo-
clo, tampouco o do espiritismo ou de qualquer outra religião onde se
registre a sua presença.
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