
1  

Percepções	do	Atlântico	–	antropologia	estética,	produção	de	

conhecimento	e	antirracismo* 

	

Por	Goli	Guerreiro** 

	
“O	centro	do	mundo	está	em	todo	lugar;	 

o	mundo	é	o	que	se	vê	de	onde	se	está”	(Milton	Santos). 

	

Resumo:	O	artigo	discute	produção	de	conhecimento	no	campo	da	antropologia	

estética,	através	da	noção	de	terceira	diáspora,	apresentado	como	uma	estratégia	

de	posicionamento	frente	às	questões	estruturais	do	racismo.	Ao	discutir	a	

atualização	das	trocas	culturais	entre	mundos	negros,	a	partir	de	um	repertório	

contra-hegemônico,	alude	ao	imaginário	como	campo	de	batalha	política	e	

existencial. 

	

Prescindir	de	imagens	ao	escrever	sobre	terceira	diáspora	é,	no	mínimo,	

desafiador.	Pois	esta	ideia	remete	justamente	a	uma	teia	de	referências	na	qual	

fragmentos	de	textos	dialogam	com	imagens	produzidas	no	“Atlântico	negro”	(Paul	

Gilroy).	Esta	teia	cita	e	remixa	a	extraordinária	riqueza	deflagrada	pela	diaspora	

africana	e	o	vigor	de	sua	produção	cultural.	Percepções	do	Atlântico	bem	poderia	se	

chamar	o	estoque	de	imagens	apresentado	como	uma	mostra	de	belos	exemplos	da	

criatividade	que	se	desloca	nesse	oceano	de	signos. 
	

Escritas	africanas	em	Salvador;	produção	cinematográfica	em	Lagos;	 santeria	 em	

Nova	York;	steelbands	em	Londres;	sapeurs	em	Paris;	cafés	 literários	em	Fort-de-

France;	 galerias	 de	 arte	 em	 Luanda;	 lanhouses	 em	 Uidá;	 hip	 hop	 em	 Havana;	

estúdios	fotográficos	em	Dakar;	jam	sessions	em	Freetown. 

	

Terceira	diáspora	é	o	deslocamento	de	signos	–	textos,	sons,	imagens	-	provocado	

pelo	circuito	de	comunicação	da	diáspora	africana.	Através	da	web,	coloca	em	

conexão	digital	os	repertórios	culturais	de	cidades	atlânticas.	Ícones,	modos,	

músicas,	filmes,	cabelos,	gestos,	livros	passam	a	ser	virtualmente	compartilhados.	

Os	posts	que	lhe	dão	forma	e	conteúdo	são	rastreados	nas	periferias,	nos	centros	e	
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nas	encruzilhadas	do	mundo	negro. 

	

Isto	é	antropologia	estética.	Ela	não	busca	explicar	e	sim	fazer	perceber.	Para	

Merleau-Ponty,	“a	percepção	é	uma	experiência	incorporada”	(Apud	IROBI,	2012,	

p.	275).	François	Laplantine	acrescenta:	“A	percepção,	de	fato,	é	suscetível	de	fazer	

variar	as	situações	as	quais	somos	confrontados,	de	coloca-las	em	perspectiva	e,	

deste	modo,	abrir	possibilidades”	(LAPLANTINE,	2009,	p.	11).(NOTA	1) 

	

A	ideia	de	terceira	diáspora	nasce	da	percepção	de	uma	forma:	uma	peça	de	arte	

popular	africana	exposta	no	Centro	de	Artesanato	de	Cotonou	(Benin).	Entre	

diversas	pequenas	esculturas	em	madeira	que	recriam	cenas	do	cotidiano,	tais	

como:	mercadoras	com	fardos	na	cabeça;	remadores	em	canoas,	pilagem	de	cereal,	

havia	uma	em	que	a	personagem	(que	se	repetia	nas	diversas	peças)	estava	diante	

de	um	computador.	Esta	experiência	incorporada	suscitou	uma	abertura	de	

possibilidades,	que	decodificava	uma	outra	realidade,	deslocada	de	conteúdos	e	

contextos	hegemonicamente	veiculados	sobre	o	mundo	africano. 
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Escultura	 em	 madeira,	 11x14	 x	 9	 cm.	 Artesão:	 Mensah	 de	 Souza	 (beninense,	 descendente	 de	

“brasileiros”	retornados	(NOTA	2).Cotonou,	Benin.Janeiro	de	2008. 

Pós-contemporâneas,	as	culturas	negras	vivem	um	processo	de	recriação	cultural	

diverso	 e	 cosmopolita	 baseado	 na	 troca	 de	 informações	 entre	 repertórios	

artísticos,	comportamentais	e	ideológicos	moldados	em	combinações	particulares	

nos	variados	portos	do	“mundo	negro	do	atlântico”[Kwame	Anthony	Appiah].	 

	

Desenhado	na	costa	leste	da	América	do	Norte,	Caribe	e	América	do	Sul	e	na	costa	

da	África	e	da	Europa,	o	mundo	atlântico	atravessa	margens,	fronteiras,	localidades	

e	 civilizações.	Coloca	em	conexão	povos,	 línguas,	 lugares	e	práticas	 culturais	que	

ganham	forma	num	contexto	altamente	dinâmico,	suscetível	aos	influxos	de	todos	

os	oceanos.	 

	

Nesse	 espaço	 talássico	 impõe-se	 a	 contribuição	 dos	 diversos	 mundos	 culturais.	

Impossível	conceber	o	acervo	atlântico	sem	o	conhecimento	dos	povos	indígenas,	

árabes,	 orientais,	 europeus,	 judeus,	 africanos,	 que	 escravizada,	 sutil	 ou	

imperativamente,	ergueram	a	civilização	ocidental.	 
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Uma	marca	 se	destaca	no	mundo	atlântico	 -	 as	diásporas	negras.	A	 configuração	

dessas	 diásporas	 implica	 escravidão	 e	 migrações,	 e	 também	 trocas,	 encaixes	 e	

(des)conexões.	Esse	processo	coloca	em	cena	uma	realidade	tecida	de	encontros	e	

antagonismos,	de	exploração	e	resistência,	de	culturas	e	contraculturas.	 
	

Na	história	moderna,	uma	primeira	diáspora	pela	via	da	escravidão	ocorreu	com	os	

deslocamentos	do	tráfico	atlântico;	uma	segunda	diáspora,	pós-tráfico,	se	dá	pela	

via	dos	deslocamentos	voluntários,	como	o	retorno	de	negros	das	Américas	para	a	

África	 e	 o	 vai-e-vem	 em	 massa	 de	 povos	 negros:	 a	 migração	 de	 jamaicanos	 e	

nigerianos	 para	 Londres;	 de	 cubanos	 e	 sul-africanos	 para	 New	 York;	 de	

martinicanos	 e	 beninenses	 para	 Paris;	 de	 angolanos	 para	 Lisboa	 e	 Brasil.	 Esses	

deslocamentos	transfiguram	a	ambiência	cultural	do	mundo	atlântico.	 

	

Na	primeira	diáspora,	quando	do	tráfico	de	africanos,	os	negros	chegavam	

despidos	de	qualquer	bem	material.	Traziam	o	seu	imaginário	potente	o	suficiente	

para	reconstruir	paisagens	culturais.	O	tipo	de	comunicação	era	a	oralidade.	Na	

segunda	diáspora,	as	pessoas	migravam	com	as	suas	roupas,	livros,	fotografias,	

discos.	O	tipo	de	comunicação	era	eletrônica.	Havia	uma	outra	materialidade	e	um	

processo	mais	enfático	de	globalização	das	trocas	culturais.		

A	terceira	diáspora	é	uma	atualização	desse	longo	processo.	A	virtualidade	ou	“o	nó	

de	 tendências	 ou	 de	 forças	 que	 acompanha	 uma	 situação"	 [LÈVY,	 1996,	 p.16]	 já	

estava	 presente	 nos	 navios	 negreiros;	 migra	 com	 os	 grupos	 deslocados	

“voluntariamente”	 e	 se	 potencializa	 com	 os	 meios	 de	 comunicação	 de	 massa:	

cinema,	rádio,	televisão.	Com	o	computador	portátil,	a	web	e	tecnologias	digitais	as	

trocas	 culturais	 se	 elevaram	 à	 enésima	 potência,	 dispensando	 o	 deslocamento	

físico.	A	forma	de	comunicação	é	digital. 

	

A	primeira	plataforma	da	ideia	é	um	blog:	

http://terceiradiaspora.blogspot.com.br/ 

publicado	em	dezembro	de	2009. 
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A	blogagem	é	uma	 forma	privilegiada	de	 transmitir	 a	noção	de	 terceira	diáspora.	

Esta	opção	estética	não	é	um	adorno;	selar	forma	e	conteúdo	é	fundamental	para	

comunicação/	percepção.	As	trocas	virtuais,	que	nascem	com	a	 internet,	 têm	nos	

sites	 a	 estrutura	 ideal	 para	 veicular	 essa	 troca	 de	 informação	 do	 século	 21	 -	 o	

hipertexto	-	 	 linkando	as	 imagens	digitalizadas	em	diálogo	com	os	 fragmentos	de	

textos;	 comentários,	 marcadores	 a	 outros	 contextos	 e	 linguagens	 em	 diversos	

campos	criativos.	 

	

Logo	 o	 blog	 se	 transmutaria	 em	 dois	 livros	 irmãos:	Terceira	 diáspora	 –	 culturas	

negras	no	mundo	atlântico	(cartografando	21	cidades)	e	Terceira	diáspora	–	o	porto	

da	Bahia	(cartografando	Salvador).	Os	livros	são	blogues	analógicos. 

	

Foi	preciso	pensar	uma	maneira	de	editar	em	mídia	impressa	este	repertório	

transcultural	da	terceira	diáspora	sem	trair	a	ideia	de	fluxo,	de	deslocamento;	e	ao	

mesmo	tempo	organizando	muitas	referências:	filmes,	romances,	ensaios,	

entrevistas,	telas,	notas	de	campo,	canções,	impressões	de	viagem.	Era	preciso	dar	

forma	aos	conteúdos	sem	amarras	que	os	livros-blogues	expõem.	 

	

A	pesquisa	etnográfica,	que	sustenta	a	montagem	do	repertório,	transita	entre	

semelhanças	e	diferenças	(NOTA	3).	A	coleção	de	posts	quer	chamar	a	atenção	

também	para	aspectos	pouco	abordados,	como	as	escritas	africanas.	Para	além	da	

oralidade,	um	mapeamento	linguístico	mostra	que	há	cerca	de	90	sistemas	de	

escrita	criados	em	África	(Nina	Catach)	(NOTA	4);	as	capas	dos	livros-blogues	

trazem	as	escritas	africanas	nsibidi	(cultura	igbo)	e	adinkra	(cultura	akan). 

Para	propor	uma	leitura	possível	do	mundo	negro	contemporâneo,	fugindo	dos	

estereótipos	que	o	cercam,	é	preciso	fazer	recortes.	É	certo	que	as	trocas	não	se	

dão	somente	entre	comunidades	negras	(altamente	híbridas),	mas	foi	neste	

“mundo”	que	as	informações	produzidas	por	negros,	mas	não	propriedade	

exclusiva	deles,	foram	sampleadas.	Essa	produção	de	conhecimento	no	campo	da	

antropologia	estética,	a	partir	da	veiculação	de	um	repertório	contra-hegemônico,	

é	uma	estratégia	de	posicionamento	frente	às	questões	estruturais	do	racismo. 

	

*** 
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No	 livro	 fundamental	 Racismo	 e	 Sociedade,	 o	 pensador	 cubano	 Carlos	 Moore,	

aponta	o	fenótipo	como	fator	essencial	da	discussão	racial,	aprofundando	a	tese	do	

cientista	senegalês	Cheikh	Anta	Diop,	que	aponta	“o	poderoso	impacto	do	fenótipo	

ao	longo	da	história	dos	humanos”	(MOORE,	2012,	pp.	25/6).	O	fenótipo	é	o	fator	

que	discrimina	e	hierarquiza	as	sociedades	desde	a	antiguidade	até	os	dias	de	hoje.	

Em	todas	as	culturas	e	em	todos	os	tempos	históricos. 
	

“Com	efeito,	desde	o	seu	início,	na	Antiguidade,	o	racismo	sempre	foi	uma	

realidade	social	e	cultural	pautada	exclusivamente	no	fenótipo,	antes	de	ser	um	

fenômeno	político	e	econômico	pautado	na	biologia.	O	fenótipo	é	um	elemento	

objetivo,	real,	que	não	se	presta	à	negação	ou	a	confusão.	É	ele	e	não	os	genes	que	

configura	os	fantasmas	que	nutrem	o	imaginário	social”	(MOORE,	2012,	p.19). 
	

A	 esta	 realidade	 histórico-antropológica	 agrega-se	 o	 estudo	 da	 genética.	 Em	 seu	

livro	 A	 invenção	 das	 raças,	 o	 geneticista	 italiano,	 Guido	 Barbujani,	 se	 debruçou	

sobre	 diversas	 formas	 de	 classificação	 racial	 (NOTA	 5)	 existentes	 no	 mundo	 e	

afirma: 
	

“Assim	como	foi	impossível	chegar	a	um	acordo	sobre	as	raças	humanas	estudando	

a	forma	de	nosso	corpo,	também	não	se	chega	a	um	acordo	estudando	nossos	

genes.	Se,	como	escrevia	Mayr,	a	presença	de	fronteiras	é	o	critério	determinante	

para	julgar	se	uma	espécie	contém	ou	não	raças	distintas,	as	fronteiras	ainda	não	

foram	encontradas	por	ninguém”	(BARBUJANI,	2007,	p.	91). 
	

É	muito	interessante	o	modo	como	Barbujani	se	coloca	ao	final	do	livro:	“O	que	sei	

ao	 certo	 é	 que	 antes	 de	 mais	 nada	 eu	 reparo	 na	 cor	 da	 pele	 das	 pessoas	 que	

encontro.	 Acrescento	 que	 custo	 a	 crer	 que	 a	 mesma	 coisa	 não	 aconteça	 com	 os	

outros”	(BARBUJANI,	2007,	p.	163). 
	

Como	se	sabe,	as	noções	de	raça	dependem	dos	contextos	históricos	e	culturais	dos	

lugares	 onde	 a	 hierarquia	 racial	 se	 constrói.	 Trata	 -	 se	 de	 uma	 construção	

simbólica,	 de	 uma	 categoria	 cultural	 (depende	 de	 que	 povos	 se	 encontraram	 ali,	

das	relações	de	poder	que	se	estabeleceram,	da	história	enfim	daquela	sociedade).	

Diferentemente	do	fenótipo	baseado	em	traços	genéticos	e,	portanto,	biológicos.		A	
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genética	está	plenamente	ciente	da	unicidade	da	espécie	humana	que	se	originou	

na	África	e	se	deslocou	pelos	continentes	(NOTA	6).	 
	

Esse	deslocamento	deu	origem	às	variações	 fenotípicas	produzidas	em	função	de	

fatores	 ecológicos	 e	 de	 adaptação	 ao	 meio	 ambiente.	 (NOTA7).	 De	 todos	 os	

componentes	do	 fenótipo	mais	que	o	cabelo,	mais	que	o	nariz	ou	 lábios,	a	cor	se	

sobressai.	 E	 como	 nos	 mostram	 as	 obras	 de	 Carlos	 Moore	 e	 Cheikh	 Anta	 Diop,	

quanto	mais	escura	essa	cor	mais	discriminada	essa	pessoa	é.	 
	

Então	nós	temos	essa	complexidade	para	enfrentar:	existe	o	fenótipo	(dificilmente	

modificável)	e	existe	um	instinto	biológico	humano	que	identifica	o	fenótipo	como	

um	elemento	de	aliança	ou	conflito:	quem	é	meu	grupo,	quem	é	o	outro.	 (É	claro	

que	você	pode	ser	branco	e	olhar	o	negro	como	seu	grupo	e	vice-versa.	Isso	passa	

por	questões	subjetivas,	biográficas.	Mas	há	sempre	essa	leitura).	 
	

Essa	realidade	genética-antropológica	universal,	 evidentemente,	 está	presente	na	

sociedade	brasileira.	O	que	fazer	quando	a	isto	se	soma	uma	história	de	350	anos	

de	 escravidão	 e	 de	 construção	 e	 veiculação	 sistemática	 de	 um	 imaginário	 anti-

negro:	 o	 negro	 como	 escravo,	 como	 aquele	 que	 serve;	 o	 negro	 incivilizado,	 sem	

história,	sem	cultura? 
	

Será	 possível	 fazer	 o	 trabalho	 de	 combater	 esse	 imaginário	 racista?	 Construir	

outro	paradigma?	Como	é	que	a	gente	 faz	 isso?	O	 imaginário	é	um	arcabouço	de	

princípios,	valores,	ideias	que	orientam	nossas	práticas	cotidianas	(NOTA	8).	Como	

a	gente	faz	para	simplesmente	parar	de	entrar	no	restaurante	e	olhar	o	negro	como	

a	pessoa	que	vai	te	servir.	Como	parar	de	ter	medo	de	ser	roubado	ao	cruzar	com	

um	negro	numa	rua	deserta?	 
	

O	campo	estético	como	campo	de	batalha 
	

Terceira	 diáspora	 é	 uma	 centelha	 no	 sentido	 de	 contribuir	 para	 dissolver	 o	

imaginário	 anti-negro,	 que	 acompanha	 a	 história	 dos	 negros	 e	 dos	 brancos	 no	

Brasil.	A	estratégia	é	a	difusão	de	repertórios	estéticos	positivos,	produzidos	pelas	
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comunidades	negras	em	todos	os	campos	de	criação:	intelectual,	comportamental	e	

artístico.	 
	

Então	 é	 preciso	 trabalhar	 sobre	 os	 repertórios	 e	 apresentá-los	 (NOTA	 9);	

massificar	 informações	 positivas	 que	 foram	 apagadas,	 silenciadas	 da	 história.	

Colocar	em	pauta	novos	conhecimentos,	novos	sentidos	e	significados	como	forma	

de	rivalizar	com	os	repertórios	hegemônicos. 

	

Foi	possível	ter	alguma	noção	do	impacto	dessa	estratégia.	Quando	do	lançamento	

dos	dois	livros	irmãos	terceira	diáspora,	em	2010,	um	jornalista	baiano,	em	plena	

Salvador	com	85	%	de	população	negra,	estranhou	o	 fato	de	só	haver	negros	nos	

livros	(não	somente	as	imagens	de	pessoas	e	obras,	mas	também	os	fragmentos	de	

textos	 assinados	 por	 africanos,	 caribenhos,	 europeus,	 norte-americanos	 e	

brasileiros,	 são	 quase	 todos	 negros).Se	 o	 livro	 não	 falava	 de	 fome,	 guerras,	

epidemias,	tensões	étnicas.	Como	pode	só	ter	negros?	 
	

O	 subtexto	 do	 espanto	 era	 o	 fato	 dos	 livros	 falarem	 de	 cinema,	 fotografia,	

literatura,	 artes	 plásticas,	 filologia.	 Como	 é	 que	 pode	 se	 o	 livro	 fala	 de	 produção	

intelectual,	de	estética,	se	o	livro	fala	sobre	o	belo?	Por	outro	lado,	a	comunidade	

negra	de	Salvador	regia	com	muita	vibração.	Era	novo.	Não	era	estranho,	estranho	

era	não	ser	comum	esse	tipo	de	abordagem.	(NOTA	10) 
	

Este	 envolvimento	 com	 o	 mundo	 negro,	 que	 gerou	 o	 artefato	 terceira	 diáspora,	

começa	nos	anos	1990	quando	escolhi	o	samba-reggae	como	tema	do	doutorado.	

Minha	pergunta:	Como	os	blocos	afro	 criaram	o	 samba-reggae?	Como	se	 inventa	

um	 ritmo?	Mas	 estava	 posto	 que	 aquela	 criação	 se	 tornava	 uma	mercadoria	 nas	

mãos	 de	 uma	 indústria	 da	 música:	 a	 axé	 music,	 comandada	 por	 brancos.	 Era	

inevitável	perceber	as	relações	de	poder	e	o	racismo	que	permeavam	o	processo	

de	mercantilização	dessa	invenção	musical.	 
	

Não	se	pode	negar	o	espaço	que	os	negros	conquistaram	nesse	momento,	marcado	

na	 virada	 dos	 anos	 1980/90.	 O	movimento	 de	 negritude	 baiana	 ganhava	 peso	 e	
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Salvador	 se	 projetava	 como	 um	 polo	 criativo	 no	 Brasil,	 através	 da	 música	 dos	

blocos	afro,	que	afirmavam	em	alto	e	bom	som	sua	africanidade. 
	

Mas	 a	música	 sempre	 foi	 o	 lugar	 cativo	 dos	 negros	 no	Brasil	 (e	 no	mundo).	 Era	

preciso	ir	mais	além.	Era	preciso	conhecer	a	estética	afro-baiana	de	uma	maneira	

mais	profunda	para	entender	de	onde	surgiu	aquela	música	 com	 tanto	poder.	As	

pistas	estavam	no	imaginário	dos	blocos	afro-carnavalescos. 

	

Era	 preciso	 então	 reconstruir	 este	 cenário	 estético	 e	 ideológico.	 Um	 olhar	

retrospectivo	 mostra	 que	 a	 transformação	 das	 organizações	 afro-

carnavalescas:		Batuques	-		Clubes	-		Afoxés	-		Escolas	de	Samba	-		Blocos	de	

Índio	-	Blocos	afro,	é	resultado	de	migrações	e	mesclas	 tecidas	na	evolução	

das	entidades	negras. 

	

A	 estas	 recriações	 estéticas	 que	 deram	 origem	 ao	 samba-reggae,	 somam-se	 as	

referências	 internacionais	que	vêm	do	mundo	anglo-saxão,	do	Caribe	e	da	África.	

Mas	que	África	é	essa?	São	áfricas	 imaginadas	cujos	elementos	 foram	capturados	

pelas	 antenas	 do	 Pelourinho,	 Curuzu,	 Periperi,	 Itapuã,	 Candeal,	 Pirajá,	 locais	 de	

origem	das	entidades.	Através	de	suas	performances	carnavalescas,	os	blocos	afro	

desconstroem	 a	 imagem	 da	 África	 como	 um	 bloco	 indistinto,	 realizando	 um	

letramento	 estético	 que	 descortina	 a	 complexidade	 civilizacional	 do	 Continente.	

NOTA	11 
	

Diversas	áfricas	foram	modeladas	pelos	blocos	afro	de	Salvador: 
	

|Ilê	Aiyê|		África	tradicional	(1974) 

|Olodum|		África	científica	(1979) 

|Malê	Debalê|		África	islâmica	(1980) 

|Ara	Ketu|		África	moderna	(1981) 

|Muzenza|		África	nômade	(1981) 

|Timbalada|		África	cosmopolita	(1992) 

|Cortejo	Afro|	África	estilizada	(1998) 

|Bankoma|	África	bantu	(2000) 
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O	Ilê	Aiyê	(em	iorubá	terreiro	de	negros)	se	volta	para	uma	“África	tradicional”	

em	 busca	 de	 seus	 sinais	 de	 identificação.	 Movido	 por	 um	 orgulho	 racial,	 o	

bloco	do	Curuzu	(área	do	bairro	da	Liberdade)	tem	uma	característica	que	lhe	

diferencia	 especialmente:	 o	 fato	 de	 ser	 um	 bloco	 de	 negros	 onde	 é	

rigorosamente	 vetada	 a	 entrada	 de	 associados	 brancos.	 Lançando	 mão	 do	

exclusivismo	 étnico	 baseado	 na	 cor-da-pele	 (antes	 nunca	 explicitado	 como	

regra)	 remete	 a	 uma	 África	 anterior	 a	 presença	 europeia	 no	 continente	

africano.	Pinça	seus	elementos	estéticos	(búzios,	palha	da	costa,	grafismos)	em	

pequenas	comunidades	africanas	e	delas	retira	os	elementos	que	constroem	a	

sua	ancestralidade	 simbólica.	 Usa	 somente	 tambores	 no	 seu	 “samba	 afro”	 no	

qual	se	destaca	o	ijexá,	ritmo	do	candomblé.	Na	sede	do	Ilê	Aiyê,	a	Senzala	do	

Barro	Preto	acontece	anualmente	o	concurso	que	elege	a	rainha	do	bloco	–	a	

deusa	do	ébano.	 

	

Já	o	Ara	Ketu	(em	iorubá	povo	de	Ketu)	se	espelha	numa	“África	moderna”.	É	

para	os	grandes	centros	urbanos	do	Continente	que	os	diretores	do	Ara	Ketu	

viajam	a	fim	de	pesquisar	a	modernidade	musical	africana,	que	não	dispensa	

uma	 tecnologia	 altamente	 sofisticada,	 para	 empreender	 seus	 experimentos	

sonoros.	O	Ara	Ketu,	fundado	em	Periperi,	foi	o	primeiro	bloco	afro	a	mesclar	o	

som	acústico	dos	 tambores	 com	a	 instrumentação	harmônica.	Vera	Lacerda,	

diretora	 do	 bloco	 explica:	 “Até	 na	 África	 a	 música	 popular	 está	 se	

universalizando.	 Queremos	 inclusive	 desmistificar	 esta	 busca	 de	 raízes	

africanas	 que	 alguns	 grupos	 procuram.	Nem	 na	África	 isso	 existe	mais”	 (In:	

GUERREIRO,	2000,	p.	37). 

	

Malê	Debalê,	bloco	fundado	em	Itapuã,	tematiza	a	cada	Carnaval,	uma	“África	

islâmica”.	Malê	era	o	nome	dado	na	Bahia	aos	africanos	convertidos	ao	Islã;	

escravizados	em	guerras	religiosas	na	África	Ocidental.	A	mais	forte	referência	

cultural	do	bloco	está	na	história	dos	negros	que	protagonizaram	a	revolta	dos	Malês,	

em	Salvador,	em	1835,	uma	das	mais	vigorosas	insurreições	negras	que	envolveu	

africanos	das	etnias	nagô	e	haussá	que	liam	e	escreviam	em	árabe.	Muitas	de	suas	

canções	são	aulas	dessa	história	"Negros	sudaneses	partidários	da	religião	

muçulmana/	os	malês	pretendiam	abolir	a	escravidão/	no	dia	25	de	janeiro	de	1835	
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começou	a	revolta	dos	malês/	atacando	quartéis/	quando	foram	dissolvidos	por	forte	

contingente	militar/	e	mesmo	assim	não	pararam	de	lutar/	oh	negros	sudaneses,	oh	

negros	malês".	Segundo	Josélio	de	Araújo,	presidente	do	bloco,	Debalê	é	uma	

expressão	criada	por	eles,	inspirada	na	língua	iorubá,	e	traduz	positividade	e	

felicidade.	Assim	Malê	Debalê	significa	“negros	felizes	islamizados”	(In:	

http://maledebale1979.blogspot.com.br/). 

	

O	Olodum	(deus	dos	deuses	em	iorubá),	 fundado	no	Pelourinho,	quanto	mais	

se	 impregnava	 de	um	discurso	 antirracista	mais	 se	 constituía	enquanto	uma	

intelectualidade	 orgânica,	 dedicada	 a	 uma	 pesquisa	 histórico-antropológica,	

visando	o	resgate	da	ancestralidade	negra	culta,	apontando	desta	maneira	para	

uma	 “África	 científica”.	 Segundo	 João	 Jorge,	 presidente	 do	 Olodum:	 “Como	

Pierre	Verger	que	provou	o	comércio	triangular	de	escravos	com	documentos,	

acho	 que	 enredo	 de	 bloco	 também	 precisa	 de	 bases	 científicas”.	 (In:	

GUERREIRO,	2000,	p.	44).	A	música	Faraó,	que	marca	a	ascensão	midiática	do	

bloco,	 foi	 inspirada	 na	 tese	 do	 senegalês	 Cheikh	 Anta	 Diop	 sobre	 as	 antigas	

dinastias	 negras	 do	 Egito.	 A	 biblioteca	 e	 a	 videoteca	 da	 Escola	 Criativa	 do	

Olodum	 (que	 alfabetiza	 crianças	 e	 jovens)	 foram	 incorporadas	 ao	 Centro	 de	

Documentação	 e	 Memória,	 projeto	 recente	 e	 arrojado	 que	 reforça	 o	 caráter	

acadêmico	da	trajetória	do	grupo.		 

	

O	 Muzenza	 (dança	 de	 iaô	 em	 bantu)	 é	 o	 único	 bloco	 afro	 entre	 estes	 sem	

território	fixo,	seus	ensaios	se	deslocam	por	diversos	bairros	de	Salvador.	Este	

caráter	 itinerante	 aponta	 para	uma	 “África	nômade",	que	 tem	como	pilar	os	

signos	 da	 Jamaica.	 É	 também	 chamado	 Muzenza	 do	 Reggae.	 O	 símbolo	 do	

bloco	 é	 o	 Leão	 de	 Judá,	 título	 que	 cabe	 a	 Hailé	 Selassié	 ou	 Ras	 Tafari,	 o	

imperador	 da	 Etiópia,	 endeusado	 na	 Jamaica	 pelos	 seguidores	 do	

rastafarianismo.	 Grande	 parte	 de	 seus	 associados	 segue	 a	 filosofia	 rastafari,	

usa	 dreadlocks	 e	 adota	 a	 dieta	 vegetariana,	 além	 do	 uso	 ritualístico	 de	

cannabis.	O	Muzenza	usa	as	 cores	da	bandeira	da	 Jamaica	 (verde,	 amarelo	e	

preto),	 tendo	 Bob	 Marley	 como	 ícone	 maior.	 Todos	 os	 anos	 seu	 desfile	 é	

precedido	por	um	ritual	em	homenagem	ao	rei	do	reggae.	Estabelece	assim	um	
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contato	indireto	com	a	África	através	de	uma	ligação	simbólica	com	a	diáspora	

negra.	 

	  

A	 Timbalada	 (conjunto	 de	 timbaus)	 constrói	 um	 imaginário	 pluricultural,	

bem	 ao	gosto	de	uma	 estética	pop	 contemporânea,	 inventando	 assim	uma	

"África	 cosmopolita".	 A	 banda	 foi	 criada	 pelo	 percussionista	 Carlinhos	

Brown:	 "Minha	 música	 é	 do	 mundo	 porque	 eu	 sou	 um	 cidadão	

miscigenado,	 aguçado	 em	 vários	 sentidos	 étnicos	 e	 estéticos”	 (In:	

GUERREIRO,	 2000,	 p.	 170).	 A	 banda	 do	 Candeal	 desenvolveu	 um	 estilo	

percussivo	 próprio	 e	 sua	 estética	 se	 particulariza	 pelo	 uso	 de	 pinturas	

corporais	e	do	uso	de	signos	pop,	como	óculos	escuros,	capacetes	de	ciclista	

ou	 perucas	 de	 bombril	 e	 adereços	 reciclados.	 “A	 Timbalada	 é	 uma	 forma	

como	os	timbaus	apontam	para	o	futuro”.	Trata-se	de	um	estilo	que	absorve	

influências	 múltiplas.	 A	 ideia	 de	 intercruzamentos	 culturais	 se	 expressa	

também	na	sede	do	grupo	–	o	Guetto	Square.	O	prédio	piramidal	exibe	no	alto	

um	grande	olho	de	formas	egípcias.	Na	área	interna,	filigranas	magrebinas	e	

arcos	 orientais	 conduzem	 ao	 pátio	 do	 palco	 onde	 esculturas	 metálicas	

desenham	timbaleiros	 futuristas,	 foguetes	espaciais,	sinais	de	trânsito,	 e	 as	

árvores	 têm	 tambores	 como	 frutos.	 O	 espaço	 eclético	 onde	 se	 misturam	

símbolos	 de	 diversas	 civilizações	 expressa	 o	 aspecto	 cosmopolita	 da	

Timbalada.	

Cortejo	Afro	criado	no	Terreiro	Ilê	Axé	Oyá,	em	Pirajá,	pelo	artista	plástico	e	designer	

Alberto	Pitta	busca	“resgatar	as	cores	perdidas	do	carnaval	baiano,	reafirmando	seu	

conceito	 ético	 e	 estético”.	 O	 primeiro	 nome	 escolhido	 para	 o	 bloco	 foi	 Alinhados	

(como	sinônimo	de	fino,	requintado).	Dedicado	a	criar	estampas	baianas-africanas,	

Pitta	 criou	 “a	 contra	 cor	 para	 não	 competir	 e	 para	 não	 confundir	 com	 todos	 os	

outros	 blocos.	 Se	 eu	 não	 conseguisse	 dar	 o	 salto	 estético,	 eu	 não	 conseguiria	

marcar	presença	e	demarcar	meu	território”.	Então	o	Cortejo	Afro	é	isso:	é	branco	

sobre	branco”	(In:	GUERREIRO,	2010,	p.116).	O	sombreiro,	uma	marca	do	bloco	que	

traz	 seu	 slogan	 “elegantemente	 sofisticado”,	 é	 inspirado	 neste	 acessório,	 típico	 da	

realeza	 daomeana.	 O	 Cortejo	 Afro	 constantemente	 reafirma	 sua	 singularidade	 no	
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compromisso	com	a	questão	da	elegância.	Ao	buscar	uma	forma	estética	diferente	da	

original	aponta	para	uma	“África	estilizada”.		 

Bankoma	 (povo	 reunido	 em	 festa,	 em	 Kikongo	 –	 língua	 da	 família	 bantu)	 bloco	

fundado	 no	 terreiro	 São	 Jorge	 da	 Goméia,	 em	 Portão	 (grande	 Salvador)	 difunde	 a	

cosmologia	bantu.		O	griô	Raiundo	Kasutemi	esclarece:	“Nossa	comunidade	é	bantu.	É	

um	terreiro	de	Angola.	Não	se	cultua	somente	o	mar,	a	mata.	Se	cultua	também	esse	

aspecto	mais	energético	e	cosmológico”	(In:	http://afrobankoma.blogspot.com.br/).	

Para	 Makota	 Valdina	 o	 bloco	 traz	 a	 essência	 e	 as	 raízes	 negras	 religiosas	 sem	

profanar	 a	 religião.	 A	 pesquisa	 para	 a	 elaboração	 dos	 temas	 carnavalescos	 do	

Bankoma	está	amparada	na	parceria	com	a	Associação	Cultural	de	Preservação	do	

Patrimônio	 Bantu,	 cujo	 acervo	 bibliográfico	 oferece	 a	 possibilidade	 de	

conhecimento	das	tradições	desta	família	linguística	partilhada	por	diversos	povos	

da	África	austral	situados	em	Angola,	África	do	Sul	e	Moçambique.	Como	todos	os	

blocos	 afro	 desenvolve	 trabalhos	 junto	 a	 sua	 comunidade	 e	 se	 destaca	 pela	

produção	da	tecelagem	kula	 (de	 fontes	orientais	que	banham	a	África	bantu).	 	As	

peças	são	comercializadas	na	Kitaanda	bantu	–		loja	do	Bankoma	em	funcionamento	

no	Pelourinho.	 

	

Estas	sutis	diferenciações	de	perfil,	entretanto,	não	desagregam	os	blocos	afro	

enquanto	movimento	articulador	de	uma	estética	afro-baiana	que	 tem	como	

epicentro	a	difusão	do	samba-reggae	no	espaço	midiático	do	mercado	musical.	 
	

O	 samba–reggae	 é	 produto	 de	 trocas	 atlânticas,	 típico	 da	 era	 da	 globalização	

eletrônica.	 Ídolos,	 signos,	 ícones,	posturas,	passam	a	 ser	 intercambiáveis,	 através	

de	uma	rede	de	relações	estabelecida	no	mundo	atlântico,	tornando	mais	densos	os	

hibridismos	 culturais	 que	 delinearam	 o	 movimento	 de	 Negritude	 de	 Salvador,	

contexto	 político-ideológico	no	 qual	 nasce	 este	 estilo	musical.	 Essa	 pesquisa	 deu	

origem	ao	livro	A	trama	dos	tambores. 
	

Foi	tentando	entender	como	um	estilo	tão	potente	foi	inventado	em	Salvador	que	a	

imagem	 do	 mundo	 atlântico	 se	 desenhou.	 A	 partir	 daí	 houve	 uma	 navegação	

incessante	 em	 busca	 dos	 repertórios	 escondidos:	 cadê	 o	 cinema,	 fotografia,	
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literatura,	 artes	 plásticas,	 produção	 intelectual?	 Havia	 tudo	 isso	 em	 profusão.	 É	

imenso	vigor	criativo	do	mundo	negro	e	a	pregnância	de	sua	estética	no	Ocidente.	 
	

A	internet	permitiu	que	tudo	isso	viesse	à	tona.	Quando	o	acesso	à	rede	se	difunde,	

esses	repertórios	que	sempre	estiveram	nas	mãos	de	intelectuais	brancos,	em	

bibliotecas	e	coleções	particulares,	nas	gavetas	das	academias,	emergem.	A	web	

abre	brechas:	os	repertórios	estão	ali	à	disposição	de	quem	quiser	se	debruçar	

sobre	eles;	é	um	espaço	de	difusão	de	conhecimento	que	alcança	negros	e	brancos;	

oferece	subsídios	para	a	modificação	da	imagem	hegemônica	dos	negros,	na	

medida	em	que	amplifica	e	diversifica	vozes	e	posições.	Desloca	centros	e	

periferias;	redimensiona	posições	individuais	e	coletivas;	as	infovias	engendram	

outros	sentidos,	modelos,	direções,	em	velocidade	e	potência	desconhecidas. 

	

*** 

	

Logo	depois	do	lançamento	dos	livros	irmãos	Terceira	diáspora,	o	antropólogo	

Hermano	Vianna	escreveu:	 

	

“Terceira	diáspora	é	conceito	para	tentar	entender	o	estado	mutante	das	trocas	

culturais	das	culturas	negras	pós-internet.(...)	percorre	as	infovias	e	os	caminhos	

‘reais’	entre	os	portos	da	terceira	diáspora	com	voracidade	antropofágica,	

produzindo	novas	informações	(em	textos	e	imagens),	sampleando	pensamentos,	

compondo	um	panorama	ricamente	fragmentado	de	links	transculturais	recém	

estabelecidos” 

(VIANNA,	2010,	p.2). 

	

Disse	tratar-se	de	“filosofia	tecnocultural”	que	colaborava	para	“implodir	guetos	e	

identidades	fixas”.	Mas	chamava	a	atenção	para	a	necessidade	de	ir	mais	além:	 

	

“É	preciso	conectar,	também	e	cada	vez	mais,	a	trama	dos	tambores	da	terceira	

diáspora	com	outros	núcleos	importantes	de	inovação	cultural	que	não	se	situam	

dentro	dos	limites,	mesmo	fractais	(como	quer	Paul	Gilroy),	do	mundo	negro” 

(VIANNA,	2010,p.	2). 
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Esta	crítica	que	me	acompanha	desde	então,	me	levou	ao	mundo	da	ficção	(NOTA	

12),	e	ganhou	ainda	mais	substância	quando	conheci	a	obra	do	pensador	indiano	

Amartya	Sen:	Identidade	e	violência	–	a	ilusão	do	destino,	na	qual	mostra	que:	

“Nossa	humanidade	compartilhada	é	selvagemente	desafiada	quando	múltiplas	

divisões	no	mundo	são	unificadas	em	um	sistema	de	classificação	supostamente	

dominante”	(SEN,	2015,	p.	11).	Foi	sob	o	impacto	dessa	leitura	e	do	interesse	

renovado	por	esta	ideia/conceito	que	este	artigo	foi	elaborado. 

	

Coube	defender	o	recorte	no	mundo	negro.	Trata-se	de	guerrilha	estética.	Mas	cabe	

principalmente	ir	além,	em	direção	a	uma	“identidade	global”	(Amartya	Sen)	que	

desconheça	verdadeiramente	raças	e	hierarquias	raciais,	cabe	ir	em	direção	a	uma	

humanidade	que	se	quer	culturalmente	diversa	usufruindo	e	compreendendo,	na	

dimensão	de	um	imaginário	plural,	a	qualidade	do	que	é	ser	humano.	 

	

Notas	 

	

(NOTA	1)	“Em	suma,	o	que	Merleau-Ponty	e	outros	filósofos	europeus	estão	

tentando	dizer	é	que	o	corpo	humano	é	a	principal	fonte,	lugar	e	centro	de	

percepção	e	expressão,	seja	ela	física	ou	transcendental.	Curiosamente	isso	não	é	

nenhuma	novidade	para	os	africanos.	(...)	as	sociedades	africanas	conscientemente	

acostumam-se	a	uma	semiologia	corpórea	em	que	o	corpo	torna-se	receptáculo	

simbólico	e	expressivo	do	transcendente	assim	como	as	ideias	filosóficas(...)”	

(IROBI,	2012,	p.	276) 

	
(NOTA	2)	ver	Milton	Guran	.	Agudás	–	os	“brasileiros”	do	Benin.	Rio	de	Janeiro:	

Editora	Nova	Fronteira,	2000. 

	

(NOTA	3)	Em	Uidá,	no	Benin,	onde	se	encontra	a	Porta	do	Não	Retorno	(local	de	

partida	de	milhões	de	africanos	para	as	Américas),	acontece	anualmente	o	Festival	

de	Vodum	(religião	fon	que	viajou	para	o	Brasil	e	é	uma	das	matrizes	do	

candomblé).	Diferentemente	do	segredo	que	cerca	os	ritos	sacrificiais	no	

candomblé	do	Brasil,	no	Benin,	a	cerimônia	é	pública	e	as	TVs	locais	exibem,	
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inclusive,	o	sacrifício	de	animal	de	quatro	patas.	A	celebração	reúne	centenas	de	

sacerdotes	e	sacerdotisas	que	se	deixam	filmar	e	fotografar	por	curiosos	de	todos	

os	lugares	do	mundo.	 

	

(NOTA	4)“	Hay	aproximadamente	noventa	de	estos	últimos	sistemas	que,	a	partir	

de	Derrida,	puedem	considerarse	como	escrituras.	No	todos	derivam	del	tronco	

latino,	e	incluso	alguns	participaram	en	su	historia,	como	las	escrituras	egípcias	e	

fenícias.	Estos	sistemas	son	o	han	sido	utilizados	en	dos	terços	del	continente	

(algumos	desde	la	antiguedad	más	lejana).	En	Africa	subsaariana	he	relevado	unos	

quarenta	sistemas,	muchos	de	los	cuales	son	escrituras	en	el	más	estricto	

sentido.(...)	Que	África	haya	sido	considerada	iletrada	es	una	consecuencia	de	la	

mentira	o	laignorancia”.	(CATACH,	1996,	p.87) 
	

(NOTA	5)	No	Caribe,	para	onde	migraram	milhares	de	orientais,	 é	muito	 comum	

ouvir:	 aquele	 rapaz	 é	 da	 raça	 indiana,	 aquela	 moça	 da	 raça	 chinesa	 ou	 da	 raça	

árabe.	São	classificações	que	para	nós	brasileiros	não	faz	o	menor	sentido,	uma	vez	

que	a	nossa	hierarquia	racial	se	ampara	no	mito	das	três	raças.	 

	

(NOTA	6)	“Humanos	arcaicos	saíram	do	continente	africano,	há	aproximadamente	

dois	 milhões	 de	 anos,	 rumo	 à	 Ásia	 e	 a	 Europa,	 iniciando	 o	 primeiro	 fluxo	

migratório	 de	 seres	 humanos	 arcaicos	 para	 fora	 da	 África.	 O	 ser	 humano	

anatomicamente	moderno,	o	homo	sapiens	sapiens,	também	se	originou	na	África	e	

de	lá	saiu	para	povoar	Ásia	e	Europa,	numa	série	de	migrações	iniciadas	por	volta	

de	 cem	 mil	 anos	 atrás,	 começando	 uma	 segunda	 fase	 de	 ondas	 migratórias,	

atravessando	a	Eurásia	e	atingindo	as	Américas”	[Elisa	Larkin	Nascimento,	p.	83].	 
	

(NOTA	7)	Em	longo	e	remoto	deslocamento,	migrando	para	o	Norte	do	planeta,	na	

Europa,	onde	a	luz	é	escassa,	o	homo	sapiens	vai	se	despigmentando,	o	olho	clareia,	

o	 cabelo	 alisa	 para	 cobrir	 as	 orelhas	 expostas	 ao	 frio	 intenso.	 Enquanto	 a	 pele	

pigmentada	 suporta	 melhor	 o	 calor,	 os	 cabelos	 crespos	 liberam	 as	 orelhas	 e	 o	

pescoço,	o	nariz	alargado	suporta	melhor	a	poeira	da	 savana,	 enquanto	o	afilado	

equilibra	melhor	o	metabolismo	do	corpo	que	enfrentou	 invernos	 rigorosos	e	ar	
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rarefeito.	 	 Ver	 JACQUARD,	 Albert.	 Éloge	 de	 la	 différence	 –	 la	 génétique	 et	 les	

hommes.	Paris:	Éditions	de	Seuil,	1978. 

	

(NOTA	8)	Para	Gilbert	Durant,	imaginário	é	“o	conjunto	das	imagens	e	das	relações	

de	 imagens	 que	 constitui	 o	 capital	 pensado	 do	 homo	 sapiens”	 (DURANT,	 2002,	

p.18).	É	uma	noção	que	se	contrapõe	a	racionalidade	ou	a	consciência	racional	em	

detrimento	do	inconsciente	e	da	subjetividade,	presente	em	diversas	perspectivas	

teóricas.	 

	

(NOTA	9)	O	conceito	terceira	diáspora	ganhou	vários	desdobramentos:	além	dos	

livros	(em	2	volumes	lançados	em	11	cidades,	incluindo	Luanda	e	Lisboa)	e	do	blog	

(onde	os	livros	estão	integralmente	disponíveis	para	download),	entrevistas	e	

artigos	em	jornais;	revistas	e	sites;	texto	em	catálogo	português-inglês	do	evento	

"Terceira	Metade"	,	MAM,	RJ,	2011;	curso	interativo/	oficina;	mini	vídeos;	mostras	

visuais;	matérias	televisivas;	conferências	nacionais	e	internacionais;	tema	de	

concurso	de	game	(Festival	Games	for	Change	-	América	Latina,	2011). 

	

(NOTA	 10)	 No	 Brasil,	 às	 vezes	 sou	 vista	 como	 branca,	 às	 vezes	 como	preta.	 Em	

Salvador	 da	 Bahia,	 meu	 porto	 de	 origem,	 em	 geral,	 sou	 identificada	 como	 não-

negra	(ou	“tinta	fraca”,	na	gíria	local).	Então,	quando	faço	a	cartografia	da	cidade,	

edito	um	mundo	que	vasculho	e	percebo.	Cito	a	fala	das	pessoas,	evito	traduzi-las,	

exponho	seus	próprios	termos.	Às	vezes,	arrisco	descrições,	comentários.	Acredito	

em	uma	 colaboração	 com	 a	 cultura	 que	me	 envolve.	 É	 um	 livro	 escrito	 a	muitas	

mãos.	 

	
(NOTA	11)	“O	que	torna	o	carnaval	ainda	mais	notável,	à	luz	de	nossa	discussão	de	

que	o	corpo	possui	uma	memória	podendo	ser	um	lócus	de	resistência	através	da	

performance,	 é	 que	 ele	 é	 um	 exemplo	 eloquente	 da	 transcendência	 expressa	

através	 do	 espetáculo:	 procissão,	 cores,	 música,	 dança	 e,	 mais	 importante,	 o	

movimento	físico	do	corpo”	pp.	278/9	 

	

(NOTA	12)	Alzira	está	morta	–	ficção	histórica	no	mundo	negro	do	Atlântico.	Talvez	

nesta	narrativa	a	intenção	de	“explodir	guetos	e	identidades	fixas”	tenha	se	
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manifestado	com	mais	ênfase.	Trata-se	da	biografia	inventada	de	uma	mulher	

negra	que	não	cabe	ou	desconhecesse	as	amarras	de	uma	identidade	étnica.	Em	

entrevista	para	o	site	Rede	Angola	este	aspecto	foi	observado	pela	entrevistadora	

Marta	Lança	(fundadora	do	site	Buala):	“Enquanto	personagem	feminina,	apesar	

de	verosímil,	não	é	muito	típica	na	sua	época:	nada	deve	a	nenhum	homem,	estuda	

e	viaja	à	vontade,	é	dona	de	seu	destino”.	Neste	romance,	a	imagem	da	mulher	

negra	se	desloca,	na	medida	em	que	ela	se	move	em	direção	a	suas	múltiplas	

filiações.	http://www.redeangola.info/especiais/a-historia-de-uma-mulher-entre-

cidades-atlanticas/ 
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