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A Tese “Brincando no (Canto-que-Dança) do Ijexá com o Bumba-meu-Boi: Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana em Fortaleza A Cidade Tan-Tan”, tem por 

objetivo aprofundar estudos da minha dissertação de mestrado. No referido trabalho 

movimentávamos uma discussão na intenção de fazer o pensamento cantar e dançar 

como festivamente ensina a cultura tradicional africana de matriz ioruba, a fim de 

elencar possibilidades para a construção de uma Educação Teatral assentada na 

Ancestralidade Africana e na Afrodescendência.  Agora, no doutorado, a proposta é 

focar-se na ritualística de saberes do Candomblé Ketu. Daí fazer batucar o Movimento 

(Canto-que-Dança) do Ijexá: Exu-Oxum-Logun com o Brinquedo Afro Ancestral do 

Bumba-meu-Boi. Quando o Ijexá Movimenta o Bumba-meu-Boi, c@ntando a história 

da minha descendência, dessa conexão nasce meu feto-filho – Teatro do Encantamento 

da Ancestralidade Africana – parido no meu útero negro. Nosso projeto, orientado pelos 

conceitos da Ancestralidade Africana e da Afrodescendência quer plantar os 

Fundamentos Afrodescendentes de uma Educação Teatral, tendo por base uma 

oralidade toda minha. O que desejamos é nos emprenhar com uma experiência outra no 

sentido de mobilizar e desenvolver o corpo para uma expressividade teatral 

orgulhosamente afrodescendente. Ao final dos trabalhos instituir uma alternativa de 

Educação em Teatro que não nos oprima nem nos agrida por sermos as pessoas que 

somos. 
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tan – Wellington Pará… 

 

Resumen: 

 

La tesis “Jugando con el (Canto-que-baila) del Ijexá con el Bumba-meu-boi: teatro del 

encantamiento de la ancestralidad africana en Fortaleza, la ciudad alocada”, tiene como 

meta profundizar estudios de mi disertación de maestría. En este trabajo habíamos 

creado una discusión con el intento de hacer el pensamiento cantar y bailar como 

festivamente enseña la cultura tradicional africana de origen iorubá con el objetivo de 

elencar posibilidades para la construcción de una Educación Teatral asentada en la 

Ancestralidad africana y Afrodescendencia. Ahora, en el doctorado, la propuesta es 

enfocar la ritualística de saberes del Candomblé Ketu. De ahí el batuque con el 

Movimiento (Canto-que-baila) del Ijexá: Exu-Oxum-Logun con el Juguete Afro 

Bumba-meu-Boi. Cuando el Ijexá mueve el Bumba-meu-boi, c@antando la historia de 

mi descendencia, de esta conexión nace mi feto-hijo – Teatro del encantamiento de la 

Ancestralidad africana – parido  en mi útero negro. Nuestro proyecto, orientado por los 

conceptos de la Ancestralidad africana y de la Afrodescendencia, busca plantar los 

fundamentos afrodescendientes de la educación teatral basado en una oralidad 

completamente mía. Lo que deseamos es empreñarnos con una experiencia otra en el 

sentido de mover y desarrollar el cuerpo hacia una expresividad teatral orgullosamente 

afrodescendiente. Al final de los trabajos instituir una alternativa de educación en el 

teatro que no nos oprima tampoco nos enoje por ser quienes somos. 
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A Ancestralidade Africana religou estruturas e singularidades de 

modo que, fundidas, sua diferença está apenas no regime que 

lhes guia e não na ontologia que lhes dá suporte. Experiência 

cognitiva por excelência que, muito embora encontre na razão 

sua aliada primorosa, tem no afeto sua razão de ser. Uma razão 

completamente eivada de afetos (OLIVEIRA, 2012, p.17-18). 

 

 

(Wellington Pará & o Pendrive (Canto-que-Dança): mobilizando os Cortejos 

irados, nas manhãs de sábado, no Pici, em Fortaleza, a Cidade Tan-Tan, ou 

então se tocando: “(...) Será sempre Axé / Será paz, será guerra, Serafim / 

Através das travessuras de Exu / Apesar da travessia ruim” – Gilberto Gil) 

 

(...) Esta dimensão do conhecimento africano é negligenciada, é 

omitida pela educação brasileira, que procura associar os nossos 

valores sociais e culturais à tradição europeia. Esta negligencia 

faz parte do racismo contrário às populações negras no Brasil. A 

omissão do conhecimento também gera desconhecimento, que 

gera e fortalece estereótipos e que fortalece a produção de 

marcas da suposta inferioridade cultural e que consolida o 

pensamento racista naturalizado como coisa sem importância. 

No estágio atual da nossa educação os africanos e os 

afrodescendentes, a população negra de um modo geral é tratada 

como coisa sem importância. Entendam como “coisa sem 

importância”. Mesmo assim os educadores se consideram 

democráticos e não racistas (CUNHA JÚNIOR, 2013).
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I N T R O D U Ç Ã O 

(Canto-que-Dança) é a Fala do meu Corpo-Máscara. Vem do Axé de 

Olodumaré e ressoa no Tan-Tan do meu Tambor. Pensar é Circular. É Rodar no Ori do 

Orixá. (Canto-que-Dança) é Movimento do Corpo (“Co-Movido”1) por uma sonoridade 

Ancestral Africana. Tambor de Rua é o Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana em Fortaleza a Cidade Tan-Tan. Um Teatro para fazer o pensamento (Cantar-

&-Dançar) e expressar corporalmente tudo o que o Coração sente. Nessa nossa proposta 

de tese esse movimento (Canto-que-Dança) vai se configurar na energia do Ijexá, um 

ritmo do Candomblé de Nação Ketu que vai ser o manto da tríade de orixás Exu-Oxum-

Logun e, juntamente com o Brinquedo Afro do Bumba-meu-Boi, vamos está acenando 

para uma nova perspectiva da minha visão teatral. Em parceria com o Ijexá e o Bumba-

meu-Boi, elegemos os conceitos de Ancestralidade Africana e Afrodescendência, 

comigo, numa relação de “amor que não se mede”2, sobretudo com os autores Henrique 

Cunha Júnior e Eduardo Oliveira.   

A Filosofia da Ancestralidade está na encruzilhada do pensamento 

contemporâneo. No âmbito dos estudos pós-coloniais ela dialoga com 

o pensamento negro-africano (antropologia, filosofia e literatura), com 

a filosofia latino-americana da libertação e com o pensamento social 

negro no Brasil. É influenciada também pela filosofia intercultural (do 

grupo: Corredor das Ideias - Conesul), pensamento afrocêntrico norte-

americano e pela filosofia da diferença francesa. Reivindica essa 

“ancestralidade” teórica para compreender e intervir no campo da 

educação, especialmente na educação das relações etnicorraciais 

brasileiras em conexão com o pensamento complexo e o paradigma da 

multirreferencialidade. (OLIVEIRA, 2012, p.01–02). 

                     O Projeto de tese que hora apresentamos vai abrir caminhos pela minha 

trilha existencial com o propósito de conectar o que anteriormente era minha ideia de 

teatro, para junto do meu novo olhar, ou seja, desejamos com esse trabalho criar uma 

Educação Teatral Afrodescendente. Essa minha trilha eu a quis alicerçada nos conceitos 

                                                           
1 Eduardo Oliveira, (2007a), conforme Bibliografia. 

2 Onde você Mora – Canção de Toni Garrido com a Banda Cidade Negra. https://youtu.be/5gWiH5PJlcE. 

Acessado em 20/01/2015. 
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de Ancestralidade Africana, da forma como o Eduardo Oliveira reinventou, e 

Afrodescendência, uma criação de Cunha Júnior.3 Claro que além deles outras 

contribuições vieram, mas digamos que os parâmetros foram por eles balizados. 

Referência e respeito para com noss@s antepassad@s. 

Conosco, (Exu-Oxum-Logun), orixás do Candomblé de Nação Ketu 

(Cantam-&-Dançam) para festejar o tambor do Ijexá com a alegria energizante do 

Brinquedo Afro do Bumba-meu-Boi. Isso vai estar presente por uma oralidade toda 

minha – língua livre – completamente referencializada pelo frescor da tradição africana. 

Um desejo que não acaba nunca de romper e não referendar com o etnocentrismo-

eurocêntrico. Vamos atualizando a Ancestralidade Africana & a Afrodescendência, 

através do movimento que, nesse nosso trabalho denominado de (Canto-que-Dança). 

Inicialmente não estamos pensando em neologismos, e sim, louvando uma constatação 

que, na minha concepção, é algo que, paulatinamente, vai se sedimentando. Estou me 

referindo ao modo como ambas as festividades, tanto o Candomblé Ketu, aqui 

representado no Ijexá (Exu-Oxum-Logun), quanto o Bumba-meu-Boi, são elementos da 

cultura afrodescendente que vão se materializar através desse movimento. No 

Candomblé tudo é (Canto-que-Dança). (Cantamos-&-Dançamos), sempre. No Bumba-

meu-Boi, (Cantamos-&-Dançamos), sempre. É esse movimento que vem prestigiar 

nosso novo enfoque para uma Educação Teatral Afrodescendente.   

Felizmente minha primeira interação com teatro foi através do mamulengo. 

E mais fabuloso ainda é que essa minha história com a linguagem artística do teatro foi 

chancelada por intermédio do personagem Benedito; o anti-herói negro que subverte e 

desestabiliza as estruturas do sistema racista, mas que, infelizmente, tal situação ainda 

perdura até os dias de hoje, por ser o racismo pedra estruturante da sociedade brasileira. 

Essa pedra vai desencadear uma sequência monstruosa de exclusões. Exclusão é um 

doloroso processo que somente o coração suporta ministrar tentando encontrar uma 

compreensão marcante e profunda para que a gente não fique delirando no vazio. E essa 

                                                           
3 Afrodescendência é o reconhecimento da existência de uma etnia de descendência africana. Esta etnia 

tem como base comum dos membros do grupo as diversas etnias e nações de origens africanas e o 
desenvolvimento histórico destas nos limites condicionantes dos sistemas predominantes de escravismo 
criminoso e capitalismo racista. Esta etnia não é única, é diversa, não se preocupa com graus de mescla 
interétnica no Brasil, mas sim com a história. O conceito de afrodescendência surge devido as 
controvérsias criadas sobre a existência ou não de uma identidade negra no Brasil. (CUNHA JR., 2001, 
p.11 in: VIDEIRA, 2007, p.38). 
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exclusão vai doer – ainda mais – justamente por vir tatuada na maneira escolhida por 

nós para interferirmos no nosso dia-a-dia. Exclusão é um absurdo vazio que deveria 

incomodar a quem pratica e professa o racismo, por exemplo, mas na minha história de 

vida, sempre sobrou pra mim aprender a gerir esse mal-estar, que pisa sem piedade, 

numa sombra leve chamada alteridade. Desde os dez anos de idade brotaram no tambor 

que vai ritimar minha existência, essas inquietações, sobre essas questões no teatro. Eu, 

(menino-velho) carregava essa aflição para virar festa nas mãos do (velho-menino) que 

eu me tornei. Morando em uma cidade que sempre referendou o discurso da 

invisibilidade d@s negr@s4, tanto na escola formal quanto nos cursos e oficinas de 

teatro, em ambos os espaços nossa identidade afrodescendente sempre foi 

negligenciada. No entanto, como a realidade é sempre mais indômita e complexa, nesse 

intervalo do possível a impertinência vem e instala um embate: mesmo impingindo o 

marketing da “loura desposada do sol”, a cidade de Fortaleza se apropria é dos 

maracatus para fazer merchandising turístico. Como também, há um tempo atrás, até 

pensou em fazer o mesmo com o Bumba-meu-Boi. Foi ou não foi!? 

 

Exu foi quem me disponibilizou a seguinte encruzilhada: Ancestralidade 

Africana – Henrique Cunha Júnior, 1999: “A Ancestralidade Africana é a nossa via de 

identidade histórica. Sem ela não compreendemos o que somos e nem seremos o que 

queremos ser”) – (Livro: Filosofia da Ancestralidade: Corpo e Mito na Filosofia da 

Educação Brasileira – Eduardo Oliveira – 2007a – Quando o codinome beija-flor 

perfura as filosofias empedernidas). Sim, Laroiê pra você, também. 

 

E, voltando a falar em maracatus, aqui em Fortaleza é um dos territórios que 

desautoriza a narrativa do racismo silencioso-cordial. Eu qualifico os cortejos de 

maracatus como um grande teatro a céu aberto. Entre outras razões foi por conta disso 

que os elegi como campo de pesquisa na época do mestrado. Como estamos nos 

propondo a parir os Fundamentos de uma Educação Teatral Afrodescendente, desde já 

estamos colocando os Cortejos de Maracatus também como espaço das comunidades de 

negr@s em Fortaleza, a Cidade Tan-Tan. No mestrado nos foi possível criar 

experiências teatrais emaranhado na energia e no resplendor do Maracatu Nação Baobá, 

                                                           
4 A arroba, linguagem resgatada em tempos de internet. Aqui se refere imageticamente ao masculino e 

feminino. É (a + o) num só coração. Princípio masculino e feminino em equilíbrio como ensinam os 
iorubas. 
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na Bela Vista, bairro de Fortaleza. Agora, nessa proposta de tese, vimos saudá-los como 

legítimos ancestrais dos nossos atuais Brinquedos (Canto-que-Dança): Reisado, Bumba-

meu-Boi também conhecido por Cavalo-Marinho, e Autos de Congos são formas de 

espetáculos teatrais afrodescendentes praticadas em Fortaleza e em todo o interior do 

Estado. Dentro do Reisado, nós vamos encontrar o entremeio do Bumba-meu-Boi como 

o momento mais marcante e o mais esperado dessa brincadeira. Foi dessa forma que me 

falou e logo depois eu tive o prazer de assistir ao Bumba-meu-Boi do Pedro Boca Rica. 

Quanto aos Brinquedos (Canto-que-Dança), trata-se do conjunto de 

brinquedos teatrais, o modo de ser que o Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana vai parir, a partir desse nosso projeto de tese. E ainda tem um detalhe 

determinante do Bumba-meu-Boi também ser chamado de Cavalo-Marinho, sobretudo 

no Nordeste. A importância para o nosso trabalho é por ser cavalo-marinho, a 

representação lúdica e inconfundível do orixá Logunedé. Loci, Loci, Logun doce, amor! 

É nesse entrelaçado de festejos que a proposta pretende caminhar, com o propósito de 

sistematizar o que estamos denominando de Fundamentos para uma Educação Teatral 

Afrodescendente. O conjunto desses brinquedos (Canto-que-Dança) é quem vai ser o 

alicerce dessa nossa proposta, a partir do nosso Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana em Fortaleza A Cidade Tan-Tan.  

Nessa proposta, continuaremos trabalhando com o Candomblé Ketu. Nós já 

vimos (Cantando-&-Dançando) com o Candomblé desde o mestrado. Nos apaixonamos 

por Exu-Oxum a quem a dissertação foi oferecida. Essa oportunidade nos aproximou do 

orixá o qual vários autores apresentam como filho de Oxum, ou seja, o adorável 

Logunedé, Logun Edé ou simplesmente Logun. No entanto, mais que nossa paixão, vem 

a orientação do Ilê Axé Omo Tifé nos confirmar, (Exu-Oxum-Logun): Movimento 

Ijexá! Essa tríade de orixás adora ver suas rodas evoluírem (Cantando-&-Dançando) ao 

som do elegante, inebriante, contagiante, radiante ritmo do Ijexá.  O Ilê Axé Omo Tifé é 

uma Casa de Candomblé Ketu, meu campo de estágio, em Messejana (Jangurussu), 

Fortaleza, sob a orientação da Ialorixá Mãe Valéria de Logunedé.  

A leveza jovial de Logun, logo que me encontrou, me solicitou que, em 

nossa proposta de Educação Teatral Afrodescendente eu traga junto o que comigo salta 

aos olhos, ou seja, as coisas do teatro sempre falando mais alto. Foi assim que, na maior 

felicidade do mundo, fiz um afago no ombro de Logun que entendeu sobremaneira 

minha resposta. Daí eu fui buscar na minha história de encenador, e claro que, de 



16 
 

  

maneira determinante, haviam marcantes apresentações nas quais eu tinha como 

parceria o Brinquedo do Bumba-meu-Boi. Exu foi o primeiro a rodopiar pra Rua, 

avisando às encruzilhadas que me abrissem caminhos. Oxum, como todo seu Continente 

Mãe, ama festas, portanto, docemente me envolveu no silencio das águas dizendo-me 

que deixasse o Ijexá movimentar o Bumba-meu-Boi e eu ficaria muito contente depois. 

Oxum é a matriarca da Nação Ijexá, assim eu me fiz (Canto-que-Dança) e, 

respeitosamente, mostrei o mais sincero agradecimento, agora para essa tríade de orixás 

que pra sempre estarão do meu lado. Eles (Cantaram-&-Dançaram) por eu ter eleito o 

Bumba-meu-Boi como seus parceiros, c@ntando minha história de vida, com o cuidado 

de não fazer dessa escrita autobiografia não autorizada! Partamos então do meu útero-

negro-umbilical e façamos um blog-memorial. Isso significa dizer, compartilhamento de 

saberes tradicionais africanos, também “pela internet”5, com a certeza de que nem meu 

Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, nem nossa Mãe África, em suas 

comunidades tradicionais, não aceitamos, não concordamos nem queremos afirmar a 

sociedade do um, individualista, homofóbica, machista, racista, e se alimentando da 

concorrência alucinada que nos faz insano e insensíveis para o mal que causamos ao 

outro. Nosso teatro não foi feito para destruir outros, ele é uma via alternativa todo 

instituído pela Ancestralidade Africana & Afrodescendência, que precisa de um outro 

olhar para compreendê-lo, entende-lo & intuitivamente, amá-lo! O meu útero negro 

gesta essa cria bem querida de Oxum. Faz com que Exu ministre minha boca coletiva 

para que eu possa c@ntar de que forma o Ijexá me levou ladeira abaixo nos carnavais 

de Salvador, a partir do ano de 1983, no Afoxé Filhos de Gandhi.  E ainda vai buscar 

uma tarde de sol quente, no Mondubim, bairro de Fortaleza, conversando com Pedro 

Boca Rica, para fazer a concepção cênica do nosso primeiro espetáculo referenciado em 

Bumba-meu-Boi; foi por isso que acabamos ganhando aquele registro fotográfico 

histórico (p. 115), e, que eu quero um bem danado. O nosso é um teatro muito 

apaixonado, fecundado com a melhor parte da nossa história de vida. Nele tem o 

louvado e lírico link com a Web, que, felizmente hoje, mais parece uma trepadeira do 

meu quintal. Ah! plantinha equilíbrio e movimento, depois navegando pra lá do “Cordel 

da Banda Larga”6, ficou mais comprometida a minha relação com a Natureza. “Sem 

                                                           
5 Pela Internet – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/7ysEoKtfU2I. Acessado em 20/12/2014.  

6 Cordel da Banda Larga – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/MKNvJqPkSjE. Acessado em 

20/12/2014. 

https://youtu.be/7ysEoKtfU2I
https://youtu.be/MKNvJqPkSjE
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folha não tem Orixá”7. Sábio provérbio africano, da cultura ioruba, aprendido tanto nas 

vivência do Amalá de Xangô, no Ilê Axé Omo Tifé, assim como nas infindas 

possibilidades levadas e compartilhadas com nosso Grupo Teatral Tambor de Rua, nas 

manhãs de sábado, em nossas reuniões no CCJ: (áudio MP3, streaming de áudio, 

imagens, clips, podcasts, sites, redes sociais, áudio-livros, etc.) que a Web sempre me 

oportuniza. E isso nas mais variadas línguas, nos livrando, por exemplo, do monopólio 

da sala de aula.                      

Os Dogon, uma cultura de pessoas que vivem na região do Mali, na África, 

sempre deixam em mim uma marca indelével. Dessa vez não foi diferente, sobretudo 

porque ainda não naveguei o suficiente para nos maravilhar cada vez mais, e, 

seguramente, compartilhar mais sobre pessoas tão incríveis. Mas a afirmação “Tambor, 

Fala”, “A palavra é a Mãe do Ritmo” e, uma premissazinha que é a própria essência da 

simplicidade toda cheia de complexidade: “Dizer é Fazer”. Foi baseado nesta premissa 

do povo Dogon que passou a ser mão na roda para falar sobre as possibilidades teatrais 

do Bumba-meu-Boi, uma vez que eu passei quase doze anos, de (01/07/1991 até 

19/04/2002), trabalhando como coordenador do Setor de Expressões Artísticas no Sesc 

Centro & Sesc Fortaleza. Foi ótimo, emocionante demais eu ter trazido e participado, e 

poder c@ntar essa experiência para embasar a ideia de que, comigo, essa sensação de 

orgulho afrodescendente não é chavão nacionalista, nem revanche antirracista. Uma 

história que torna-se possível eu até, anacronicamente diria, por amor a uma causa. 

Somente possível pela ideia da filosofia ubuNTU. Vai aqui um afroabraço aos meus 

amigos e amigas do Grupo de Teatro do Sesc Centro e Sesc Fortaleza. Se fizemos uma 

revolução tá cedo ainda pra dizer, mas que tudo só foi possível pelo nosso processo 

compartilhado. 

Eu adoro afirmar que sou um afrodescendente que até hoje venho 

construindo a minha interseção na vida, através desse veículo lúdico, festivo, incisivo, 

sensível e profundamente transformador: o Teatro de Rua! A memória, sensível e 

intuitivamente, selecionou e realçou o momento do espetáculo de mamulengo, o qual eu 

me referi, ainda na infância. Passou a ser a maior lição de pertencimento que a vida me 

apresentou. Tinha mesmo que ser um espetáculo de mamulengo uma vez que na 

                                                           
7 Salve as Folhas – Canção de Ildásio Tavares & Gerônimo Santana. https://youtu.be/xenjkUG8FkQ. 

Acessado em 02/03/2014. 

https://youtu.be/xenjkUG8FkQ
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continuidade dos estudos e das pesquisas encontramos textos os quais vem festejar e 

reforçar o caráter originário africano dessas manifestações artísticas. Sobretudo sua 

função social junto às comunidades tradicionais africanas.  

Na construção do meu viver o teatro sempre encruzilhou uma energia 

transformadora, e na minha vida hoje ele é (Canto-que-Dança): Ijexá & Bumba-meu-

Boi! O brinquedo lúdico dos dramas e encenações sempre me fascinou pela 

possibilidade de praticá-lo com o propósito de interferência e transformação da 

realidade. A comunicação imediata e direta que os espetáculos teatrais, sobretudo os de 

rua me fizeram vivenciar, mostraram-me a força de uma palavra revestida de 

imaginação lúdica & criadora.  Impulsionou as narrativas transformando quem as 

pratica e seu público em verdadeiros brincantes ficcionais; travestidos pela arte anti-

ilusória do teatro de rua. Minha melhor experiência para com o teatro é somente aquele 

feito onde ele sempre esteve, ou seja, os momentos de interação com o que chamamos 

de Teatro de Rua. É de um prazer revitalizante convidar as pessoas que (fazem-fizeram) 

teatro comigo a se permitirem esse ritual de iniciação-passagem. Passar pela 

sacralização da rua é trazer tatuada a compreensão da interação com esse movimento 

esférico nas Rodas de Rua. É ser detentor do fogo do compromisso coletivo com essa 

expressão artística. Essa sacralização da Rua pode vir também no Bloco de Afoxé 

energizando os caminhos por onde passa e, nesse nosso projeto, vai trazer junto, a 

alegria do Bumba-meu-Boi. 

A vertente teatral na minha história de vida foi sempre quem apontou uma 

luminosidade múltipla e foi essa a forma que eu conscientemente optei para interagir 

com o mundo e inter(ferir) no dia-a-dia. É sempre tão forte essa presença no meu jeito 

de existir que até hoje não há nas minhas lembranças nenhum momento em que nós (eu 

e ele) nos desconectamos. O mamulengo da minha infância, o escudo anti-timidez na 

adolescência, cursar Letras na Universidade Federal do Ceará, UFC, trabalhar com 

Produção Musical na Rádio Universitária da UFC, ter sido Redator Publicitário, 

Coordenador de Expressões Artísticas no SESC Fortaleza, e ainda transformar cada sala 

de aula em africanos cortejos bantus festivos & felizes. Só mesmo sob as bênçãos desse 

encanto mágico, dessa fecundação que renasce a cada vez que “morre”. Meu teatro é 

que nem Bumba-meu-Boi, renasce a cada vez que morre. E, vale ressaltar que, no 

teatro, a minha maior atração recaí no fascínio de percebê-lo como caldeirão das minhas 

ideias. Se o teatro morre para renascer a cada apresentação transformando a 
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(Exu)berância da sua efemeridade na metáfora do seu próprio alimento; sentir, fecundar 

e produzir uma encenação teatral, torna-se algo mais evanescente ainda. É bem aqui que 

mora o meu amor profundo. Amo a prática da Encenação Teatral. Esse amor vai receber 

um novo direcionamento, a partir da aprovação da Lei 10.639/2003. Marco zero da 

minha orientação que vai transformar teatro em Educação Teatral Afrodescendente. 

Essa fabulosa reversão, é fruto de um delicado artesão chamado Henrique Cunha Júnior.     

                Quando eu concluí o mestrado (maio/2010), diferentemente de muita gente, 

eu senti saudades! Muito por conta da forma bem particular do meu orientador conduzir 

os trabalhos.  E como o tema da minha pesquisa era completamente emaranhado na 

minha vida, eu ficava a imaginar como foi prazeroso conseguir levar esse período da 

minha história no ritmo dos tambores, rum, rumpi e lé. A festa estava só começando! O 

que nos inquietava na época era perceber toda a reprodução dos mecanismos de 

discriminação, preconceito e racismo anti negro, também – é lógico – nas demais 

ramificações sociais, uma vez que se trata de algo perversamente estrutural: o 

capitalismo racista8. Daí porque também encontrá-lo na educação formal, bem como, 

nos cursos e oficinas de teatro. 

                  A dissertação passou a se confundir com as minhas idiossincrasias, por isso 

que o resultado da escrita eu passei a chamar de blog-dissertação, uma vez que, como eu 

ainda faço questão de explicitar foi, via internet, que aconteceu todo meu envolvimento 

com as questões da Ancestralidade Africana e da Afrodescendência. “A 

afrodescendência é definida no campo da etnia tendo como base a história sociológica. 

As dificuldades encontradas nas práticas de pesquisa nos levaram a procurar uma 

explicitação maior das metodologias de pesquisas utilizadas. Trata-se de uma 

sistematização da perspectiva de afastamento e de ruptura com o eurocentrismo” 

(CUNHA JÚNIOR, 2006). O blog do meu Grupo de Teatro, na web9, passou a ser um 

dos veículos com o qual eu passei a interagir com as pessoas para que elas soubessem 

minha origem e destino e com elas compartilhar saberes.  

                                                           
8 Capitalismo Racista – As relações capitalistas não implicam apenas em capital econômico, mas abrange 

o capital simbólico. A etnia faz parte das relações capitalistas, por isso o denominamos de capitalismo 

racista. (Henrique Cunha Júnior, 2006, p. 07). 

9 http://tamborderua.blogspot.com.br – Endereço do nosso Blog atual: Tambor de Rua – Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana em Fortaleza A Cidade Tan-Tan. 

http://tamborderua.blogspot.com.br/
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                    Para essa tese, o amor prodigioso da relação Oxum-Logun foi quem 

refloriu o processo inicial da pesquisa para a fecundação do Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade, esse nosso teatro eu o defini como filhote da internet. Continuamos 

pesquisando quase exclusivamente via internet. Na web, várias vezes, eu (Cantei-&-

Dancei) ao som do Ijexá em clips encontrados no YouTube pesquisando sobre Afoxé; e 

quantos não foram os Ijexás em forma de MP3 que ouvi dos Filhos de Gandhy 

reverenciando Exu. Sem falar dos vários sites sobre Bumba-meu-Boi e páginas de redes 

sociais de comunidades que abordam essa festa afrodescendente! Como eu disse a festa 

estava só começando. A mesma internet vai me aproximar dos mares e do cordão 

umbilical afrodescendente, me fazer ausente dos bancos escolares que só me 

entristeciam. A web é o mundo em minhas mãos, ora isso é o mesmo que dizer que a 

web não poderia ser outra senão a pílula dourada do sistema “capitalista racista”, 

conforme Cunha Júnior. Mas, além disso, ela é uma serpente que escoa abundante seu 

veneno para doses infindáveis de soro antiofídico. Foi aqui que eu usei a cobra ao nosso 

favor e fui navegar hipertextualmente até chegar na África. Navegando em alto mar de 

águas africanas deparei-me com o site10, Africa Maat, que me ensinou isso dizendo 

assim: “Usando a web para divulgar as ideias de Cheikh Anta Diop”. Na dissertação eu 

confesso que sou usuário temporão da internet, ou seja, desde o dia (04/10/1996). E esse 

site Africa Maat é do Senegal, por isso estava escrito em francês. No ano de 2002 eu 

não sabia absolutamente nada a respeito de tão fabulosa pessoa. Quem era Cheikh Anta 

Diop? Qual universidade me falaria dele? Que curso ou oficina de teatro tocaria seu 

nome feito canção ritual (Canto-que-Dança)? Que cientista ou teórico iria me mostrar, 

com profundidade, que o Egito é a unidade e os demais as variações diaspóricas? Pois é, 

Logunedé, foi assim que a internet, pra mim, foi sempre mais que água de beber; grande 

mar, porto seguro me aconchegando no colo da Mãe África, além de fustigar meu 

francês. 

                            Estamos nos reportando à dissertação não somente pelo compromisso 

de aqui nós podermos dar continuidade, é porque foi muito prazeroso sentir essa 

saudade. Essa compreensão da saudade consubstanciando um conceito, hoje, no caso, o 

de Ancestralidade Africana é descendência viva & esférica do “codinome beija-flor”11 

                                                           
10 Site Africa Maat – www.africamaat.com. Acessado em 20/08/2014. 

11 Codinome Beija-Flor – Canção de Cazuza, Reinaldo Arias & Ezequiel Neves. 

https://youtu.be/zJYIw2A3YjI. Acessado em 12/02/2014. 

http://www.africamaat.com/
https://youtu.be/zJYIw2A3YjI
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filosófico e sua filosofia do colibri. Nele, a filosofia se faz poesia para, belissimamente, 

formatar um pensamento. Há pois um colibri de codinome beija-flor. Há um pensar que 

celebra o (Cantar-&-Dançar) com o Opelê de Ifá. Um filosofar que pensa como se 

ouvisse música. Rodopia, roda & caminha abrindo outras e emancipatórias 

encruzilhadas: Laroiê! Eis o caminho de tão saborosa culinária, “vamo comer”12 – 

Eduardo Oliveira: 

A saudade é um sentimento de ancestralidade. A saudade sempre está voltada 

para o tempo passado, o tempo dos antepassados. A ancestralidade mora no 

sentimento da saudade. A saudade não tem motivos tem vínculos. Tem 

antecedentes. O motivo da saudade é o tempo; a potência da saudade é de 

recriação da vida e não de sentimento de perda. A saudade é por excelência um 

sentimento de alteridade e de devir. Saudade é o resultado de uma dinâmica 

civilizatória que privou dos bens de produção e social os negros e 

descendentes, mas não alijou seu potencial criador (OLIVEIRA, 2007a, p.228-

229). 

 

Nossa tese Brincando no (Canto-que-Dança) do Ijexá com o Bumba-meu-

Boi: Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana em Fortaleza A Cidade Tan-

Tan, foi essa busca de gestar e parir uma Educação Teatral Afrodescendente para o 

nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, contando para isso, 

sobretudo, com o corpo todo atado à nossa Mãe África, berço da humanidade. Sim, 

esses motivos africanos todos materializaram o que eu sempre intuí, pois no âmbito do 

meu desejo, a estética afrodescendente é portadora de uma expressividade teatral 

extremamente arrebatadora. Precisávamos sim, era romper com o cordão cruel que 

nega, invisibiliza, esvazia, discrimina, desqualifica, faz desaparecer, cala.  

 

Nesse trabalho que hora apresentamos, a expressão (Canto-que-Dança) e 

(Cantar-&-Dançar) vem sempre entre parênteses. Foi o máximo que o meu teclado todo 

black me permitiu para representar um grande abraço. Ou mesmo uma grande roda, a 

circularidade, símbolo da filosofia africana, mas também, pode ser a cobra comendo o 

próprio rabo (adoro essa imagem)! Bem como, todas as legendas das fotos, vem entre 

parênteses. Uma maneira de evitar ter que passar por lugar chamado anexos. Às vezes, 

penso, que quase tod@s evitam ir lá onde esse lugar diz estão certas coisas. Outro 

                                                           
12 Vamo Comer – Canção de Caetano Veloso. https://youtu.be/4dyFUdWF2Pk. Acessado em 

26/12/2014. 

https://youtu.be/4dyFUdWF2Pk


22 
 

  

detalhe importante é porque, dessa maneira, eu penso ter solucionado o problema do 

diálogo imagens & textos. Já esse símbolo (&) me lembra demais canções que aqui é o 

conjunto das minhas memórias radiofônicas, ainda que, eu reconheça se tratar de 

objetos vendáveis. Há uma parte do texto, “(Canto-que-Dança): A Canção”, que tentou 

vencer esse enfrentamento. Mas, também, houve a celebração de um estandarte de arte 

chamado “Estado de Poesia”13, de Chico César.   

 

Laroiê, Exu! Ora iê iê, Oxum! Lossi Lossi, Logun! Axé!   

 

02. Objetivos:  

 
 Geral: Produzir o Movimento (Canto-que-Dança) do Ijexá com o 

Bumba-meu-Boi como iniciação do alicerce sob o qual vamos assentar a 

Educação Teatral Afrodescendente no Teatro do Encantamento do 

Ancestralidade Africana. 

 

Específicos:  

 

 Desvelar a ritualística de aprendizagem no Candomblé Ketu, a partir do 

Ijexá (Exu-Oxum-Logun) para, em (com-pas-so) com o brinquedo 

(Canto-que-Dança) do Bumba-meu-Boi, plantar os Fundamentos de uma 

Educação Teatral Afrodescendente; 

 

 Aprofundar estudos sobre Ancestralidade Africana e Afrodescendência, 

objetivando, baseado nesses conceitos, elencar os Fundamentos para uma 

Educação Teatral Afrodescendente; 

 

 Compartilhar com os participantes da pesquisa, Grupo Tambor de Rua e 

o Candomblé Ilê Axé Omo Tifé, o processo de estudos, para que, juntos 

venhamos a construir o conteúdo da proposta. 

 

 

                                                           
13 Estado de Poesia – Canção de Chico César. https://youtu.be/bl_jM0Q448A. Acessado em 23/06/2015. 

 

https://youtu.be/bl_jM0Q448A
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(CANTO-QUE-DANÇA): A IDEIA GERAL 

As Energias Dançam 

Tudo que existe é parte da energia 

Tudo que existe tem um movimento 

A existência é uma dança 

A existência é uma dança dos orixás 

Dancemos com eles dançando a vida. 

 
 (Henrique Cunha Júnior, 2009) 

 

A história da civilização negra se perde na noite dos tempos. É a 

civilização mais antiga do mundo. Basta dizer que os primeiros 

homens, o homo erectus, assim como o homo sapiens tem sua origem 

na África. Os primeiros homens, tal como somos hoje, surgiram por 

volta de 150.000 anos a.C. e eram negros. Os primeiros a aparecerem 

na Europa, por volta de 40.000 a.C. resultaram de correntes 

migratórias desde o centro sul da África em direção ao norte até o Mar 

Mediterrâneo. Conhecido como homem de Grimaldi, era o homo 

sapiens negro que inscrevia sua presença nas cavernas da atual região 

da Basca da Europa, do mesmo modo como fizera nas cavernas das 

regiões da chamada África do Sul (LUZ, 1995, p.25).   

(Canto-que-Dança) são certas canções que tocam e falam profundo no 

tambor do meu coração. É daí que levam para a compreensão do meu corpo e fixam 

residência na minha cabeça. As canções (Canto-que-Dança) me fazem festejar, recordar, 

ritualizar (à maneira paradigmática dos ioruba), celebrar, acordar, para a pessoa 

autodeclarada de descendência africana que eu me tornei. No Continente Africano 

(cantar-&-dançar) é a resposta corporal mais significativa para a palavra viver. Tudo na 

África passa primeiro pelo bem estar de que, por estarmos vivos, nós devemos (cantar- 

&-dançar) para agradecer, sobretudo na África tradicional. Ainda que o colonialismo e o 

pós-colonial estejam hoje, cada vez mais, subtraindo as riquezas africanas, essa maneira 

ritualística de celebrar a existência, ainda persiste. Em 2010 os estádios de futebol, na 

África do Sul, (cantaram-&-dançaram) com tod@s, para tod@s. Agora no Brasil de 

2014, os jogadores colombianos – diáspora africana nas Américas – demarcaram os 

estádios brasileiros porque orgulhosamente cantam sua felicidade a cada gol marcado, 

(cantando-&-dançando) alegremente como faziam noss@s ancestrais. Faziam com que 

sua felicidade fosse chancelada pelo corpo todo que, na mais cantante das liberdades, 
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dançavam! Os jogadores da equipe de Ghana, entraram cantando, e cantavam e 

dançavam a cada treino do time. (Canto-que-Dança) também é a pilastra desse nosso 

projeto de tese. É a viga mestra dessa nossa proposta de criação dos Fundamentos de 

uma Educação Teatral Afrodescendente, que precisa superar as mazelas do 

“capitalismo-escravista-criminoso-racista”, conforme Cunha Júnior (2006). (Canto-que-

Dança) vai instituir um caminho aberto pelo Candomblé Ketu, o ritmo Ijexá: Exu-

Oxum-Logun) e, em parceria com o Brinquedo-Dançante do Bumba-meu-Boi, produzir 

os Fundamentos dessa proposta de Educação em Teatro referencializada pela 

Ancestralidade Africana e pela Afrodescendência. Nessa nossa proposta, Ijexá é o 

mesmo que (Exu-Oxum-Logun). Todas as Nações de Candomblé, como manifestação 

dessa descendência africana, tem sua concretização (cantando-&-dançando). Para 

existir, as Nações de Candomblé precisam ser (Canto-que-Dança). No Candomblé, para 

tudo nós (cantamos-&-dançamos). Significa dizer que, para as Nações de Candomblé, 

qualquer aprendizado tem no movimento (Canto-que-Dança) sua realização. O caminho 

sobre o qual as pessoas iniciadas no Candomblé precisam trilhar, necessariamente, é 

(Canto-que-Dança). Isso porque nossos ancestrais africanos, masculinos e femininos, 

nos legaram esse modo de interagir com a vida. As populações tradicionais do 

Continente sempre reverenciaram a energia vital de um poder que sempre esteve acima 

da medida humana. E, para eles-elas, essa energia vital perpassa toda a vida das suas 

comunidades, alimentando e realimentando suas existências. Nossos antepassados 

aprenderam com nossos ancestrais a respeitar e a saudar quem veio antes de nós e a 

maneira como esses ancestrais agiam para interagir com a natureza. Todos cantavam e 

dançavam como código de acesso ao processo, ou seja, a senha do Continente Africano 

é essa: (Canto-que-Dança). Existe um Clip no YouTube, Treino da seleção de Ghana 

(2014), que atesta, com uma cena belíssima, o que estamos falando aqui, na qual os 

jogadores (cantam-&-dançam) com Tambor. Hoje esse clip encontra-se disponível no 

nosso Blog Tambor de Rua14. Estamos falando do Continente Africano, mas sem 

esquecer que esse desenho imaginado que vem às nossas mentes, foi o que restou do 

saque e do subdesenvolvimento europeu ao nosso Continente. O Candomblé que vai ser 

ressignificado e se estabelecer no Brasil, é uma construção dos descendentes de 

african@s e das populações da África ocidental. Para os povos Iorubas, na região da 

                                                           
14 Blog do nosso Grupo Teatral Tambor de Rua – http://tamborderua.blogspot.com.br. Acessado em 

29/04/2015. 

http://tamborderua.blogspot.com.br/
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atual Nigéria, o criador do Universo – Olodumaré – soprando seu hálito para criar a 

humanidade, estabelece conosco uma intensa e comprometida relação de intimidade. Eu 

e o criador nos comprometemos a querer e a fazer o bem de cada pessoa. Literalmente 

meu semelhante é parte de mim, minha cara metade. Sempre que eu crio laços com os 

meus é diretamente com o criador maior que eu estou compartilhando meu poder de 

deus. Eu vejo que vem muito dessa maneira como Olodumaré está em criação e fusão 

com cada criatura, que ele nos presenteou com o (Canto-que-Dança) porque este é o 

modo como nos assemelhamos a Ele e, talvez dessa forma, a existência para @s 

african@s tenha na representação do canto e da dança sua significação mais plena. 

(Cantar-&-Dançar) é falar mais alto que as palavras. (Canto-que-Dança) é a linguagem 

do mais íntimo de cada pessoa. Seria a maneira de conversar com o que é a essência 

mais reveladora do criador em cada pessoa. Muito antes da frase que vem se tornando 

lugar comum nas redes sociais, “eu só poderia acreditar em um deus que soubesse 

dançar”, a história das populações africanas, pra nós, desde sempre berço da 

humanidade, sabem que foram esses nossos deuses ancestrais que nos legaram o 

(Canto-que-Dança) como forma de aprendizado e princípio pedagógico que está 

presente em todo Continente. Na África, homens, mulheres, crianças, novos e velhos, 

tod@s (cantam-&-dançam), interagindo e expressando suas existências. Isso é o mesmo 

que amor de Mãe. O mesmo amor de Oxum por Logun, por exemplo. É no Continente 

Africano que todo esse amor assim vai se originar, e, felizmente, já podemos até dizer, 

ser, mais uma vez, modelo para o mundo. Que bom que, graças ao poder de 

compartilhamento da internet, agora usamos essas imagens para refutar o que o 

etnocentrismo-eurocêntrico quis invisibilizar, calar, negar. Para ilustrar com chave do 

ouro de Oxum, graças a esse mesmo poder da web, nós vamos ver mães europeias 

passeando em shoppings com seus bebes aconchegados no amor que encosta em suas 

costas quentes & afáveis. Para confirmar isso, me fiz usuário da Rede Social Pinterest15. 

Por ser um rede cujo objetivo é compartilhar, principalmente painéis, nela eu consagrei 

o poder sem limite e arrebatador da web. Lambendo e louvando a hipertextualidade, que 

é exuriana. Laroiê, Exu! 

                       Para essa nossa proposta nós tivemos como campo de estágio um 

Candomblé da Nação Ketu, o Ilê Axé Omo Tifé, de Mãe Valéria de Logunedé, 

                                                           
15 Wellington Pará – Página no Pinterest. https://www.pinterest.com/toquetons/. Acessado em 

12/02/2015. 

https://www.pinterest.com/toquetons/
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localizado no bairro de Messejana, em Fortaleza-Ceará. Sempre que chego no Ilê Axé 

Omo Tifé é ter a agradável sensação de adentrar noutro mundo. Primeiramente água 

para saudar quem merece. Logo após, Laroiê, Exu! O branco das roupas. O verde das 

várias árvores. A cozinha que congrega e aglutina os saberes, ritmos e os sabores. Daí 

caminhar passando de assentamento em assentamento dos Orixás, até chegar no Salão 

das Festas, aonde estão os tambores que se comunicam porque sabem e praticam o 

discurso da Língua Livre dos Orixás. Sim! Tambor, fala. Tambor é o nome do nosso 

Grupo de Teatro, Tambor de Rua. Tambores foi o que muito nos fascinou na época do 

mestrado no Maracatu Nação Baobá. Como eu venho pesquisando o Continente 

Africano nas navegações link a link do hipertexto na web e convivendo com o que a 

pesquisa atual nos possibilita, ou seja, construindo um Blog-Memorial dos africanos 

falando sobre os africanos, por exemplo, ou mesmo bebendo os textos de Cheikh Anta 

Diop, Carlos Moore, Frantz Fanon, Kabenguele Munanga, Edouard Glissant, Theophilo 

Obenga,  entre tantos outr@s, que o etnocentrismo-eurocêntrico da academia quis me 

impedir de conhecer, é por conta disso que afincamos nosso corpo inteiro no mistério 

mágico da rítmica dos tambores.  Primeiro discurso (Canto-que-Dança) que conectou os 

ancestrais aos descendentes. Discurso esse feitos tão exclusivamente de sons, mas que, 

por isso mesmo, não perdem a qualidade de serem compreendidos e de estabelecerem 

comunicação.     

É sabido que a colonização da África impôs a demarcação de 

fronteiras estranhas à distribuição dos grupos étnicos, fronteiras 

definidas segundo interesses das potências coloniais participantes da 

Conferência de Berlim, realizada entre 25 de novembro de 1884 e 16 

de fevereiro de 1885. Os limites da Terra Iorubá, por exemplo, não 

coincidem com as fronteiras demarcadas pelos colonizadores. O 

território ioruba expande-se pelos países Nigéria, Togo e República do 

Benin (antigo Daomé). Da diversidade observável na África tem sido 

enfatizado o aspecto negativo. No entanto é necessário que se 

reconheça as diferenças culturais aí encontradas como preciosa fonte 

de enriquecimento da herança humana. Papel relevante compete às 

escolas no sentido de re-incorporação da memória cultural africana na 

memória cultural humana, par que as crianças e jovens das Américas 

possam (re)conhecer a participação dos povos africanos na história da 

humanidade e não sejam levados a crer que essa história tenha sido 



27 
 

  

construída apenas pela Europa, quando muito, auxiliada pelas 

Américas (RIBEIRO, 1996, p. 16-17)            

 

Tambor passa a ser um instrumento de energia vital que, quando percutido 

numa Festa do Ilê Axé Omo Tifé, é o convite dos iniciad@s para compartilharem seus 

corpos com os Orixás. É reverência e respeito. É uma troca de energias que vai 

alimentar e sustentar o equilíbrio do universo. Essa comunicação se estabeleceu a partir 

do toque percutido pelos tambores. Que, também eles, passam por uma série de rituais 

da cultura ioruba e fundamentos para participarem daquele Ilê, são como @s filh@s 

iniciad@s pela Ialorixá e, sempre na Festa do Xirê, cada Orixá presente, primeiro 

reverencia os tambores. Tambor é a fala do Orixá, dizem os antigos; quem me disse foi 

o Eduardo Oliveira (2007a). Por isso é que, nessa hora de agora, vem um prazer 

mobilizador em compartilhar outro provérbio africano – “Aquele que não sabe dançar 

irá dizer: As batidas dos tambores estão ruins”. 

A dança dos Orixás é fundamental no Candomblé de Ketu, porque ele 

reconta as histórias vividas por cada orixá quando ainda vivos e em solo 

africano. É uma dança dividida no que se costuma chamar de atos e eu 

costumo chamar de atos coreográficos de cada orixá. Cada ato coreográfico é 

composto por frases corpóreo-gestuais capazes de remontar trechos da 

história vivida por cada orixá revelando, sutil ou vigorosamente, os ofícios 

exercidos por cada um, suas relações amorosas, seus objetos simbólicos de 

trabalho, suas brigas, enfim, revelam suas essências através de uma 

corporeidade e interpretativa de um tempo ancestral (OLIVEIRA. 2008, p. 

80).  

 

(Barracão do Ilê Axé Omo Tifé – Messejana – Fortaleza A Cidade Tan-Tan) 

Nos Xirês (Festas abertas ao público em geral), do Ilê Axé Omo Tifé, eu sempre gosto 

de estar bem próximo & encantado pelo som dos tambores. Essa paixão foi nos 
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conduzindo à tríade de Orixás que compartilham comigo esse projeto (Exu-Oxum-

Logun), e eles nos levando ao ritmo que os contempla e conecta com alegria: o Ijexá. 

Essa felicidade do Ijexá eu conheci a partir de 1983, no tempo em que, a partir dessa 

data, passei vários carnavais na cidade de Salvador, maravilhado com o (Canto-que-

Dança) do Afoxé Filhos de Gandhy, afirmando festivamente sua descendência & 

procedência africana. Que, por sua vez, fui descobrir ouvindo as canções, sobretudo, de 

Gilberto Gil, Moraes Moreira & Caetano Veloso. (Canto-que-Dança) é a festividade que 

encontrei no Continente Africano para celebrar a existência. No Continente, tudo 

(canta-&-dança) para existir. Também, no Ilê Axé Omo Tifé, Xirê, é a tradução desse 

momento de festa junto aos orixás. 

 

Abraçam seus fiéis, Irmanam-se. Araketu faraimará, Povo de Ketu, 

abraçai-vos, uni-vos, diz uma cantiga propícia para momentos 

culminantes da festa, do xirê. Momentos em que os orixás e fieis 

comungam de suas presenças mútuas. Momentos que a transcendência 

se faz mais que a imanência se faz comunhão (TAVARES, 2008, p. 

151).       

O que nós gostaríamos de realçar é que, nessa nossa escrita, nós vamos 

descrever e compartilhar aqui a fala das pessoas do Ilê Axé Omo Tifé, sobre as 

informações relevantes para reafirmar a rítmica (Canto-que-Dança), que alicerça a 

proposta do projeto de Tese, sendo assim, estamos prevendo nesse tempo restante um 

envolvimento com os alabês da casa no sentido de juntos (Candomblé & Grupo Tambor 

de Rua) criarmos um Ijexá para o dia da apresentação da tese em (agosto de 2015). Será 

por conta desse envolvimento que estamos optando por abrir a via dos conteúdos 

melódicos do Ijexá que deverão nos ensinar como agogô, xequerê, rum, rumpi e lé, 

podem contribuir na criação dos Fundamentos de uma Educação Teatral 

referencializada na Ancestralidade Africana e na Afrodescendência. Sem esquecer que 

esse nosso projeto só estará completo quando uma oralidade toda minha (c@ntar) da 

minha descendência africana colocando em movimento o (Canto-que-Dança) do Ijexá 

com o (Canto-que-Dança) do   Bumba-meu-Boi.  

Orixá, então por etimologia e definição, seria seleção de cabeça, mas 

precisamente seleção de faixa cósmica o que redunda, em última 

análise, em seleção de consciência cósmica, o tipo de energia ou de 

estação em que se devem alimentar nossos receptores ou em que 
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devem sintonizar por serem a ele semelhante; não idênticos, deve-se 

frisar. (...) Meu orixá, meu eledá é minha fonte primeira de energia, de 

luz, de autoconhecimento, de identidade. Caso eu sintonize com ele, 

trilharei o caminhos da iluminação, iwa pelé (TAVARES, 2008, p. 

(31-32).       

Como vimos descrevendo, o Bumba-meu-Boi foi presente me ofertado por 

Pedro Boca Rica. Era 1989 eu tinha acabado de formar um Grupo de Teatro mais o 

Sidney Souto e o Danilo Pinho. Pessoas que ainda hoje trabalham com teatro. O Grupo, 

com estatutos e tudo, tinha o nome provocador de Diabo-a-Quatro ou Lanterna dos 

Afogados. Antes disso, numa noite, próximo do restaurante Bumba-meu-Bar, aqui em 

Fortaleza, eu conheci o espetáculo teatral de Pedro Boca Rica e seu famoso Boi Tungão. 

Bumba-meu-Boi eu já tinha visto em livros, mas muito mais me impressionava era com 

as histórias de trancoso sobre Bumba-meu-Boi no Acaraú (Ceará), contadas pelo meu 

avô-griot Antonio Rodrigues Pereira, E ele sempre terminava essas histórias assim: “Êh 

Bumba! Êh meu Boi, Mateuszinho! Foi ou não Foi, Chiquinho!?” Isso mesmo, esse 

Chiquinho era como me chamavam na infância. Desde cedo eu me entreguei a essas 

histórias e ao modo teatral, sem timidez, do meu avô, sempre inventando as 

invencionices mais afetivas que uma educação suporta. Eu encontrei novamente meu 

avô bem aqui: Poeta Manoel de Barros16, 97 anos chafurdando com nossa imaginação. 

Manoel de Barros nasceu em Cuiabá (MT) em 19 de dezembro de 1916. A mais 

saudável implicância com a língua quando não comunica porque não aprendeu a tocar 

tambor. (...) “Poesia não é para compreender, mas para incorporar. Entender é parede; 

procure ser árvore”, Manoel de Barros.  

 
O corpo é chão! (...) Farejar é o ato de rastrear respirando. Posição 

ancestral por excelência, rastejar no chão é pisar a terra 

(humildemente). (...) Do barro do corpo ao corpo de carne. A carne é o 

barro do corpo. Filosofia rigorosa é filosofia que vive ao rés-do-chão. 

Aí é que se encontra “graça, beleza e verdade”17. Ai, se encontra a 

matéria viva da vida, como denuncia a poesia de Manuel de Barros 

(OLIVEIRA, 2007a, p. 99). 

                                                           
16 Poeta Manuel de Barros – Página do Facebook – 

https://www.facebook.com/PoetaManoelDeBarros?fref=ts. Acessado em 03/01/2015. 

17 O Poeta se faz com graça, beleza e verdade (Patativa do Assaré). 

https://www.facebook.com/PoetaManoelDeBarros?fref=ts
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                  Felizmente é essa pessoa idosa quem subverte todas as imposições 

normativas para dizer “desfazer o normal há de ser uma norma”, é Manoel de Barros 

quem a tantos espalha encantos. Uma pessoa calada que raramente se deixa entrevistar, 

é com ele que eu quero compartilhar a felicidade de não me enquadrar nas normas. E 

entre elas, uma é nunca ter compreendido a rebuscada frase que fala sobre o rigor 

acadêmico. Ou o descarte se sentia alguma sombra leve de poesia. Isso me traz demais o 

sentimento do meu avô paterno, (avô-griot) que sempre defendeu e valorizou suas 

histórias de trancoso. Sobretudo a forma teatral como ele as contava. Mas a contação de 

Bumba-meu-Boi eram mais vivas por conta de terem sido presenciadas em algum 

terreiro em Acaraú-Ce. Lembro-me que, às vezes, ele começava contando as fábulas de 

animais que falavam, cantavam e dançavam como os humanos, mas sempre fechava a 

noite c@ntando o “drama do Bumba-meu-Boi”.  Teatro pra mim teve essa primeira 

denominação de “drama”. Ainda bem que toda essa contação ficou comigo assim como 

a minha epiderme negra. Tatuadas no meu corpo lá onde os sons são linguagem que 

descrevem & desvelam essa minha viva descendência africana.      

 

A ancestralidade é a base da identidade das populações africanas e 

afrodescendentes, desta forma a saudamos. A representação da 

filosofia e da cosmologia africana implicam na representação da 

existência como uma manifestação de energias que precisam se 

manter em equilíbrio. A representação social destas energias é dada 

pela dança. Dançar consiste em representar as força da natureza, as 

histórias da existência humana e a socialização da comunidade. A 

festa é um símbolo e uma prática da vida em sociedade de uma 

maneira fraterna. Nós acreditamos que não existe uma boa educação 

dos afrodescendentes sem a dança e sem as festas, sem movimento do 

corpo social, sem a reflexão entremeada de batuque e vivências da 

cultura de base africana. (CUNHA JÚNIOR, 2009, p.01). 

 

 “Meu Avô era tomado por leso porque de manhã dava bom-dia aos sapos, 

ao sol, às águas. Só tinha receio de amanhecer normal” - Poeta Manoel de Barros18. 

Pode até parecer incrível, mas tive uma sorte tremenda em ter esse meu avô-griot, um 

                                                           
18 Poeta Manuel de Barros – Página no Facebook. 

https://www.facebook.com/PoetaManoelDeBarros?fref=ts. Acessado em 20/08/2014. 

https://www.facebook.com/PoetaManoelDeBarros?fref=ts
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homem negro, magro e alto que me deixava fazer cafuné em sua cabeleira até cheia para 

o avançado da sua idade. Enquanto isso, sem pausa para o cafezinho, la estava ele só 

nas artimanhas, sem nenhum gasto financeiro e me marcando para sempre. E eu 

orgulhosamente erguendo bem alto essa bandeira. Na minha rua eu, o neto do seu 

Antonio, era o garoto que ficava responsável por organizar as brincadeiras. Sempre 

brincava de fazer transmissões radiofônicas, e sobretudo, brincar de fazer radionovela 

que minha avó adorava. Teatrinho de mamulengo que vi aos dez anos na casa do meu 

vizinho. A organização das quadrilhas de São João das crianças e mesmo o casamento 

da quadrilha era coisa minha, que eu amava. Ou seja, teatro pra cá e pra lá. Claro que na 

adolescência e juventude o teatro é a máscara que nos livra da timidez, assim como é 

escudo para os arroubos juvenis sem noção, ele também ampara. Somente depois de um 

tempo é que a gente vai compreender que mesmo os arroubos juvenis tinham uma meta. 

É tão bom quando canto é, além de espacialidade, noção de pertencimento. 

Eu canto porque sei que sou parte tocante da teia de uma Ancestralidade Africana que 

brinca de (Canto-que-Dança). Canto para que o senhor do silêncio, no compasso dessa 

canção, inunde a voz desse que agora diz do Afrodescendente que sou. Sim, 

descendência viva, na firmeza indelével desse cantar que sempre embebeda a voz dos 

passarinhos. Sinta: a tradição flerta com a contemporaneidade. Meu bisavô se toca e 

meu neto traz o tom. No fim é somente na levada da canção que a ponte se encanta 

unindo as pontas. É no plano da sonoridade das canções radiofônicas que, talvez, faça 

sentido, essa minha absorção por canções. E quando sua identidade é (Canto-que-

Dança), essa canção passa a ser Brinquedo (Canto-que-Dança) da Ancestralidade 

Africana & da Afrodescendência. É, por assim dizer, quem toca nossa vida ascendente, 

ou melhor, Afrodescendente. 

 
A África é o continente de mais antiga ocupação pelos seres humanos, 

tendo sido o lugar de desenvolvimento de grande parte do 

conhecimento da humanidade. As culturas agrícolas e pastoris tiveram 

desenvolvimento importante em solo africano. As culturas das 

manufaturas e das artes também foram intensamente processadas 

pelos diversos povos africanos. No campo da filosofia, da matemática 

e da cultura letrada, a África precede outros continentes, realiza um 

significativo e inesgotável acervo. A realização de cidades, reinos, 

impérios e sistemas comerciais faz parte do passado africano em todas 
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as regiões do continente. Toda essa enumeração de partes do processo 

civilizatório da humanidade é necessária para ilustrar a complexidade 

e a importância da bagagem africana trazida para o Brasil, e também 

levada, antes de 1500, para Portugal e Espanha. Antes do Brasil, estes 

países receberam fortíssima colonização africana, decorrente da 

ocupação da península ibérica pelos mouros durante 700 anos. A 

Europa, com sua constituição greco-romana, deve grande tributo à 

base africana (CUNHA JÚNIOR, 2005). 

Tão antigo é e eu nunca determino seu jeito de ser; sim, (re)mexe com tudo 

que eu já li e em nada se assemelha. Ponta cabeça é a orientação, talvez, mais precisa 

para observá-lo. Ele é impreciso porque improvável, ou seja, faz acontecer; são tantos 

os caminhos que o melhor é deixar a língua do coração fruir seu dialeto. Ele é terno e 

calmo sem que nenhum barulho desesperado midiático o aprisione, nem o normatize; 

ele não tem conceitos...nem (pre)conceitos. Olha só o tamanho do meu amor e da minha 

reverência para algumas canções que são herança do ludismo de infância. Sim, 

brinquedo dançante é a verossimilhança do (Canto-que-Dança) & vem instaurar uma 

outra maneira de viver e praticar teatro. Essa ideia de Brinquedos (Canto-que-Dança), 

além de comportar o modo da tradição no Candomblé de Nação Ketu, bem como do 

Bumba-meu-Boi, existentes na Cidade Tan-Tan, já determina a postura do brincante 

com o seu brinquedo, ou seja, em movimento, (Co-Movido) por uma sonoridade 

ancestral africana. É por isso que (ele/ela) (Canta-&-Dança). É aqui que mora nossa 

verdadeira consonância com a vida que (Canta-&-Dança) para existir nos deixada pelos 

nossos antepassados african@s. (Cantar-&-Dançar) como motivo condutor do Viver. 

Brincar de (Canto-que-Dança) para (re)construir o Batuque no compasso da Vida. 

(Canto-que-Dança) é poesia em seda suave & plantou no meu coração o caminho que 

palmilho, a cada pôr do sol, para gozar o feminino que sou. O mel da poesia plena desse 

(Canto-que-Dança) fecundou em mim um homem em constante (re)construção. 

Carcomido por frágeis conceitos másculos que se desmancham em lilás sempre que faz 

trades de chuvas na Fortaleza minha cidade Tan-Tan. Um afrodescendente múltiplo que 

celebra & ritualiza com o (Canto-que-Dança) da Cultura Ioruba.  

O nome “orixá” designa cada uma das divindades iorubanas, 

intermediadas entre a trindade criadora Olofim-Olodumaré-Olorum e 

os seres humanos. Considerados forças da natureza ou protetores das 
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atividades de manutenção da comunidade e algumas vezes 

representando ancestrais divinizados, cada qualidade ou manifestação 

de um orixá representa uma passagem da sua vida, real ou mítica, em 

que determinada característica se revelou; ou se associa a locais onde 

ele viveu ou por onde passou (LOPES, 2002, p.37-38).  

ORIN – (Cânticos) – revelam o pensamento doutrinário e filosófico; 

são narrativas contando histórias de seus antepassados e a exaltação de 

suas divindades. Inclui lendas e epopeias reduzidas à forma poética 

com características informativas e muito significativas para a 

invocação e a manifestação de suas divindades (BENISTE, 2010, p. 

20).    

A música está ligada à dança para definir formas, dependendo da 

divindade. Não são meras respostas emocionais ao ritmo; todos os 

gestos possuem significados profundo com aquilo que se deseja 

conseguir (BENISTE, 2010, p. 22-23). 

 

                 Estou, mais uma vez, lhes convidando a comprovar comigo, de um dado 

marcante para esse nosso trabalho, mas que, por motivos de respeito ao direito autoral, 

fomos encaminhados para a rede Pinterest19. Mas, eu vejo nisso, duas fascinantes 

razões, além da razão exposta, eis uma oportunidade de comprovar que, em 2015, 

pesquisa acontece para além do papel A-4.  Chegando no meu Pinterest, acesse o painel 

(Teatro-Canto-que-Dança) e, feliz, você vai entender que, no Continente Africano, 

(Canto-&-Dança) & Máscara são Inseparáveis: mixamos então para (Canto-que-Dança); 

@s African@s inventaram & amam tudo isso!  

 
O legado dos valores africanos que permitiu uma continuidade 

transatlântica, está consubstanciado nas instituições religiosas.     

Desde a África, a religião ocupa um lugar de irradiação de valores que 

sedimentam a coesão e a harmonia social, abrangendo, portanto, 

relações do homem com o mundo natural. (...) Para os nagôs, o ser 

humano, ara aiyê, é constituído das diversas forças que regem o 

universo, entretanto, uma é preponderante na constituição do 

indivíduo. A preponderância dessa força caracteriza o orixá da pessoa. 

                                                           
19 Pinterest de Wellington Pará – https://www.pinterest.com/toquetons/. Acessado em 27/03/2015. 

https://www.pinterest.com/toquetons/
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Cada orixá está representado numa pletora de itans, de histórias, que 

exprimem suas qualidades, sua força e sua fraqueza ou ausências, que 

são, por sua vez, complementadas na totalidade do sistema 

cosmogônico por outras qualidades de poderes de outros orixás (LUZ, 

1995, p. 34-36).            

 

(Canto-que-Dança) é a energia que vai criar & mobilizar nossa Educação 

Teatral Afrodescendente: (Canto-que-Dança) é descendência viva da nossa Mãe África. 

Axé! 

(CANTO-QUE-DANÇA): A CANÇÃO 

 
https://www.flickr.com/photos/deepblue66/16165912163/in/photostream/ 

Tirada em 16 de janeiro de 2015. 

Alguns direitos reservados: (Atribuição – Não Comercial – Compartilhamento pela mesma 

Licença).20 

 

Somente mesmo uma belíssima imagem para poder trazer uma felicidade 

tríplice para o nosso trabalho: uma foto licenciada pelo Creative Commons / O autor 

Deep Blues participou do bolg-dissertação com uma imagem de Egungun / O Menino 

sou eu olhando para o meu Avô-Griot c@ntando histórias que atingiam, com jeito, meu 

afeto.     

               (Canto-que-Dança) é a satisfação de ser contemplado com a sabedoria dos 

antepassados em link (re)novado com a meizinha do meu avô-griot. Minha 

descendência africana (Cantando-&-Dançando) tamborila & encruzilha o discurso de 

reverencia à origem. Ou, como teatralmente, meu avô-griôt e minha tia D.J. Maria 

                                                           
20 Sobre as Licenças do Creative Commons Brasil, acesse: 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR. Acessado em 20/08/2014. 

 

https://www.flickr.com/photos/deepblue66/16165912163/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR
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Pereira, aprenderam com Luiz Gonzaga, em “Respeita Januário: tibumgo (...) aí eu senti 

o cheiro dele”21. 

                  Wellington Pará, é o neto do Griot que foi meu avô, Antonio Rodrigues 

Pereira. Vem dele essa paixão por coisas quase incompatíveis com fortunas e que, 

pouco dinheiro acumulam.  “Eu não preciso de muito dinheiro / Graças a Deus”.22 

Nesse escrita, eu me tornei um dos meus sonhos mais sinceros, por isso 

mesmo, tocante, que era ser (DJ) – Disc-Jóquei. Olha eu aqui criando um mundo de 

canções dessa vez, por nós denominadas de (Canto-que-Dança). Sim, faz um certo 

tempo que somos fascinados por canções. Primeiro as que meus avôs & minhas avós 

cantarolavam. O objeto rádio quando eu tinha a idade do garoto da foto do Deep Blues, 

era, pra mim, essa sensação de que tudo me bastava. Eu nunca quis saber o que tinha 

dentro dele porque, nesse período, sobretudo à noite, rádio era para juntar a família pra 

jantar. Às 18h, a Hora do Ângelus, canção e devoção com Dona Benedita Pará, minha 

mãe; pelo menos comigo, levando a me fazer entender que nós temos momentos de 

melancolia, mas nada mesmo que uma “Ai, Xandusinha / como foi que você deixou 

tanta riqueza pelo meu Amor”23, não nos fizesse saltar, novamente para a alegria 

(Canto-que-Dança) da força irresistível que algumas canções radiofônicas tiveram e 

ainda tem sobre a minha emoção. Começo a viajar e faço a maior reverencia aos 

programas de rádio que, mais das vezes, trabalhavam e trabalham com canções. Nem 

todas são (Canto-que-Dança), é óbvio! Na Educação Afrodescendente do nosso Teatro 

do Encantamento da Ancestralidade Africana toda canção (Canto-que-Dança) vem a ser 

laço umbilical com nossa Mãe África. Deve respeitar, reverenciar, bater cabeça para a 

Grande Cabaça do Universo!   

                 “Grito meu / quem na vida rápida veleja / 

saberá que o tempo é nunca se avexar / Água-mãe / Vós que aprimorais o meu 

                                                           
21 Respeita Januário – Canção de Luiz Gonzaga. https://youtu.be/icZTg2rNvVY. Acessado em 

20/08/2014.  

22 Vapor Barato – Canção de Wally Salomão & Jards Macalé. https://youtu.be/tVqIWqC8xkA. Acessado 

em 20/08/2014. 

23 Xandusinha – Canção de Luiz Gonzaga & Humberto Teixeira. https://youtu.be/b7qprNiqQi0. Acessado 

em 20/08/2014. 

https://youtu.be/icZTg2rNvVY
https://youtu.be/tVqIWqC8xkA
https://youtu.be/b7qprNiqQi0
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desmanche / pra que eu sempre possa vos representar”24. Eis-me agora realçando o 

brilho de mais uma canção (Canto-que-Dança). Nesta, uma infinidade de pérolas, à flor 

da epiderme black. Nesta o infinito (Canto-que-Dança) ao som do Tambor! Tambor 

essa célula rítmica demarcando a Ancestralidade Africana de tudo que me movimenta, 

ou seja, sempre me trazendo "Alegrias de Quintal: Pra quem preza o Louco Bum-Bum 

do Tambor!"25 A nossa sonoridade (Canto-que-Dança) é soul-black-blues que vem da 

alma, ainda que se faça gospel. Eu disse e confirmo, da África. Uma sonoridade que me 

faz libertar. É por isso que a gente deve (Cantar-&-Dançar)! É, por isso que nossa 

Educação Teatral Afrodescendente são toque & tons dos saberes (Canto-que-Dança). 

Um só movimento para reafirmar a celebração do viver. A sonoridade negra é toda ela 

tecida de uma sabedoria que afirma nosso pertencimento étnico (Cantando-&-

Dançando), é, por isso mesmo, (Canto-que-Dança), que vai tamborilar o Bumba-meu-

Boi em laço renovado com o Ijexá! (Canto-que-Dança) pela força indomável do Ato 

Solidário – característico da Ancestralidade Africana! Uma canção que roda com o 

tempo aprofundando as Encruzilhadas. (Canto-que-Dança) que se joga sensível & suave 

no meu peito afrodescendente; resquício das tardes AM's na casa do meu Avô-griôt. 

Canção (Canto-que-Dança) deve ser um desmantelo sutil perfurando o 

desconcerto do “capitalismo-racista-criminoso”26. Sim, e, no nosso Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana, precisa tomar uma postura contrária ao 

machismo-homofóbico. Quando isso acontece é uma infinidade de iguais untad@s pela 

opressão que reprime, que vão se irmanar para dizer não à nomenclatura da armadura 

que nos trancafia nos fazendo crer sermos minoria. Assentaremos pois o (Canto-que-

Dança) do amor que ousa dizer o seu nome, destoando de fardas e teorias enferrujadas e 

venais. Sim, canção (Canto-que-Dança)! Me dá tua mão e me ensina a solidariedade dos 

jardins & as “alegrias de quintal”27. Vem e sazona o sentimento corajoso, sincero & 

natural. Canção (Canto-que-Dança) também pode ser uma nanonarrativa que bem pode 

subverter o muro cristalizado que se tornou o sistema “capitalista-racista-criminoso”. A 

                                                           
24 Mama Kalunga – Canção de Tinganá Santana, com Virgínia Rodrigues. https://youtu.be/poyI25wKxyk. 

Acessado em 10/04/2015. 

25 Palco – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/996esq085_c. Acessado em 20/08/2014. 

26 Cunha Júnior (2006). 

27 Palco – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/996esq085_c. Acessado em 20/08/2014. 

https://youtu.be/poyI25wKxyk
https://youtu.be/996esq085_c
https://youtu.be/996esq085_c
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cobra & a antropofagia do próprio rabo virando soro antiofídico! Um prazerzinho 

refrescante que, festivamente, me faz escapar dos livros. O sistema empedernido roubou 

a oportunidade de muitos. Viva a sabedoria das canções (Canto-que-Dança)!  

 

E agora façamos silêncio! A cada dia que passa, ele passa a ser objeto raro 

quase em total extinção. Eis que agora chegou o senhor do Silêncio. Oxalá queira o 

silêncio de Baba (Cantar-&-Dançar) na qualidade do sigilo e do segredo que é mistério. 

A canção (Canto-que-Dança) é o movimento que, fundindo o passado no agora, 

fermenta o velho com o viril. Supremo opaxorô e sombreiro alá, nos faça, para sempre, 

(Cantar-&-Dançar). Apazigua nossa doação, ó potência sutil no Ijexá, que é um ritmo 

que também consagra & agrada Oxalá! No silêncio de Oxalá eu fico a me questionar: 

qual o jeito Afrodescendente de se relacionar com o patrimônio cultural dos saberes 

africanos? Fomos encontrar na cultura ioruba, Candomblé de Nação Ketu, uma 

compreensão que, ao mesmo tempo em que enfatiza outros caminhos, vai nos 

constituindo conscientes de uma descendência africana festiva & feliz! Traduzimos, 

então por (Canto-que-Dança), assim entre parênteses, para sempre lembrar de que se 

trata de Abraços Coletivos, que o teclado todo negro do meu notebook black possibilita. 

O que seria uma canção para além do tempo? Talvez fosse mais pertinente buscar o que 

não está na coerência tão limitada dos encarceramentos de só isso ou só aquilo. Cantar 

canções (Canto-que-Dança) é meizinha dos irmanados com a natureza das folhas. Uma 

sensação de possibilidade de reinvenção dos tempos. Prefiro pensar que essa canção 

embala alguém que mora no meu coração. Nesse momento, a solidão rende-se à festiva 

presença em forma de sons. Que importa datas? O calendário da existência dobra-se é 

diante do tambor pulsando no subúrbio, mesmo em dias que a periferi[d]a, indignada, 

não se entrega a sensação de impotência. (Canta-&-Dança) por sobre as injustiças das 

abordagens policiais com as pessoas afrodescendentes, sobretudo, @s jovens negr@s!  

 

Canção (Canto-que-Dança) é aquela aonde nós vamos encontrar um 

comportamento o qual vai nos irmanar e conectar ao procedimento das negras Yalorixás 

desse nosso Brasil. Na época do escravismo colonial, as Yalorixás procuraram e 

encontram, sobretudo, inventaram, uma maneira de não serem subserviente e nem 

cederem às várias violências a que estavam passando. E pensar que ainda havia uma 

chamada de violência simbólica. A benção nossas mães! Foi por esse caminho que 

vocês protegeram e resguardaram o candomblé para tod@s nós. Para essa nossa escrita, 
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tudo no candomblé é infinitamente relevante, sobretudo ele ser a materialização dessa 

proposta (Canto-que-Dança) o tempo todo. Para tudo. Uma reverencia enormemente 

maior que qualquer tipo de agradecimento, por isso mesmo provo(cante) se-nos-impõe; 

ainda que num processo de “acertos”, algumas vezes tivemos um “xangô rezado baixo”. 

Penso eu que, talvez, essa tenha sido a mais alta sonoridade que um tambor suportaria.   

 
A fragmentação causada pelo escravismo colonial, através das 

próprias armas dos brancos, ameniza-se através da identidade de 

valores musicais do mundo negro. (...) Enfim, o importante a 

destacarmos é que em meio a esse processo, a música negra tornou-se 

um verdadeiro ponto de resistência à política do corpo ascético, da 

eugenia, da mecânica, da medicina social, etc. Do corpo domesticado 

do “viver para trabalhar” em oposição ao corpo construído dos valores 

do “trabalhar para viver”. (...) Na cultura negra, o técnico ou o estético 

não se caracterizam como conceitos dicotomizados ou separados. 

ODARA. Por exemplo, como vimos anteriormente, é um conceito 

nagô que exprime simultaneamente o bom e o belo (LUZ, 1995, p. 

608-609).          

ILÊ AIYÊ & A ANCESTRALIDADE AFRICANA DE MÃE HILDA JITOLU – A GUARDIÃ DA 

FÉ E DA TRADIÇÃO  

 

                 Fomos ainda – prazerosamente – mais uma vez, buscar também no Bloco 

Afro Pioneiro Ilê Aiyê, sustentabilidade para o nosso discurso de referendar nossa tese 

no movimento (Canto-que-Dança). Como fizemos para descrever nosso entendimento 

para com as questões do Candomblé de Nação Ketu. 

Identificados como blocos de "negros", vão explicitar potencialidades, 

"seja a nível de organização, agregando milhares de pessoas, seja a 

nível de referencial, pela   apropriação   do   corpo, temática   e,  

sobretudo,   musicalidade.   O sentimento de pertencer, explicitado 

inclusive através das músicas - 'sou eu, sou eu, Apache que ninguém 

supera' - revela uma dimensão positiva com nítido significado na 

perspectiva de uma afirmação étnica" (Bacelar, 1989, p.91). 

(OLIVEIRA, 1996, p. 100). 
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                      No nosso entendimento, esse movimento, do Bloco Afro Ilê Aiyê é uma 

espécie de luminosidade incandescente que clareia e reafirma, com felicidade, sua 

autorreferencialidade de, orgulhosamente, fazer festa em nome de uma descendência 

africana viva. De um modo geral, como eu falei, os Grupos Afros de Salvador, me 

colocam diante desse olhar encantado, mas digamos que, nesse caso, da tese, 

selecionamos o Afoxé Filhos de Gandhi, meu primeiro carnaval em Salvador (1983), e 

o Bloco Afro Ilê Aiyê, pela ousadia esforçada, irreverente e criativa de colocar em seu 

primeiro carnaval, um Grupo todo composto somente por pessoas negras. “Lá vem a 

negrada que faz o astral da avenida, mas que coisa tão linda, quando ela passa me faz 

chorar”28.  

Ao assumir o modo lúdico de ser, a alegria, a brincadeira, a 

proposta da entidade afirma os princípios ancestrais onde não se 

separa o ser do viver, onde homem e natureza são uma coisa só, 

onde a vida é celebrada a todo o instante, pois vida e morte estão 

ligadas num mesmo todo. A celebração à vida sem sentimento 

de culpa é uma das características da cultura afrodescendente “A 

entidade surgiu como uma construção social, e como tal, uma 

construção educativa de reconhecimento do negro a partir das 

suas raízes. O Ilê Aiyê nasceu como uma entidade que buscava a 

reivindicação do lazer, aproveitando a ideia do (brincar) para 

fazer política e cultura” – Vovô (SCHAUN, 2001, p.04). 

         

                 Aonde então salta aos meus olhos essa beleza negra do Ilê Aiyê? A partir da 

citação acima, mais especificamente da palavra do Vovô, brincar. Foi também dessa 

ideia que, como se diz no candomblé, plantamos nosso Axé para instituir uma Educação 

Teatral Afrodescendente, referencializada pela Ancestralidade Africana, que tem na 

energia do movimento (Canto-que-Dança) sua pulsão mais sincera. Até porque também, 

inicialmente, nós estávamos chamado nosso conjunto de aprendizagens de brinquedos-

dançantes. Então eu percebi no Ilê que, enquanto Bloco de Carnaval que vem pra rua 

brincar, ele realmente faz isso sem, em nenhum momento, abandonar tudo o que eles 

haviam aprendido no Terreiro de Mãe Hilda Jitolu; a Casa do Homem Negro, mesmo 

                                                           
28 Ilê Aiyê Minha Pérola Negra – Canção de Militão / Rene Veneno / Guiguio, com Ilê Aiyê. 

https://youtu.be/qOGdi1WUahE. Acessado em 20/07/2014. 

https://youtu.be/qOGdi1WUahE
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local no qual o Ilê Aiyê nasceu. O candomblé é uma religião da alegria, (Canto-que-

Dança), o tempo todo, por isso, carnaval e religião tornam-se uma comunhão. Quando 

nós falamos que o Carnaval é uma Celebração Sagrada estamos nos reportando, mais 

especificamente, aos Afoxés e aos Blocos Afros, sobretudo, nosso afro pioneiro Ilê 

Aiyê. O Afoxé é uma amostragem do que é o Candomblé. O Ilê Aiyê, traz para o 

Carnaval o Candomblé do Terreiro de Mãe Jitolu. Entendemos isso como uma metáfora 

para simbolizar a força e todo comprometimento e compromisso dos Terreiros de 

Candomblé. No caso do Ilê Aiyê, seu Terreiro sede, o Terreiro da sua Matriarca Mãe 

Hilda Jitolu. Em todos os carnavais, vem se tronando já um momento de destaque, 

ansiosamente espeado, a saída do Ilê Aiyê, no primeiro dia de carnaval. Toda 

ritualizada, à maneira paradigmática da Nação Ketu, o Bloco Ilê Aiyê descendo as ruas 

para o carnaval. O Bloco Afro Ilê Aiyê, no nosso entender, é um texto não somente 

apoiado em tambores, pois esses instrumentos, além de falar, serão parceiro dos corpos 

negros criando uma coreografia que juntos, sincronicamente vão dizer ao mundo porque 

no Ilê a felicidade de ser negr@ é sensível e expressivamente afirmada: “aqui é você 

quem manda”. A sonoridade do Ilê criou em nós essa percepção imagética e consciente 

que consegue tocar nosso corpo inteiro para autenticar a fala que diz ser preciso que a 

gente tenha a sensibilidade de ler o canto dos tambores. É por isso que, para nós, do 

Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, esse canto dos tambores do Ilê 

Aiyê nós estamos chamando de (Canto-que-Dança). 

                   Numa obviedade prazerosa, poderíamos aqui tecer uma lista de associações 

que o mais belo dos belos, o Bloco Afro Ilê Aiyê, nos faz enredar a cada vez que 

estamos (Cantando-&-Dançando) suas canções. No entanto, para afirmar mais uma vez 

a potência ancestral de suas canções, apresentamos uma do compositor Caetano Veloso, 

“Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê”, no CD Cores Nomes, de 1982. Pela leveza e 

suavidade da proposta, que tão bem diz de que se trata essa devoção que o Ilê desperta 

em cada pessoa. Num arranjo sutil que soube fazer a voz infantil de Moreno Veloso nos 

aproximar do Ilê e toda sua ludicidade para ser (Canto-que-Dança) oralizando sobre a 

cultura negra. Por isso um Afoxé, candomblé na rua, com sua marcação certeira e doce, 

mas também espevitada, porque esse ritmo agrada a tríade Exu, Oxum e ao seu rebento 

Logunedé. A cada vez que a voz de Moreno anuncia (Ilê Aiyê) é como se nos 

preparasse para algo fascinante e encantado que, por essa época, era um presente para a 

cidade de Salvador, mas a partir desse Afoxé tod@s nós aguçamos no nosso imaginário 
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o que seria essa coisa bonita de se ver?! Essa beleza transformada na própria coisa 

bela!? Uma canção curta, quatro versos que dizem muito da grandiosidade que o afro 

pioneiro foi capaz de fecundar no coração da negrada que não se cansa, de “maneira 

mais feliz” em bater no peito para (Cantar-&-Dançar) mais forte: Eu sou Ilê.     

                            In:  Cores, Nomes, 1982 -  03:01   

 
Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê / Caetano Veloso & Moreno Veloso 

 

Ilê Aiyê, como você é bonito de se ver / Ilê Aiyê, que beleza mais bonita de se ter 

Ilê Aiyê, sua beleza se transforma em você / Ilê Aiyê, que maneira mais feliz de viver 

O Ilê Aiyê é um bloco afro de Salvador que, acima de tudo, direciona seu 

fazer para um trabalho socioeducativo. Dentre as várias vertentes por eles utilizadas, 

sempre acreditaram na sonoridade de seus tambores como forma de educação na 

concepção mais ampla que essa palavra pode sugerir. Foi através da canção que o Ilê 

fecundou sua própria existência, pois enquanto grupo descendente de africanos, sua 

prática afirma a expressão que diz na África o movimento possibilitado pelo canto e 

pela dança vem a se tronar um princípio existência. Esse princípio, para essa nossa 

proposta de tese, potencializou-se em (Canto-que-Dança). Em todo o Continente 

africano, tod@s sentem e percebem esse movimento de modo não separado. (Cantar-&-

Dançar) é celebrar a existência. Na África, (Cantar-&-Dançar), são vivenciados, sem 

nenhum esforço que precisa ser assim, pois assim, os ancestrais já faziam. Trabalhar 

com a tradição africana acreditando numa proposta de valorização da estética 

afrodescendente foi o que potencializou o trabalho desenvolvido pelo afro pioneiro que 

na Bahia, em meados dos anos 70’s, inaugura uma via diferenciada para estabelecer 

uma relação interativa com a comunidade do Curuzu. No entanto, seu raio de alcance 

foi tão abrangente que amplamente tornou-se espaço de pesquisa e difusor de um jeito 

de ser negro que vem, até os dias de hoje, rompendo com as desqualificações que o 

sistema “capitalista-racista”29 sempre impingiu à cultura de base africana. 

Reintroduzir de modo diferenciado a questão do processo de 

conscientização do negro baiano, usando a música como principal 

argumento, mas não como única possibilidade. O seu discurso se 

instala inicialmente homenageando o lugar onde habita aquela 

                                                           
29 Cunha Júnior (2006). 

http://www.caetanoveloso.com.br/sec_discogra_view.php?language=pt_BR&id=20
http://www.caetanoveloso.com.br/sec_discogra_player.php?language=pt_BR&acao=toca&faixa_id=221&faixa_numero=6
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coletividade, o Curuzu, no bairro da Liberdade (SCHAUN, 2001, 

p.05).  

Nessa nossa proposta de tese nós estamos nos fazendo de (Canto-que-Dança) 

para falar sobre o Ilê Aiyê e sua forma de trabalhar com a tradição da Ancestralidade 

Africana, que possa promover uma Educação Teatral Afrodescendente, caminhando 

pela via por ele inaugurada. Nós, enquanto descendentes de african@s, temos a 

obrigação de imprimir uma marca negra ao nosso fazer cotidiano, a fim de contribuir 

com esse jeito “Ilê” de ser, e (Cantar-&-Dançar) com a Ancestralidade Africana porque 

assim recebemos d@s noss@s antepassados, assim como, com a Afrodescendência, 

para contradizer a falácia de sua inexistência. O percurso dessa nossa trilha vai falar de 

Candomblé, a partir da existência do Bloco Afro Pioneiro, do Ilê Axé Jitolu, de Mãe 

Hilda, da canção “Um Canto de Afoxé para o Bloco de Ilê”, de Caetano Veloso, 

belissimamente (Canto-que-Dança) no ritmo do Ijexá, vem desvelar o Ilê; bem como 

nessa parte do texto que descreve o que é para nós (Canto-que-Dança): Uma sonoridade 

ancestral que terá como farol de referência o próprio Ilê Aiyê e sua forma, sem receios, 

de apostar no modo (Canto-que-Dança) como um princípio de vida. Isso, além de tornar 

essa nossa trilha existencial, sonora. Essa nossa escrita pretende nos conduzir para que 

nós possamos, ao final dos trabalhos, nos afirmar, mais uma vez, batendo no peito mais 

e forte e também dizendo: “eu sou Ilê”30! O modo Ilê Aiyê, de viver, faz conexão direta 

com o que, anos antes, também fez, “o maió cantadô que a Paraíba criou-lo”, o Poeta Zé 

Limeira, como cantador, Limeira acreditava e usava a força de criação ou destruição da 

palavra e, ainda, o Poeta da Paraíba respeitava o que dizia a tradição sobre o – awo – o 

segredo.   

A Filosomia Regente, que se caracteriza em exprimir o mistério do 

existir, envolvia também a dimensão do poder da palavra pronunciada, 

geradora e desencadeadora de ação, capaz de causar a própria morte. 

Para Limeira, a palavra era um dos mistérios de finitude-infinitude 

contextual do ser, e ele atentava para os awo que lhes foram 

transmitidos pelos seus mais velhos, como, por exemplo, a proibição 

de cantar o Romance da Pavoa Devoradora antes da meia-noite... 

(LUZ, 1995, p. 592).   

                                                           
30 O Mais Belo dos Belos – Canção de Guiguio, Adailton Poesia e Valter Farias – Com o Ilê Aiyê. 

https://youtu.be/zJRnUcYNgls. Acessado em 20/08/2014. 

 

https://youtu.be/zJRnUcYNgls


43 
 

  

Esse jeito Ilê Aiyê de ser vai arrastar multidões e o Bloco faz disso um 

ajuntamento negro que vem somar-se ao ponto de o Ilê diversificar sua atuação, indo da 

Escola Mãe Hilda até o Carnaval propriamente dito, passando ainda por: (Projeto de 

Extensão Pedagógico: Cadernos de Educação do Ilê; Projeto Band’Erê; Biblioteca e 

Produção Editorial; Projeto Fábrica Criativa; Festa da Beleza Negra; Ensaios do Bloco, 

Site na Internet; Produção de Clips; Web-Rádio Tambores da Liberdade. Uma forma de 

ser que como nós podemos perceber, intimamente impregnada e dialogando com o 

mercado, mas inteligentemente no modo (Canto-que-Dança), agora é o mercado quem 

corre atrás do Ilê Aiyê para obter informações consequente quando eles querem saber o 

que faz essa negrada se autorreferenciar e ser tão feliz. Até porque como disse o Jônatas 

Conceição “Mãe Hilda é profundamente contemporânea e visceralmente tradicional, 

guardiã da herança africana”. É daqui que brotam todas as aprendizagens desse Bloco 

Afro que ao longo desses 41 anos de existência só tem nos “co-movido”, ou seja, 

compartilhado uma motivação que move & sensibiliza, e também muito nos tem dado 

orgulho de tê-los como referência primeira quando precisamos reacender essa chama 

que crepita as pedras na rocha.  

Dizem os mais velhos que Yangui é o Exu de Xangô, Yangui é o 

primeiro Exu, o propulsor do movimento primevo, o primeiro ser que 

surgiu desse movimento, mobilizando a argêntea refulgência da 

laterita prateada, o fogo de prata, a luz de prata (TAVARES, 2008, p. 

136).    

Até o momento, sempre que eu me refiro à expressão (Canto-que-Dança), 

na maioria das vezes, imediatamente, eu busco uma canção radiofônica. Isso é porque 

foi a maneira mais concreta para exteriorizar meu pensamento. Também porque facilita 

referendar o que nos vimos c@ntando como minha história de vida. E ainda porque, na 

maioria dos textos acadêmicos que eu li, as pessoas que os escreveram, sempre buscam 

reafirmar o seu texto dialogando com outros. Seria mais ou menos a compreensão que 

diz que a roda já foi inventada, o que pode ser contribuição é o jeito que fazemos rodá-

la. Esse refresco é somente para aliviar uma certa tensão momentânea que está me 

solicitando para que eu não esqueça de colocar essa pausa. De tanto (Cantar-&-Dançar) 

canções (Canto-que-Dança), e depois do texto falando sobre o jeito Ilê Aiyê de ser, que 

eu começo a perceber que, em um outro momento, noutro trabalho, nós podemos 

adjetivar de (Canto-que-Dança), não mais tão somente canções. Mas, para iniciarmos 
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nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, conscientemente optamos 

caminhar por uma trilha sonora representativa, adorável & saudável.     

 

Eu sou um ouvinte cativo de canções radiofônicas, quer seja da maneira 

tradicional, ou em player de MP3 que também sintonizam estações de rádios, ou ainda 

via streaming de áudio, na internet. Canções com duração de 03’ três minutos, fugazes 

como gripe de verão, feitas para embalar o mercado, ludibriar nossa atenção querendo 

nos fazer acreditar que o nosso maior valor, como sociedade, no Brasil, é a mistura: 

“feitos de três raças tristes”31. Atualmente – 2015 – quem vai estourar as contas 

bancárias dos donos de rádios e gravadoras é o estilo musical pelo mercado vendido 

como funk ostentação. Ele vem sem nenhum constrangimento me fazer ver, meninas 

brancas, que o sistema classifica como classe média, rodopiarem alucinadamente 

descendo até embaixo, sobre a ensurdecedora caixa de som de um carro, 

propietariamente instalado numa praça pública. Jamais imaginaríamos que a última 

fronteira em termos de canção (Canto-que-Dança), criação dos afrodescendentes, pois, 

anteriormente, poderíamos apontar como exemplo, o Blues32, o Rock, o Rap, fosse mais 

uma vez, desonestamente subornada pelo mercado. Estou me detendo apenas nesses três 

gêneros, para tomar como parâmetro essas canções de blues, rock e rap, que a qualquer 

hora pode ser tocada nas rádios locais e nem de leve o locutor nem a grande maioria dos 

ouvintes imaginam que está tocando uma canção que é originariamente 

afrodescendente. A raiz dessa canção, blues, rock ou rap é africana. Isso para não nos 

alongar no assunto tango negro. Mas, voltando então a última fronteira, sim porque eu 

poderia apontar uma sequência tomando a partir da explosão do rádio como a bomba 

sonora que roubaria o lucro das bilheterias de cassinos e casas de espetáculos. A partir 

daí, eu coloco a mídia rádio, como o veículo que vem e vai sedimentar ao que o rádio 

dita ser canção vendável, ou trazendo mais para a nossa atualidade, a tal da canção pop. 

Última fronteira, porque bem antes, @s negr@s cantores (as) de Blues33, segundo os 

donos da mídia, não tinham aparência para o negócio da canção radiofônica. Mais os 

                                                           
31 Retórica Sentimental - Canção de Belchior. https://youtu.be/3WFNFpaKG4E. Acessado em 

09/09/20914. 

32 Blues – Robert Johnson - https://youtu.be/GsB_cGdgPTo. Acessado em 02/03/2015. 

33 Blues - Mississippi John Hurt - https://youtu.be/tvJrkQf-w-c. Acessado em 20/12/2014. 

 

https://youtu.be/3WFNFpaKG4E
https://youtu.be/GsB_cGdgPTo
https://youtu.be/tvJrkQf-w-c
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empresários, homens que faziam as maquinas registradoras tilintarem sabiam e somente 

aperfeiçoaram essa crudelíssima situação racista que vem se arrastando e petrificando 

ainda nos dias de hoje. Nessa época esses cantores (as) Negr@s de Blues, são 

escravizados e ex-escravizados, ou seus descendentes, que vem, sobretudo do Delta do 

Mississippi, sul dos Estados Unidos. Eles e elas, apesar de tudo, vão lapidando sua dor 

com que havia lhes restado do roubo da escravização. Explorados sobretudo nas 

fazendas de algodão e na construção de ferrovias, o som do Train Blues deixou uma 

marca que apitava mexendo no fundo da alma-soul lhes trazendo a saudade e os 

tornando sobreviventes. O Blues para nós passa a ser, em tempo de tilintar do mercado 

“capitalista-racista-criminoso” o (Canto-que-Dança) para resistir e sobreviver.   

Os escravos norte-americanos souberam incorporar criativamente os 

sofrimentos de sua condição a cânticos rurais (spirituals, blues, rurais) 

e a dança, que alimentaram um estilo artístico – o dos menestréis 

negros. E a fonte ritmico-melódico dessas formas musicais eram o 

Vodum, culto de origem gêge (Daomé), levado para os Estados Unidos 

durante a escravatura. (SODRÉ, 2002, p.141). 

 

                O que vem a seguir nessa época ao nascimento do rádio-mercadológico, são 

os programas de televisão que vão mostrar todo seu potencial em termos de 

entretenimento e estremecimento via satélite. E isso vai se dar de uma maneira 

fenomenal é com os programas de auditório, alimentados mais fortemente pela canção 

pop. E a década de 60’s vai ser o apogeu dessa palavra. E os cantores (as) Negr@s onde 

estavam? Bem, se a mídia rádio-mercadológico foi capaz de esconder alguns seres 

humanos negr@s, ainda que jogasse algumas sobras de moedas, que insuportavelmente 

tilintavam em sua cabeça gritando ser outr@ o dono daquele valor.  Muito valor mesmo, 

pois o Blues, em razão da situação financeira dos meus irmãos e irmãs negr@s, muitas 

vezes era criado somente com voz e as palmas percutidas, como quem toca um ritual 

religioso. A sonoridade ancestral africana nunca nos abandou. Tanto é que o Blues34 

mesmo enfrentando as maiores adversidades vai contagiar toda uma Nação, e, 

aproveitando as ondas da mídia rádio-mercadológico, vem chegar nos ouvidos que 

precisavam aprender além do código das palavras. Não sem antes, vir se lapidando, e se 

                                                           
34 Blues - Sonny Terry & Brownie McGhee - https://youtu.be/P6C61sxbjII. Acessado em 20/12/2014. 

https://youtu.be/P6C61sxbjII
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transformando na explosiva linguagem rock’n’roll35. Vejam essa raridade no Youtube: 

Little Richard36 - Long Tall Sally - Tutti Frutti. No entanto, a TV vai ser delatora da 

imagem dos grandes cantores(as) negr@s que serão preteridos em função de sua origem 

& descendência, e do racismo americano, sobretudo nos anos 60. Se com o ritmo do 

blues a mídia rádio-mercadológico nos faz crer que Janis Joplin é a originalidade de 

onde brotava esse som, com o rock e delação da televisão, @s negr@s serão, mais uma 

vez empurrados para fora de algo que, para nós, sempre foi essência-essencial. “Esse tal 

de rock’n’roll”37, era o objeto que mais fervilhava com os olhos capitalistas 

empresarias, isso em pleno início das lutas d@s negr@s, pelos direitos civis nos anos 

60’s, nos Estados Unidos. O melhor a fazer era a TV focar no maior zoom possível, os 

olhos claros de Elvis Presley. Nessa mesma época, arrebentar os números do IBOP, 

trazendo da Inglaterra, aquela que estava premeditada a ser os quatro cavaleiros do 

“após-calipse”, ainda que em seu início, fossem apenas e tão somente, os cabelos lisos e 

quase inofensivos da Banda Beatles. Cabelos é? Inofensivos, é? Foi a partir dessas 

canções, em shows de auditórios de TV, que a mídia-mercadológica-TV passou a ser 

consagrada como o olho do “Grande Irmão”, vendo a tudo e a tod@s em todas as horas. 

Em nossa concepção o Rock, que para um grande números de adeptos desse gênero, tem 

na figura emblemática do negro Chuck Berry e seu gesto mais rock, empunhando uma 

guitarra quase agachado, como um dos pai da criança; pois o bom e velho Rock sofre a 

mesma usurpação, que antes, sofreu uma criação fenomenal chamada Blues. E, com o 

tempo vai ser vendido como gênero musical de brancos, ao ponto de uma pessoa de 

responsabilidade e, do meio MPB, como Seu Jorge, reproduzir essa ladainha enganosa.  

                       Então, a sequência da apropriação indébita que vai se passar por dono de 

uma criação dos nossos irmãos e irmãs african@s e afrodescendentes, vai seguir a 

seguinte cantilena: inicialmente o Blues, logo a seguir o Rock e depois que 

embranqueceram completamente, foi a vez do RAP (Ritmo And Poesia). Sobre aquela 

pausa que eu falei acima, de sempre pegar canções para referendar nossa escrita, de 

todo, é até, salvadora. Porque isso tem que mudar. Tod@s precisam saber, em alto & 

bom som, quem são as pessoas que originaram o Blues, o Rock e o Rap.   

                                                           
15 Rock – Chuck Berry - https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg. Acessado em 10/01/2015. 

36 Little Richard - https://youtu.be/LVIttmFAzek. Acessado em 30/12/2014. 

37 Esse tal de rock’n’roll – Canção de Rita Lee e Paulo Coelho. https://youtu.be/MfvHgHmkyQ0. 

Acessado em 20/08/2014. 

https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg
https://youtu.be/LVIttmFAzek
https://youtu.be/MfvHgHmkyQ0
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O que não muda é a cultura do branco de dominar e fazer do preto um 

diferente do similar. Agora, o Hip Hop38 é cultura por que é negra, se 

tem até branco criando? Digo que é negra, pois tem raízes, faz parte 

de uma matriz cultural africana, que a raça não explica, apenas 

rabisca.  Tudo tem ambiguidades que o corpo negro explica, tudo tem 

etnicidades, não apenas o corpo justifica. O horizonte deflagra a onda 

de bens materiais e culturais sociais que a história explica e a raça 

negra ratifica. Um negro rico continua sendo negro, mas não porque é 

negro em si, mas porque a cultura do racismo designou como tal e 

conserva como tal. Não é isto que a cor da pele explica, mas somente 

a história de um longo processo de dominação que somatizou como 

realidade. A verdade é racional, não existiria o capital tal como este 

sem o africano, o escravismo criminoso, de coisas de racismo 

institucional (CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 04). 

 

                         Originário das populações afrodescendente, nos Estados Unidos, em seu 

início, aparece como a grande reviravolta em termos de conteúdo e originalidade. 

Sampleando canções, ou mesmo marcando com o beatbox, no meu modo de ver, o 

RAP, foi o gênero legítimo dos afrodescendentes que mais rápida e devidamente passou 

pela assepsia, para ser, sem culpa, vendido pelo sistema “capitalista-racista-criminoso” 

como arte de brancos.  Nesse momento, meados dos anos 80’s, todos os veículos da 

mídia produzem uma mercadologia de alto impacto, não restando nenhuma 

sombrazinha de negro em qualquer gênero musical que o Photoshop não cure. Quem 

passou por essa mesma história foi o Funk, mas quem é que vai acreditar, e se acreditar, 

quem é que vai se importar? Essa é uma fala, de um texto meu e direção teatral também 

minha, do nosso espetáculo “Serafim na Idade Mídia uma Epopeia Computadorizada” – 

(1997). É exatamente o que você está pensando. Os computadores em rede trazem a 

internet, nos tornado anacrônicos em termos de análise sobre a potencialidade da mídia-

mercadológica. Mas, ainda falando sobre esse mar de roubos, saques e usurpação, eu me 

desespero muito mesmo é como o sistema, via mercado devorador, vem avançando, do 

                                                           
38 Ver vendo, versando sem verso, escrevendo e se inscrevendo no Hip Hop 

http://www.espacoacademico.com.br/031/31ccunha.htm. Acessado em 20/01/2015.  

 

http://www.espacoacademico.com.br/031/31ccunha.htm


48 
 

  

mesmo modo pra cima da Capoeira, ao ponto de eu não mais encontrar Rodas de 

Capoeira nas ruas ou nos bairros periféricos. Capoeira uma criação dos escravizados e 

seus descendentes, eu sou vou conseguir praticar se for pagando, e nos espaços fechados 

das academias. Essa é uma preocupação para o nosso trabalho em virtude de a Capoeira 

também só existir, concretamente, na forma (Canto-que-Dança). Daí vai ser bem 

pertinente, por agora, uma sonoridade que movimenta a Capoeira, e que nós sempre 

usamos nas oficinas de teatro, tanto em locais abertos ou fechados, que sempre traz as 

pessoas para a Roda Coletiva das Vozes em Canção: “Eu não sou daqui / Marinheiro Só 

/ Eu não tenho Amor / Marinheiro Só / Eu sou da Bahia / Marinheiro Só / De São 

Salvador”39. 

                      O que nos torna fundamentais para enfrentar o tilintar das moedas, (era/é) 

a nossa Ancestralidade Africana transformando o viver em um estado no qual respirar é 

mobilizar o (Canto-que-Dança), da herança africana. Por isso é que canção (Canto-que-

Dança) é presente infinitamente sendo aberto. No nosso Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana, (Cantar-&-Dançar) é o mesmo que existir, ou seja, um 

movimento carregado dessa energia festiva que nos mobiliza para celebrar e agradecer 

por estarmos vivos. Não importando a situação. Qualquer gesto que denuncie estarmos 

vivos, é a atualização dessa crença que vem d@s noss@s antepassados batucar em 

nossas mãos. Ainda bem que existem outras maneiras de viver e estão cheias desses 

acolhimentos. Açambarcando tudo, letra & melodia, a qualquer hora do dia, nos diz – 

feliz – do coração & o ritual de aprendizagem através da canção (Canto-que-Dança). A 

canção (Canto-que-Dança) passa também a ser o objeto, por excelência, da tradição, 

uma vez que a contemporaneidade é o solo fértil da tradição. Tradição não engessa é 

que nem certas canções, naturalmente revestidas com toque & tons inovador. Atualizar 

a tradição tem sabor especial quando se volta o olhar para a canção, a (Cantar-&-

Dançar): é a metamorfose com aroma de origem & destino. Sim, a canção (Canto-que-

Dança) diz tudo o que as leituras ainda não apre(e)nderam! 

ÁUDIOS: STREAMING DE ÁUDIOS 

 

                       Continuando c@ntando a minha história de vida, eu gostaria de 

compartilhar com vocês um dado super mobilizador para um trabalho como o nosso que     

                                                           
39 Marinheiro Só – Adaptação de Caetano Veloso. https://youtu.be/FgsnoiMkHsk. Acessado em 

01/07/2014. 

https://youtu.be/FgsnoiMkHsk


49 
 

  

vai buscar nas canções, sobretudo as radiofônicas, quem pode ser (Canto-que-Dança). 

Também podemos chamar de selecionar grãos de sementes para solos devidamente 

preparados pelo inverno.  

 

                     Na qualidade de usuário temporão da Web, desde o dia (04/10/1996), data 

da minha primeira conexão, eu, antes de ser funcionário do SESC, passei quatro anos 

trabalhando na Rádio Universitária FM 107.9, da Universidade Federal do Ceará, UFC. 

Eu sempre quis trabalhar em rádio, durante a adolescência, eu era o próprio D.J. que 

sempre tinha à mão uma canção para dar de presente as garotas. Serenata era o nome 

dessa minha obsessão. Logo depois desses arroubos juvenis cheios de metas, fiz 

vestibular para Letras, na UFC, 1981. Entrei na faculdade, e havia conseguido uma 

bolsa para trabalhar na Biblioteca do Campus de Ciências Exatas, no Pici. Realmente, 

fui. Isso me aproximou de outros bolsistas e, assim, eu já quase no final do curso de 

Letras, fiquei sabendo dessa vaga na Rádio Universitária. Isso mesmo, era uma vaga, 

quinze pretendentes, somente eu do curso de Letras, os demais tod@s de Comunicação 

Social. Resultado, eu passei. No entanto, ou felizmente, a vaga era para o Setor de 

Rádio Jornalismo. Passei quatro messes fantásticos aprendendo tudo sobre rádio com o 

Nonato Lima. Depois desse tempo, aparece a vaga dos meus sonhos, Setor de Produção 

Musical. E foi assim que eu me acabei de tanto conhecer LP’s dos mais variados lugares 

do mundo. Terminei Letras e sempre a Rádio Universitária ia renovando minha bolsa. 

Depois, ainda fiquei fazendo prestação de serviços pra 107.9, e finalmente, consegui ser 

aprovado para trabalhar no SESC Centro, em Fortaleza, onde, inicialmente, vou 

trabalhar na Sala de Música.     

 

                        Na Universitária FM começou minha aproximação enternecida por 

canções. Como eu já gostava de ser radio-ouvinte, ser produtor musical na 107.9, me 

levou ao quase arrebatamento por esse objeto artístico que tanto me emociona. Sem 

esquecer da seleção invernosa dos grãos, é claro. Por isso é que hoje, nem todas são 

(Canto-que-Dança). Mas, nessa época, meu fascínio se chamava MPB (Música Popular 

Brasileira). Mas também ainda hoje existem canções que mesmo não sendo (Canto-que-

Dança), me tocam profundamente. Até porque se não fosse assim, nosso Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana seria exclusão, não seria um abraço. “(...) 

Que passem as paixões, Que fiquem as canções, Nos poemas, nos batimentos, das teclas 

da máquina de escrever. Meu coração é uma máquina de escrever ilusões 



50 
 

  

Meu coração é uma máquina de escrever, é só você bater, pra entrar na minha 

história”.40 Dentro dessa sensibilidade minha e do Pedro Luís, eu fico é a me perguntar, 

por onde anda a melodia antes de se acasalar com a letra? E a medida dos versos que 

precisam caber nas melodias, qual com-pas-so poderá medir? Quem vai se sentir tocado 

até chorar? E se não chorar, a quem vai animar até o total esquecimento das dívidas, já 

que tristeza não as dá vencimento? Uma canção comigo será sempre arte responsável 

por abrir um diálogo fecundo e fascinante, fora da lógica cartesiana. Sim, eu julgo que 

foram essas pequenas doses homeopáticas de toque & tons, as responsáveis por não me 

deixarem desviar das agradáveis sensações de seguir por uma trilha intuitiva & sonora. 

Gostaria apenas de ainda realçar que, comigo, as canções, mesmo não sendo (Canto-

que-Dança), até hoje, estão sempre à mão, de uma maneira que, às vezes, tronam-se 

mais desafiadoras, estimulantes, nos chamando para novas aprendizagens, muito mais 

tocantes do que vários textos de “longas digressões acadêmicas”, conforme (SODRÉ, 

1999, p.16).  

 

                  Depois da Rádio Universitária 107.9 FM, da UFC, nós tínhamos que pilotar 

a Sala de Música, do SESC Centro, em Fortaleza, conforme relato nessa escrita. Ambas 

as experiências vem se completar de forma redundantemente cheias de sonoridades, as 

mais diversas. No entanto, até a Sala de Música, nós podemos chamar de uma audição 

de canções de forma que muitas pessoas conhecem e praticam, porque é muito como 

respirar. Com o advento da web, essas rádios rapidamente vão se adaptar aos processos 

digitalizados e retornam, novamente, ao conforto de tê-las coladas ao nossos ouvidos, 

ainda que, depois da internet, as Web-Rádios comecem a explorar, mais fortemente, o 

mercado em forma de nichos. Público específico para determinadas audiências. Mas não 

sem antes, haver uma adesão em massa às redes sociais no Brasil. Indo do IRC, 

passando pelo Orkut, chegando no atual Facebook. Isso vai macerar o que as escolas 

não foram capaz de fazer. Ou por bem ou por mal, as redes passam a ocupar o lugar 

d@s professores(as), e, cada vez mais, as pessoas vão se sentindo habilitadas a manejar 

computador conectado na internet. Daqui foi um salto para a criação desses nichos 

                                                           
40 Máquina de Escrever – Canção de Mathilda Kovak & Luís Capucho, com Pedro Luís & A Parede. 

https://youtu.be/soe0BYBuIF8. Acessado em: 20/09/2014.  

 

 

https://youtu.be/soe0BYBuIF8
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específicos de cinema e música, por exemplo. Em relação aos Streaming de Áudio: 

Antes nós tínhamos: MySpace, Last FM, Blip FM, SoundCloud. A partir de 2014: 

Spotify & Rdio. Depois da febre de padronização da internet vir a ser sinônimo de 

Redes Sociais, e do que as empresas anteriores ofereciam, eu destaco essas duas, 

Spotify e Rdio, que se especializaram em transformar canções em postagens, na Web.   

 

Áudios Streaming, não é Web-Rádio, nada mais são do que uma espécie de 

rádios que operam na web, porem com muitas diferenças, claro. E, no meu ponto de 

vista, bem interessantes para as possibilidades do áudio streaming. Essas empresas que 

trabalham com streaming de áudio, no Brasil, vão se instalar fortemente a partir de 

2014. E onde é que Streaming de Áudio, é melhor do que Web-Rádio, por exemplo? 

Devido ao acesso em grande escala das redes sociais, as empresas Spotify e Rdio, 

souberam aproveitar, da melhor forma, essa ideia de curtir, comentar, compartilhar. Para 

um amante incorrigível de canções como eu, foi um presente dos orixás. Inclusive, de 

tudo eu tenho encontrado nesses streaming de áudio, como destaque eu citaria Lázaro 

Rós, músico cubano, especializado em santeria. Ou o contemporâneo Richard Bona41, 

um baixista camaronês que atualiza a tradição de forma espetacular42.      

 

Estamos ressalvando duas delas, Spotify43 e Rdio44, reforçando que não se 

trata de propaganda, mas sim de um excelente meio de nós, além de conhecermos um 

mundo de canções, podemos também conhecer pessoas de várias partes de mundo, pois 

existe a possibilidade de nós sermos seguidores e de termos seguidores também. Ambas 

as empresas trabalham com a possibilidade de nós sermos clientes Free (Grátis) ou 

Premium (Pago). Como tem pessoas de várias partes do mundo, as quais nós podemos 

seguir significa dizer que, pode acontecer de uma pessoa que eu conheço apenas 

                                                           
41 Richard Bona – Baixista camaronês. Página do Spotify. 

https://play.spotify.com/album/65CWDSFa2BkBkIWnmj6tXV. Acessado em 27/02/2014. 

42 Página do Facebook – Richard Bona – https://www.facebook.com/TheRealRichardBona?pnref=story. 

Acessado em 28/04/2015. 

43 Spotify - https://www.spotify.com/br/ 

44 Rdio - http://www.rdio.com 

 

https://play.spotify.com/album/65CWDSFa2BkBkIWnmj6tXV
https://www.facebook.com/TheRealRichardBona?pnref=story
https://www.spotify.com/br/
http://www.rdio.com/
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virtualmente tem um gosto por canções semelhantes, isso é básico, o melhor é conhecer, 

por intermédio de outros usuários, canções bem divergentes do nosso e, ainda assim, 

essas canções entrarem e se alojarem pra sempre comigo. Então pode acontecer de eu 

está digitando, ou mesmo buscando um texto PDF no Google, no Scielo, e ouvindo 

canções em forma de palylist, que é como, em ambos os aplicativos, nós podemos 

trabalhar. E também outra coisa interessante é que tem ainda as recomendações dos dois 

programas. Tanto o Spotify quanto o Rdio trabalham, com base nas minhas playlists, 

me recomendando novas canções. Tem as capas dos CDs. A possibilidade de deixar 

comentários. Os lançamentos. Ambas oferecem um software que você pode instalar em 

seu computador, ou, se não, você pode simplesmente navegar no site da página através 

do seu browser. Tudo o que eu disse aqui se trata da minha conta Free. Dizem eles que a 

Premium é um luxo. Deixa quieto.    

   

DONA BENEDITA PARÁ: A DONA DOS TRATOS DE APRENDER 

 

(Benedita Pará, minha Mãe & Manuel Pereira, meu Pai & Wellington Pará, Eu) 

 

Através da boca da minha Mãe, ela sempre conta que cantarolava baixinho 

quando estava grávida de mim. Esse cantarolar é bem próximo de uma boca fechada e a 

canção (Canto-que-Dança) aperreada querendo sair. Mas eu nem imaginava que 

gestação é condução de Oxum. Ainda que eu estivesse louco para conhecer o mundo, 

ainda que minha mãe mastigasse as canções até virarem sumo, ainda que nada tenha 

sido arquitetado de forma tão bem planejada, ainda assim, havia esse cordão umbilical 

que sempre ritmou os meus dias. Então, faz tempo que esse batuque c@nta quantas 

batidas meu coração toca no compasso em sincronia com a minha respiração. Foi assim 
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que conseguimos espatifar com o calendário maquinário que alguns chamam de 

gregoriano. Eu posso até dizer e confirmar aqui que eu nasci às 20h30min, do dia 02 de 

março de 1961, conforme consta no meu registro, no entanto, sempre o que me instiga a 

querer saber é que canção tocava na rádio que estava mais próxima de mim. Mas logo 

essa aflição se aclama porque o mais fabuloso do meu nascimento foi não querer perder 

nunca mais esse desejo de está sempre arrodeado por canções, e, hoje em dia, sobretudo 

as que eu qualifico como (Canto-que-Dança). Essa mania de cantarolar da minha mãe, 

me tronou um quase colecionador de canções tocantes. Somente depois é que eu fui 

saber que a minha viva descendência africana se esbalda, por la e por aqui, é no (Canto-

que-Dança); e isso vem sossegar minha ansiedade cantante, me causando um prazer 

renovador eu ter em algumas canções o alívio que vem sarar certas debilidades. Eu não 

me recordo qual foi a primeira canção que eu ouvi minha Mãe cantarolar, mas um 

acontecimento que ficou mar(cante), provo(cante), to(cante), brin(cante), (cantando-&-

dançando) no caderno avante, foi que a metodologia usada para eu aprender o ABC. Ela 

cantava-cantarolava a canção que ela mais gostava naquela época que era “Felicidade”, 

do Lupicínio Rodrigues, que voltaria às rádios na voz do Caetano Veloso. Sempre 

quando eu ouvia o cantarolar da minha mãe, na hora das minhas lições acalentadas por 

ela, eu sentia que nós estávamos fazendo algo que seria muito interessante para minha 

vida. Esses dois brinquedinhos, o Método ABC da minha Mãe & o Caderno Avante, 

pareciam os de hoje em dia quando a gente ou dá corda ou recarrega a bateria. Mas só 

que não, nem corda nem bateria encheria meu coração com a sabedoria de tanta poesia. 

Seria eu antecipando como não foi fácil passar pela escola? Só que não, incrível, mas 

quando eu cheguei na escola levei uma bruta sacolejo (nossa que realidade grosseira), 

no entanto, eu, pela minha viva descendência africana e pela metodologia da minha 

mãe, cheguei danadinho nessa coisa de ABC, achando que seria (Canto-que-Dança) 

todo dia. Realmente não foi, a coisa mais difícil nessa época era a turma da escola 

dançar ou mesmo cantar alguma coisa; a não ser o Hino Nacional que vinha escrito na 

contracapa do caderno avante.  

A educação é uma questão de sensibilidade. A sensibilidade ao mesmo tempo 

é sentir, pensar, sonhar, desejar... Sensibilidade aumenta a percepção. A 

educação do olhar leva a um aumento de percepção. Não apenas de 

percepção sensorial, mas uma percepção do mistério, do pré-existente, do 

inefável. Sensibilidade sabe guardar silêncio. Há momentos em que tudo pára 

para sorvermos a densidade do mistério. Há momentos em que tudo cala para 
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que o encanto fale. Há momentos em que o Dizer ultrapassa o dito, em que a 

paisagem supera o discurso, em que o sentimento desloca a necessidade de 

fundamentos e instaura a fonte como manancial de experiência e sabedoria 

(OLIVEIRA, 2007a, p.259).  

 

                  Ficou a lição: obrigação não é canção, muito menos (Canto-que-Dança). 

Essas duas raridades que minha mãe havia me presenteado me fizeram chegar em sala 

de aula lendo, soletrando e tudo o que a professora pedisse. Aqui era já na 3ª série 

primária, Dona Ivete era surpresa comigo pela minha facilidade íntima e alegre com 

leitura e produção textual. Ela no quadro escrevendo e pedindo para que fosse lendo em 

voz alta, para os meus amigos do fundão, meu pares. Nunca nem ela nem meus pares 

imaginariam a razão dessa alegria íntima que encabulava a professora da 3ª série. 

Metodologia Bendita Pará. Claro que todas as mães amam (seus-suas) filh@s, alguns 

tivemos a sorte feliz e inexplicável por meio de conceituação, de (cantar-&-dançar) para 

celebrar a sabedoria & o bom senso da Intuição. Minha mãe tinha estudo suficiente para 

me ensinar antes de eu chegar em sala de aula, sim! Mas, sobretudo, tinha essa paixão 

por cantar & cantarolar canções de roda infantil, canções que tocavam no rádio, as 

canções do calendário gregoriano (carnaval, são joão, natal), mas, cedo eu percebi que 

ela, por meio da sua boca cheia dos seus provérbios (belíssimas, brevíssimas & 

profundas lições africanas pra toda vida: “quem a boca do meu filho beija a minha 

adoça”), sempre acreditou & apostou na sua Intuição. E, por não termos dinheiro para 

irmos para o “Educandário O Gury”, que era a escola infantil na minha rua, ela tomou 

para si uma tarefa tamanha que somente amor maternal consegue dar conta, como 

felizmente, deu. Sendo minha gestação uma demanda e proteção de Oxum, eu penso 

que minha mãe, mesmo sem conhece-la assim como eu, vai intuir que maternidade é o 

mesmo que proteção, cuidados cheios de afagos, que é o que ela faz até hoje, dessa 

forma, aprofundando a expressão que diz, mãe é pra sempre. E, entre os afagos da 

minha mãe um vai ser sua preocupação com meus estudos. Ela sabia que essa riqueza 

vai muito para além dessa estratégia para descobrir letras no papel e juntá-las. Nesse 

meio de campo, há um entremeio de Bumba-meu-Boi. Ela também já tinha visto meu 

estado de êxtase com as contações do meu avô-griot que, sem timidez para narrá-las, era 

a adoração que ele tinha em me ver feliz com aquele drama. Para os demais, trancoso e 

simplório e sem significação suficiente que nos faria ser gente. Era esse discurso de ser 

gente, associado ao mágico descobrimento e ajuntamento das letras, a forma como os 

interioranos como a maioria dos meus familiares assimilavam o que era ser gente 
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inteligente. Mas a minha mãe, não. Ela tinha uma quase adoração para ouvir canções e, 

tinha uma que era muito ritualizada a maneira como acontecia essa audição. Jamais me 

esquecerei. A Hora do Ângelus, às 18h, nas rádios daqueles anos 70’s, mas ainda hoje 

tem até FM também que faz isso, toca a “Música da Ave-Maria”. Mãos agradecidas e 

esperançosas de que, naquele pequeno intervalo das tarefas domésticas, para ouvir, se 

transformar e se transportar com tão delicada canção, Nossa Senhora certamente lhe 

ajudaria a solucionar sua preocupação com meus estudos. Em 11/10/2003, num trabalho 

artístico que nós realizamos no Escuta (A Ong do Pici), eu homenageie minha mãe no 

evento “A Vigília da Noite Eterna”. Aconteceria durante toda a noite e começaria 

justamente às 18h do dia 11/10/03 indo até às 06h da manhã do dia 12/10/03. Então, eu 

que nem pensava que alguém fosse se tocar, muitas pessoas choraram, inclusive eu. 

Mamãe a mudança nesse dia foi que dessa vez quem cantou essa canção foi uma versão 

linda feita pelo Xangai, “Ave-Maria Sertaneja”. Eu penso que nesse ponto eu, um 

afrodescendente de descendência viva, tenho sérias dificuldades em encarar qualquer 

aprendizagem que não mobilize minhas emoções. Que tire a segurança dos cuidados e 

afagos que cantam de minha mãe ou a felicidade em êxtase do meu avô-griot. Foi 

amparado nessa porto seguro que sempre tive mais forças para superar as dificuldades 

do muro insano do racismo. E é tão bom agora nessa hora afirmar que, mesmo sem 

saber, minha mãe e meu avô-griot ficam como a minha melhor orientação quando o 

trato é sobre maneiras de aprender. Como nessa nossa tese vimos buscando construir os 

Fundamentos de uma Educação Teatral Afrodescendente assentada na Ancestralidade 

Africana, eu fico de corpo inteiro lavado de satisfação por não ter deixado nada nem 

ninguém desviar dessa nossa meta. Dessa forma (Canto-que-Dança) é o fluxo das águas 

doces de Oxum que somente depois de eu (velho-menino) se mostraram pra mim, que 

mesmo sem menstruar vem me ajudando a parir & aparar esse Teatro no meu útero 

negro. Dona Benedita Pará certamente quando ler isso vai arrematar em cima: “Antes 

tarde do que Nunca”. Preciso mesmo de outros aforismos ou melancólicas reflexões que 

somente me afastam eu do meu eu mais idiossincrático? Não! Eu preciso que nas 

minhas oficinas com o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana eu traga 

essa forma de iniciação educacional (Canto-que-Dança) – afrodescendente – toda 

originária no Continente Africano que podemos sim chamar de Ancestralidade 

Africana, uma vez que a primeira coisa que eu faço hoje num encontro dessas nossas 

oficinas é um momento todo ritualizado conforme a cultura iorubá, para agradecer e 

reverenciar (às-aos) que vieram antes de nós, principalmente, (às-aos) mais velh@s. A 
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sabedora de Hampatê Ba nos conta que, na Mãe África, uma pessoa velha que morre é 

uma Biblioteca toda perdida. Na perspectiva (Canto-que-Dança) do nosso Teatro, 

(Cantar-&-Dançar) é o mesmo que Viver. É inconcebível vida fora desses dois 

parâmetros. (Cantar-&-Dançar) para agradecer. (Cantar-&-Dançar) porque estamos 

vivos. (Cantar-&-Dançar) para reverenciar os antepassados. (Cantar-&-Dançar) porque 

as comunidades tradicionais africanas, assim o faziam. (Cantar-&- Dançar) para 

celebrar a natureza, sempre maior que qualquer ser humano. (Cantar-&- Dançar) para 

compartilhar saberes. (Cantar-&-Dançar) porque os orixás c@ntam suas histórias dessa 

maneira. (Cantar-&-Dançar) para unificar o Bumba-meu-Boi & o Ijexá. (Cantar-&-

Dançar) porque tanto o Teatro quanto o Bumba-meu-Boi renascem a cada vez que 

“morrem”. (Canto-que-Dança) é gestação, fecundação, descendência viva que, em mim, 

igual a minha mãe, recebi de Oxum, a Mãe da Gravidez, o privilégio e o 

comprometimento em forma de compromisso de gerir no nosso útero negro o Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana. Um salve, para tão (singela-&-complexa) 

expressão! 

Símbolo primordial de Oxum, o icodidé é usado nas iniciações dos iaôs e em 

variados rituais, posteriormente. Ao transformar o sangue em penas 

matizadas que simbolizam e atraem a vida. Oxum provou a fertilidade do 

sangue. Em reconhecimento e respeito ao poder gerador feminino, até o 

poderoso senhor do branco, Obatalá, usa o icodidé, fazendo plausível a união 

do ancestral-pai com a descendente-filha, Oxum, e com seus futuros filhos 

recriados, os iaôs. Através do icodidé, Oxum pode ser considerada como a 

primeira yalorixá do mundo, quando produziu o primeiro iaô, ao pintar, 

colocar oxu e uma pena na cabeça de uma galinha. A partir daquele 

momento, o icodidé se interligou também com Exu, pela sua cor e pelo 

dinamismo que produziu. Foi Oxum quem colocou o oxu, porem foi Exu que 

o fixou, mostrando a necessidade de sua intervenção para que tudo passasse a 

ter existência! Ele também aceitou compartilhar com Oxum e com as 

mulheres os segredos que conhecia! (MAURÍCIO, 2011, p. 275). 

A África subverte o que a gente já sabia. O calendário ocidental é o mingau 

que alimenta e faz crescer infinitas fobias. Idolatria mitificada nos ponteiros tentando 

escravizar também o tempo. Mãe da Humanidade – (Canto-que-Dança) – a Alegria do 

Dia-a-Dia, ora vejam só: o pêndulo da África é Tambor de todo Dia! Canções (Canto-
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que-Dança) são como sonhos, “não envelhecem”45. O calendário maquinário do sistema 

“capitalista-racista-escravista-criminoso”46, detona o tempo das pessoas, e, 

estupidamente, por conseguinte, o das canções, principalmente as (Canto-que-Dança). 

O Racismo é, historicamente, um modo de organizar povos 

dominados. O racismo doutrinário foi, desde fins do século XIX, uma 

opressiva manifestação de consciência da universalidade dessa pele: a 

fantasia do homem branco europeu como valor equivalente universal 

de toda humanidade possível, donde a imposição de um critério racial 

de classificação hierárquica das classes sociais. Negro, índio mestiço e 

mulato, seriam, por conseguinte, formas incompletas do “homem 

pleno”, modelado pelo europeu. Essa doutrina serviu à expansão do 

colonialismo europeu, ao tráfico atlântico de escravos e à biologia 

racialista. Ao cabo desse ciclo histórico, o racismo deslocou-se da 

biologia para a cultura (SODRÉ, 2012, p.50).    

Nosso trabalho tem como Eixo a licença de Exu, a doce fortaleza de Oxum, 

o filial de Logun, que se desvelaram para mim no (Canto-que-Dança) do Ijexá. 

Chegando por lá, eu busquei o que estava dentro do meu coração de encenador, pois 

isso seria minha idiossincrasia maior: o profundo amor pelo brinquedo afro do Bumba-

meu-Boi. A força estonteante da Ancestralidade Africana, foi “presente de um beija-

flor47”, de codinome Eduardo Oliveira, sobretudo seu trabalho de (2007a), ainda hoje, 

na minha concepção, o melhor caminho para uma aproximação que sabe significar. E a 

benção da Afrodescendência, eu bebi de Cunha Júnior, conforme as várias passagens 

nessa nossa escrita, sobre esse conceito, que é de sua autoria. 

 
O conceito de afrodescendência é relativo às populações de origem 

africana que sofreram a redução de subalternas pelas condições 

impostas pelo escravismo criminoso e pelo capitalismo racista. Os 

                                                           
45 Clube da Esquina Nº 2 – Canção de Flávio Venturini - https://youtu.be/MzJrGy8iKOg. Acessado em 

20/07/2014. 

46 Henrique Cunha Júnior – As relações capitalistas não implicam apenas em capital econômico, mas 

abrange o capital simbólico. A etnia faz parte das relações capitalistas, por isto denominamos o 

capitalismo de racista (CUNHA JR., 2006). 

47 Presente de um Beija-Flor - Canção da Banda Natiruts. https://youtu.be/v2PvNkBV2ME. Acessado em 

20/07/2014. 

https://youtu.be/MzJrGy8iKOg
https://youtu.be/v2PvNkBV2ME
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sistemas republicano e capitalismo no Brasil, tiveram um caráter de 

dominação étnica quando fizeram sérios investimentos na imigração 

europeia e na imagem do europeu. Realizando no processo inverso a 

desqualificação da população de descendentes de africanos, atribuindo 

valores positivos ao imigrante europeu. A afrodescendência define a 

população negra como parte da história e das relações socais, e não 

apenas da cor da pele ou da cultura de origem. O racismo antinegro é 

um conceito do domínio das relações sociais, políticas, econômicas e 

culturais, contidos nas abordagens da história sociológica. O racismo é 

uma ideologia e um sistema de dominação na sociedade brasileira que 

produziu o controle social da população negra. Racismo não tem a ver 

apenas com o ódio entre as raças, mas objetivamente com os grupos 

no poder e o controle das massas (CUNHA/RAMOS, 2007), 

(RAMOS, 2007), (2013, p..18-19), (2013).   

 

“Mãe me desculpa por não ser o filho que a senhora sonhou / Mas lhe 

garanto, se ele fosse como a senhora sonhou / O sonho dele era ser como eu Sou” – 

Poetas da Rua48. (...) “Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como 

beijo o meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, 

que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe. Como é, minha mãe? Como vão 

seus temores? Meu pai, como vai?” – Pai e Mãe49 – Canção de Gilberto Gil.    

Uma simbiose da palavra-ritmo (Canto-que-Dança), narrando sobre si e a 

felicidade ancestral de pertencimento a uma comunidade Afrodescendente. Não apenas 

por essa energia se propagar em família, mas pelo movimento dos corpos buscando a 

integração que balança girando com todos os toques & tons. Não só porque une as 

pontas afirmando a tradição que (co-move) e sempre se renova. Mas porque o (Canto-

que-Dança) dessa roda é quem sustenta e realimenta o universo. Reverência & respeito 

aos ancestrais. No Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana nós podemos 

                                                           
48 Facebook – Os Poetas da Rua – https://www.facebook.com/OsPoetasDaRua?fref=ts. Acessado em: 

14/06/2014 – sábado.   

49 Pai e Mãe – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/zo-CpTH1LeQ. Acessado em 20/12/2014. 

https://www.facebook.com/OsPoetasDaRua?fref=ts
https://youtu.be/zo-CpTH1LeQ
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chamar de brinquedo (Canto-que-Dança) revelado no discurso da contemporaneidade. 

“Olorun quem mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente e de tudo cuidar.50” 

 
Educar o olhar é aprender a decifrar códigos e compreender mais do que a 

aparência do mundo, mas seu movimento. A compreensão do mundo é tão 

somente uma leitura do mundo. Qualquer leitura não prescinde de um 

horizonte geral de referência que organize e dê significado aos signos que 

compõem o regime de signos local (contexto). Assim, a ancestralidade 

ganhará cores e contornos novos de acordo com os contextos no qual ela é 

experienciada. Necessitará de sensibilidade para identificar a diversidade dos 

contextos e a unidade da forma cultural. Precisará então de uma filosofia da 

educação (OLIVEIRA, 2007a, p.260). 

 

 

(Wellington Pará – Foto: Nanda Sant’anna51)  

 

Somente a afoiteza do sol de Fortaleza, a Cidade Tan-Tan, para que eu faça 

festa por liberar essa imagem de qualquer tipo de apropriação. Liberto como minha 

Língua Livre mordendo os beiços do astro rei. Foi assim que eu nasci. Confesso que, 

nesse momento, vem vindo uma vontade irresistível de entregar que – por aqui – existe 

um trabalho muito mais do mouse, ou do meu teclado todo negro. O papel A-4, ou 

mesmo o PDF, continuam querendo aprisionar a cachoeira em espiral no qual meu 

pensamento se origina na mais perfeita vigília, pastorando e apascentando até onde eu 

suporto me afastar do movimento (Canto-que-Dança).  É assim que ele transforma cada 

legenda que acompanha essas imagens, em texto em estado de puro êxtase. “Ainda bem 

que eu segui as batidas do meu Coração”. Uma frase exemplar e altamente motivadora 

                                                           
50 Oração a Mãe Menininha – Canção de Dorival Caymmi. https://youtu.be/_x9mNq-eB6w. Acessado em 

12/12/2014. 

51 Nanda Sant’anna – Página do Facebook. https://www.facebook.com/nanda.santanna.96?pnref=story. 

Acessado em 12/02/2015.   

https://youtu.be/_x9mNq-eB6w
https://www.facebook.com/nanda.santanna.96?pnref=story
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para essa minha escrita. Mas, também já, por diversas vezes, compartilhei devidamente, 

no meu Facebook, essa frase num designer de uma imagem que o aplicativo editor de 

imagens não me poupou uma viagem caleidoscópica. As fotos ou as imagens nesse 

nosso trabalho fazem uma reverencia ao trabalho do Creative Commons. Sendo assim, 

elas se tornam em menor número. No entanto, o mais importante, é divulgar que o 

Creative Commons é uma proposta copyleft para estimular compartilhamentos na web.  

Escola Olodum: “Educação ainda é o melhor toque de sua Vida” – Neste 

caso, essa legenda vai sempre dialogar com a imagem do tambor Olodum, e eu digo, 

sim! Após sair do afago que aconchegava do (Canto-que-Dança) da minha Mãe, 

Benedita Pará, fui matriculado na escola Presidente Roosevelt. Antes dele, essa citação 

da Stela Guedes Caputo, sobre o fascinante mundo das imagens:    

Uso as fotos porque meu texto sem elas seria mais solitário. (...) Meu 

olho nu e sozinho não daria conta de partilhar com vocês e comigo 

mesma o que vi e interpretei ao longo desses anos. Foi com a máquina 

e por meio das imagens que espero ter trazido, eticamente, algo do 

processo como eu o percebi. (CAPUTO, p. 35, 2012). 

 

EEEP Presidente Roosevelt52 – Escola pública, localizada na avenida 

Bezerra de Menezes, entre às ruas Prof. Castelo, José Sombra e Gustavo Sampaio, no 

bairro Parque Araxá, em Fortaleza, bem próximo da minha casa. Durante os anos 70’s, 

foi onde eu estudei da 1ª a 5ª série. Ia e voltava a pé. Havia o som de uma fábrica na Av. 

José Bastos que, em seu “terceiro sinal”, indicava dizer que já eram 12:45h, ou seja, 

faltavam somente quinze minutos para o início de mais uma trade na Escola. E ainda 

havia a cumplicidade do sol que confirmava o que o sinal dizia. Mas também eu já tinha 

aprendido com um camarada chapa pra caramba, a felicidade de tatuar na parede da 

escola a hora em que o sol soaria o sinal que nos levaria de volta pra casa. Até porque 

compactuamos com o sol que ele também seria o responsável por nunca nos deixar 

esquecer que havia a hora do recreio, bingo! Somente amigos camaradas são capazes 

dessas solidariedades que, paulatinamente vão sossegando nossos corações assustados 

como o ritmo – inicialmente – desconhecido da Escola. Até o ponto de, a cada ano, 

                                                           
52 Blog da Escola Profissional Presidente Roosevelt: 

http://eeeppresidenteroosevelt.blogspot.com.br/. Acessado em 20/08/2014. 

 

http://eeeppresidenteroosevelt.blogspot.com.br/
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nossa amizade ser mais contente do que laço cativante. Sim! Havíamos selado nossa 

amizade com nossas figurinhas repetidas que compartilharíamos nossas merendas. E foi 

o que aconteceu até cada um de nós seguirmos direções opostas. Eu continuaria em 

escola pública como até hoje, e esse meu amigo foi para um colégio particular. 

Infelizmente não tive mais notícias dele. 

Em busca de um sobrenome que tivesse a força e a praticidade para o futuro 

Encenador Teatral. Optei por Wellington Pará. Nome forte e impactante da minha Mãe 

(Benedita Pará), e ainda hoje, pouco usual.  Mas a razão dessas fotos são para bater o pé 

e confirmar o que eu sempre c@nto nas nossas Oficina de Teatro do Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana: sempre fui estudante da Escola Pública. 

Desde a 1ª série até agora, no doutorado. Ainda que a foto se repita, talvez para sair 

mais em conta, essa história do nome não foi muito difícil superar. As duas vertentes 

acima calaram bem sob a minha opção. Direção: Wellington Pará... Conforme minhas 

careiras estudantil do 2ª ao 5ª Ano Primário, foram assim: 

        

Eu não conheço a anatomia das palavras / Meu eu lírico eu não sei 

qual seria / abro palavras para achar sentimentos / às vezes encontro 

um pé de vento / em outros, ventania / tirar a razão das palavras é o 

que tento / a fim de que sobre apenas poesia. Haiquaes53 – Poesia de 

Alan Kramer. 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

POR UMA ORALIDADE TODA MINHA 

 
A Filosomia Regente é obra aberta em movimento, exprime a 

dimensão da existência neste mundo e no além, do indizível e do 

invisível, do comum e do fantástico, de pleno e do vazio, do 

                                                           
53 Haiquaes53 – Poesia: Alan Kramer – https://www.facebook.com/Filosofao. Acessado em 

20/08/2015. 
 

https://www.facebook.com/Filosofao
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conhecido e do desconhecido, do ritmo sincopado do universo, do 

ciclo de mortes e nascimentos, dos espíritos ancestrais, das forças 

cósmicas que governam o mundo, da inexorável marcha do tempo, e 

do fluxo dos destinos. Filosomia Regente é sabedoria, livro da vida, 

incomensurável, formado de infindáveis caminhos, insondáveis 

mistérios, multiplicidade infinita do existir como partículas de pó de 

rapé (LUZ, 1995, p.591).  

 
E agora, com vocês, o (Canto-que-Dança) para uma voz que vai ser 

composta por uma oralidade toda minha. Uma voz que, inicialmente, manda um salve 

ao Poeta Zé Limeira: “o cantadô maió que a Paraíba criou-lo”. Limeira, é o criador da 

“Filosomia Regente”, a qual se refere a citação do Marco Aurélio Luz, em “Agadá”. Por 

uma oralidade toda minha, talvez seja uma poesia do tamanho da cauda de uma cobra, 

por isso é que é uma composição (Canto-que-Dança) toda feita de variações linguísticas 

& expressões idiomáticas. 

 

   Por uma oralidade toda minha é epigrama para uma voz que fala pelo 

coração que não se cansa de amar. E o amor? Ah! mais tempo eu tivesse lhe c@ntaria 

um drama acobertado por uma lona, na noite calma de uma cidade do interior. A minha 

voz, mesmo sendo a mesma, pulsou sobre encruzilhadas. Por isso que eu cedo feliz 

fazendo reverencia à c@ntação sobre o amor do Rubi, porque ele brilha! Por uma 

oralidade toda minha vai escavacar com o machado de Xangô, uma situação (Canto-

que-Dança) que encontra na canção de Rubi uma estonteante similitude. Liberdade e 

justiça para essa oralidade que não se cansa de ser pedaços de canção (Canto-que-

Dança) tamborilado sua afrodescendência viva. Rubi é um afrodescendente que lapida e 

louva sua transparente descendência africana. Então, só nos resta festejar! Rubi 

en(canta) pela destreza da sua voz sem medos. Sua voz que se instala e tem toda nossa 

cumplicidade para compartilhar o ineditismo da sua existência: “...deu de cutucar o 

machucado / deu de inventar palavras pra curar de significado / o escuro aço denso do 

silencio / no coração trespassado”54. Ele ainda me permiti que eu faça da sua voz que 

(en)canta o (Canto-que-Dança) que vai equilibrar a beleza das canções, uma vez que 

será em parceria com Virgínia Rodrigues (a-voz-afrodescendentemente-teatral), que nós 

                                                           
54 Ai – Canção de Kleber Albuquerque, com Rubi. https://youtu.be/ciaMyRGwb8Q. Acessado em 

20/07/2014. 

https://youtu.be/ciaMyRGwb8Q
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vamos mixar, e, para isso, eu vos apresento um contagiante ijexá, olhando para os olhos 

do rei: Oju Obá55 – “É bonito lhe ver / É tanto prazer / que seu canto me dá / Vou seguir 

sua luz / Sua força conduz Afoxé Oju Obá”. 

Não se deve confundir os tradicionalistas-doma, que sabem ensinar 

enquanto divertem e se colocam ao alcance da audiência, com os 

trovadores, contadores de história e animadores públicos, que em 

geral pertencem à casta dos Dieli (griots) ou dos Woloso (“cativos de 

casa”).  Os Woloso (literalmente “os nascidos na casa”), ou “cativos 

de casa”, eram empregados ou famílias de empregados ligados há 

gerações a uma mesma família. A tradição concedia-lhes liberdade 

total de ação e expressão bem como consideráveis direitos materiais 

sobre os bens de seus senhores. Para estes, a disciplina da verdade não 

existe; e, como veremos adiante, a tradição lhes concede o direito de 

travesti-la ou de embelezar os fatos, mesmo que grosseiramente, 

contanto que consigam divertir ou interessar o público. “O griot”, 

como se diz, “pode ter duas línguas” (HAMPATE BA, 2010, p. 231). 

 

Uma lição de pertencimento perfeita: a canção (Canto-que-Dança) que 

excita minha exuriana língua. Exercita meu desejo de alimento & doação. (“co-

move”56) a oferenda que mobiliza com sensibilidade para uma con(fusão) de repensar 

tudo. Começando pela semântica sensual dos codinomes – “Eu canto em português 

errado (...) troco as pessoas, troco os pronomes”57. Somente uma canção sabe 

desencadear – com detalhes sensíveis – o discurso intensamente real que (Canta-&-

Dança) por entre as conexões despetalando-se com energia. Quando Canção & Tambor 

se comunicam as palavras se encabulam feito não alfabetizados que precisam perceber e 

entender pela via dos sentimentos sinceros. E eles falam, sim! Horas a fio. Canção 

(Canto-que-Dança) sempre me traz uma sensação de liberdade! Ainda que malfadados 

pleonasmos se enrosquem e me façam desenhar tudo que o coração explicita. Quantas 

vezes for preciso tantas vezes nos destituiremos da língua enquanto código-prisão. 

                                                           
55 Oju Obá – Canção de Edil Pacheco & Paulo César Pinheiro - https://youtu.be/wLRIHxlJNao. Acessado 

em 20/07/2014. 

56 Eduardo Oliveira (2007a), conforme Bibliografia. 

57 Meninos e Meninas – Canção da Banda Legião Urbana. https://youtu.be/mvBaHIGhrX8. Acessado em 

23/03/2014. 

https://youtu.be/wLRIHxlJNao
https://youtu.be/mvBaHIGhrX8
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Temos a canção (Canto-que-Dança) louvando, lambendo, bolinando, lavando & 

ritualizando com os brinquedos energizantes. Cantemos, pois! (Cantar-&-Dançar) 

canções (Canto-que-Dança) no Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana é a 

perífrase da existência paralela. Somente essas canções (Canto-que-Dança) conhecem a 

encruzilhada da alquimia que expõe tão perfeitamente o dialeto do coração. Canção 

(Canto-que-Dança) é Língua Livre! Ambígua, lambuza cada pedaço de saudade para 

que o gozo da audição seja prazer surreal. Natural vem sossegar minha dor no “interior 

do meu interior”58.  

“A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do 

saber, mas não é o saber em si. O saber é uma luz que existe no 

homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a 

conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram 

assim como o baobá já existe em potencial em sua semente – TIERNO 

BOKAR”. – “Através da boca de Tierno Bokar, o sábio de 

Bandiagara, a África dos velhos iniciados avisa ao jovem pesquisador: 

“Se queres saber quem sou, se queres que te ensine o que sei, deixa 

um pouco de ser o que tu és e esquece o que sabes”. (AMADOU 

HAMPATÊ BA59) . 

@@@@@@@@@@@@@@ 
 

A minha TV tá louca (...) Ela não SAP quem eu sou Ela não fala a 

minha Língua. Não, não. (...) Na tua tela querem ensinar a fazer 

comida uma nação que não tem ovo na panela.60 

 

Há uma riqueza africana que está em tudo, em tod@s. Muito acima de 

conceitos e preconceito. É assim o (Canto-que-Dança) e o movimento de herança do 

                                                           
58 Onde Deus possa me Ouvir – Canção de Vander Lee. http://www.vanderlee.com.br/new/index.php 

Acessado em 20/06/2014. 

59 Amadou Hampatê Bá – Acessado em 18/04/2015. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000318.pdf – No capítulo 08, deste livro, “A 

Tradição Viva”, mora um link de afeição, afeto e aconchego nosso, para com esta concepção do autor. 

Um belíssimo e comovente relato para nos conectar, definitivamente, com a Tradição Viva! Foi a partir 

dela & dele que, nossa sensibilidade precisou adaptar para a expressão (Descendência Viva!).   

60 Xanéu Nº 5 – Canção de Fernando Anitelli & Zeca Baleiro. https://youtu.be/2tEQjlxvIMY. Acessado em 

10/04/2014. 

http://www.vanderlee.com.br/new/index.php
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000318.pdf
https://youtu.be/2tEQjlxvIMY
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Ventre-Continente Mãe da humanidade! E, feito Mãe, reconhece o aroma aonde deitou 

suas crias. Quando esse cheiro chega na canção ele se multiplica em suavidades 

fertilizadas com o leite dos brinquedos que mobilizou o (Canto-que-Dança). É a fusão 

da chuva-sêmen & o corrimento menstrual. Porque tocante mesmo é a oralidade ioruba 

me ensinar que a língua lambe a dormência da consciência & brada: o discurso se 

alimenta de um dos recursos mais sofisticados para o exercício do poder: a Língua 

Imposta(da)!61 Graciosa Mãe nos conceda o toque & tons da sabedoria africana 

ancestral. Fala pomba da palavra ave! Leva esse leve e breve recado encharcado de um 

sonoro saudosismo. Felizmente essa saudade hoje, enveredou-se por uma suavidade não 

totalizante que se alimenta de palavras.  É quando meu PC, sem perceber, toca um vento 

zen pra dizer que ninguém come mais a língua em folhas do caderno avante. (Canto-

que-Dança) seria um livro que fala com a língua festiva da compreensão africana. É o 

jeito alegre & festivo de se compartilhar os saberes africanos. Uma canção faz isso de 

uma forma encantadoramente est(ética). Que pena que na minha escola canção nem no 

fundão, muito menos nos tocadores de MP3. No entanto, a canção re(bola)-(bola) bel@ 

Quilombola. Essa bem pode ser uma bela c@ntação de história. Sim, porque uma voz 

que (Canta-&-Dança) em reverencia aos tambores traz como dialeto o discurso que 

desnuda as engrenagens da “(d)ramática”62 em constante e crudelíssimas artimanhas. 

Liberdade para esse brinquedo livre que sazona e fecunda o Cortejo do Ijexá: inclusão 

& encruzilhada de iguais! Predição de Mateus & Catirina e uma gravidez providencial 

no meu Bumba-Meu-Boi, que sempre foi brinquedo (Canto-que-Dança) Afro Ancestral.  

Como dizer e realçar uma interface que diga muito além das palavras? Ah! 

ainda bem que temos a canção (Canto-que-Dança)! Tenha esta canção a sabedoria de 

dizer todas as sensações sinceras. Sim! pois para quem é batuqueiro, meia palavra dá 

conta do recado. A Língua dos Tambores é uma tocante realidade que os faz se 

comunicar a cada ensaio do Batuque de Maracatu ou do Cortejo do Afoxé. Axé! É dessa 

forma que Logunedé, escrivão de Ifá, dirá quando e porque veremos tudo isso no Parque 

Araxá. Para sossegar meu coração afrodescendente, contente eu c@nto as contações do 

                                                           
61 Na medida do possível do meu teclado, para que imposta(da) possa ser denúncia e anúncio de uma 

outra vocalidade para os brincantes do nosso Teatro. Preferencialmente uma voz viva na mobilidade 

(Canto-que-Dança).    

62 Conforme Marcos Bagno. http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703558E1. 

Acessado em 15/09/2014. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703558E1


66 
 

  

meu avô-griot.  Enquanto isso, Juana Elbein dos Santos, vem e arremata o retalho com a 

oralidade no Candomblé:    

 
A transmissão oral é uma técnica a serviço de um sistema dinâmico. A 

linguagem oral está indissoluvelmente ligada à dos gestos, expressões 

e distância corporal. Proferir uma palavra, uma fórmula é acompanhá-

la de gestos simbólicos apropriados ou pronunciá-la no decorrer de 

uma atividade ritual dada. Para transferir-se Axé, faz-se uso de 

palavras apropriadas da mesma forma que se utiliza de outros 

elementos ou substâncias simbólicas. A oralidade é um instrumento a 

serviço da estrutura dinâmica Nagô. A dinâmica do sistema recorre a 

um meio de comunicação que se deve realizar constantemente. Cada 

palavra proferida é única. Nasce, preenche sua função e desaparece. O 

símbolo semântico se renova, a cada repetição constitui uma resultante 

única. A expressão oral renasce constantemente; é produto de uma 

interação em dois níveis: o nível individual e o nível social. No nível 

social, porque a palavra é proferida para ser ouvida, ela emana de uma 

pessoa para atingir uma ou muitas outras; comunica de boca a orelha a 

experiência de uma geração à outra, transmite Axé concentrado dos 

antepassados a gerações do presente (SANTOS, 1986, p.47).     

                  Essa oralidade é oferenda antiga. É por essa razão que fomos buscar na 

canção (Canto-que-Dança) onde estaria a conexão com a tradição que se renova? Na 

minha experiência, trabalhando nos bairros de maioria afrodescendentes, em Fortaleza a 

Cidade Tan-Tan, encontrei em grandes proporções o fidelíssimo companheiro de 

gerações, estou falando do radinho de pilha. Essa espantosa maravilha eletrônica que 

finalmente chegou ao alcance dos bolsos da periferia. Algumas pessoas até pensavam 

que FM não comportaria oralidade. Ora, ora, eu ria, pois sabia que alteridade tem a ver 

com interação. A função da canção (Canto-que-Dança) se instaurava, (cantava-&- 

dançava) no meu coração, que, escapava por um triz, pois tinha se emaranhado nas 

cordas vocais da locução. Fala Voz Oral, FM! Tudo que dignifica a fala humana, 

necessariamente, estabelece um link com o que tem um espaço enorme de privilégio nas 

Comunidades Tradicionais no Continente Africano, a questão de educação pela 

Oralidade. Mesmo, quando nas ondas do rádio, a sonoridade se refaz em voz & fala, 

essa oralidade passa a ser uma espécie de atualização dessa compreensão nos dias 

atuais. Aos inveterados amantes das canções que tem formação em desentortar as 
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teorias esdrúxulas, infecciosas e empedernidas! Desnortear e fazer nada valer os saberes 

unívocos e hegemônicos, etnocêntricos-eurocêntricos. Uma canção (Canto-que-Dança) 

é uma via outra que estabelece uma comunicação com a sabedoria do coração. Ah! 

Existe um pé de Rádio AM tocando-as, noite & dia! Uma canção (Canto-que-Dança), 

são vozes & a oralidade numa melodia que transgride justamente porque quer ser quem 

é. Hoje em dia, essa coisa de idiossincrasia, acaba sendo pérola rara, em extinção! Por 

isso essa minha escrita fica tocando o tempo todo tambor. Células rítmicas negras; que 

nem um por de sol resistente copulando com a madrugada. Balança (Canto-que-Dança) 

pega na minha mão e confirma, afinal: não é academia, não é festival. É movimento do 

corpo (co-movido) por uma sonoridade que tem como “via de identidade histórica” a  

Ancestralidade Africana e a Afrodescendência. Ora, sobretudo, porque o coração 

infantil das crianças não precisa ler com a cabeça, muito menos estigmatizar (racio-

cruelmente) o que não conhecem. A vida brota por onde menos se espera e, de vera, ela 

assim é bem mais livremente inusitada & feliz. Talvez, inversamente proporcional ao 

nosso crescimento desesperado. Será que há algo errado ¿(?) O que será¿ (?) 

A poesia de Limeira produz uma espécie de contra sentido da erudição 

beletrista.  A criança transforma a palavra que não entende bem, 

gerando formas linguísticas que exercem, às vezes, grande encanto 

sonoro, mesmo sem significação.  O cantador do Teixeira — que não 

era criança, mas poeta — metamorfoseia a língua brasileira a partir de 

seu irradiamento erudito (exemplos: prodologicalidade, 

filupafilutupéla), produzindo efeitos não simplesmente fonéticos, mas 

principalmente irônicos ou grotescos.  Esta última categoria vem 

muito a propósito, pois seus versos julgam e exasperam, com a 

crueldade lúcida do louco, com o lirismo dessabido da criança, com a 

ousadia lúdica do analfabeto e com o ritmo interno do poeta, o 

discurso pedante (MUNIZ SODRÉ63).   

 

Tá certo! Nem tudo é tão fácil. O que eu venho realçar aqui é que havia uma 

despretensão que despetalava-se em memórias de canção (Canto-que-Dança). Um 

caminho que desde eu menino-velho, por essa via, eu mirava esse velho-menino que nas 

mãos do meu avô-griot era o calouro do mais caloroso afeto na boca da minha Mãe. Isso 

                                                           
63 MUNIZ SODRÉ – Site Jornal de Poesia – http://www.jornaldepoesia.jor.br/msodre01c.html. Acessado 

em 16/01/2015. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/msodre01c.html
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me leva para uma inédita encruzilhada de quem na vida aprendeu que também saber 

ouvir é disciplinar a boca para pronunciar a (Exu)berante fala que abre caminhos. Por 

outro lado, soul é quando a minha alma negra de uma canção (Canto-que-Dança) 

arrepia-se toda em memórias de algodão, enquanto revive a plantação de sentimentos 

bons em forma de blues. Quando o tempo sazonado, ritualística(mente) me diz que você 

é mais feliz quando bolina a menina das minhas retinas. Serpentina & festa que se 

manifesta na rotina da minha sina ausente das meninas. Soul da alma que sabe a direção 

vibrante que vai mexer com todo o corpo, sem a gente caber em si de tanta felicidade! 

Canta felicidade, pois o amor nem se toca pra moedas que definham e enclausuram. O 

nosso é amor que c@nta a roda da cobra que gira pondo a saudade em movimento. Daí 

ele entra na gente, fica ali dando a maior bandeira por ser a interface desse amor cor de 

tambor. Há tempos as canções (Canto-que-Dança) ressignificam nosso dia-a-dia e até 

fazem valer a pena estarmos vivos! Elas sabem dos segredos misteriosos do tempo. As 

canções (co-movem) nossa emoção alimentando a sensibilidade do nosso fazer. As 

(Canto-que-Dança), na minha concepção, são oferendas que plantam felicidade, saúde 

& paz, sempre! Canção é a uma nanonarrativa que bem pode subverter o muro 

cristalizado do absurdo vazio do “capitalismo-escravista-racista-criminoso”64. A cobra e 

a antropofagia do próprio rabo virando soro antiofídico. Um prazerzinho refrescante que 

festivamente me faz escapar do papel A-4. O sistema racista, feroz e cordialmente, 

roubou a oportunidade de muitos. Sendo assim viva a sabedoria das canções (Canto-

que-Dança). Canção (Canto-que-Dança) é provoc(A)ção! Bota pra (Cantar-&-Dançar) o 

tambor do pensamento. Revira, por dentro, certezas fugazes que só mesmo um choro 

evanescente é capaz de recolocar uma pulga atrás da orelha. Então, feito estandarte-

baluarte, vem a melhor parte do recital: tudo não passa de construção social. 

A verdade não se constitui pela quantificação do saber. O que se torna 

verdadeira paixão do ocidente desde a expansão comercial do 

chamado período mercantilista. A paixão pela medida exata, nada 

mais é do que consequência de uma projeção do desejo de explorar e 

exaurir ao Outro, à Natureza, incluindo aí o homem não-europeu, 

“valor” característico da visão de mundo colonial. Limeira instava o 

“colega” a não abaixar a cueca frente às seduções desse pseudo-saber 

ratificador das heranças colonialistas, suas simbolizações de 

                                                           
64 Henrique Cunha Júnior – (2006). 
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conquistas territoriais, militares, mapas e retratos, composições 

metonímicas do desconhecido (LUZ, 1995, p. 594).   

 

I   J   E   X   Á 

Pulquéria dedicou-se à deusa das águas doces, Oxum, divindade que 

leva o mesmo nome de um rio da Nigéria. No simbolismo do 

Candomblé, Oxum tem controle sobre a fecundação das mulheres e 

ligações muito estreitas com o Oráculo, que lhe dá uma sensibilidade 

especial para enxergar além das aparências. É por isso que seus filhos 

possuem um dom especial para os jogos, de adivinhação. Oxum é o 

orixá da beleza, da vaidade e da meiguice. (...) Bem dentro do coração 

de Menininha65 morava o Afoxé Filhos de Gandhi. Afoxé é um cortejo 

carnavalesco que incorporou na coreografia, nas fantasias e nos ritos, 

elementos da religiosidade afrobrasileira e desfila cantando e 

dançando no ritmo do ijexá, característico dos cultos de certos orixás 

iorubanos como Oxum e Oxalá, da Nigéria Ocidental (NÓBREGA, 

2006, p. 18-143).    

Quando um Afoxé tocar e meu corpo arrepiar vou (Cantar-&-Dançar) pro 

meu Orixá. 

Com efeito, Osun, outro poderoso orisa genitor do lado esquerdo, é 

considerada como a mais eminente das Iyá símbolo do feminino. 

Rainha excelsa cujo culto, difundido em todo o Brasil, é originário da 

terra Ijèsà (Ijexá). Seu principal templo está situado em Osogbo e o 

Atáófa – o obá da região – é seu principal adorador. Dizíamos que 

água e terra veiculam o axé genitor feminino: a água-elemento contido 

na terra. Oxum é o orixá do rio de mesmo nome que atravessa toda a 

região mencionada acima (SANTOS, 1986, p.85).         

 

                    O ritmo do Ijexá encanta Oxum! É ele quem energiza o Afoxé – um 

Candomblé na Rua! Extremamente pertinente para realizar o (Canto-que-Dança) da 

                                                           
65 Menininha Mãe – Canção de Naná Vasconcelos – https://youtu.be/aZuNYbH9HEk. Acessado em 

20.08.2014. 

 

https://youtu.be/aZuNYbH9HEk
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Educação Teatral assentada na Ancestralidade Africana e na Afrodescendência. O toque 

& tons do movimento fazendo o pensamento (cantar-&-dançar) para que o corpo possa 

expressar o íntimo do coração, é um pomar grávido de possibilidades. Uma chuva fina 

fecundando e fertilizando a terra. Caminhos e encruzilhadas que convergem para o 

mesmo (com-pass-so). Sendo então o ritmo preferido de Oxum, é, com certeza, (Canto-

que-Dança) de Logun. Daí porque sempre que Exu sinaliza sua presença pode ter 

certeza que ele o faz também dentro de ritmo do Ijexá. O Ijexá é um ritmo originário da 

terra de Ijexá, na Nigéria, cuja patrona é Oxum.   

 

Bom, vamos começar pela palavra do produto, pela palavra afoxé. 

Nós temos várias versões sobre esse termo. Uma das versões que eu 

sei é que esse termo significa um instrumento musical, que mais tarde 

foi chamado também de xequerê. Por outro lado, dentro das conversas 

no campo das religiosidades baiana, nos terreiros de candomblé, nós 

sabemos que ai “tão” incorporado duas palavras importantes, a força o 

axé. Então, o afoxé na verdade, ele vai pra rua levando a força do 

candomblé no espaço de rua (...) na rua ainda continua obedecendo 

rigidamente as regras estabelecidas pelo terreiro (...) o afoxé é o 

candomblé que está no espaço da rua (JAIME SODRÉ, 2010, p.27). 

 

 

 

 

 

Por conta das minhas lembranças de infância, minhas brincadeiras, 

invencionices e imaginação livre & libertária, eu me transformava no DJ da minha 

turma de amigos. Essa era uma habilidade minha que eu trazia pra rua. Era a 

experiência de ter sido aclamado e aconchegado pelos meus familiares, sobretudo meu 

Avô-Griot e minha tia Maria Pereira, amantes das canções radiofônicas e rádio-novela, 

ou também chamado de rádio teatro. Estamos buscando conectar esse amor sincero à 

alegria como forma de aprender, com nosso jeito afrodescendente de (re)existir, ou seja, 

para nós, descendentes de africanos, viver é – belissimamente – (re)criar a alegria 

festiva do (Canto-que-Dança), para interagir e transformar nossa realidade.  

“...revela a grandeza de um povo sofrido / de rara 

beleza que vive cantando / profunda grandeza (...) 

netos de Gandhi / povo de Zambi / traz pra você um 

novo som Ijexá” – (Ijexá – Canção de Edil 

Pacheco). 
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O bom disso tudo é que, na minha constatação, eu ser um “balde de 

canções”66 radiofônicas, canções trancafiadas nos três minutos da vendagem, canções 

que as escolas e universidades pouco dão ouvido, canções que me deixam atento, com 

ouvidos em pé, para não reforçar as racistas, machistas, homofóbicas, canções que na 

rapidez da voz do DJ, vão logo e com total aplauso dos ouvintes, parar na grade da 

programação, na qual só tocam as “velharias”,  como se canção tivesse registro de 

nascimento chancelado pelo calendário maquinário, e, me levando a crer que, todo meu 

cuidado com a festa do meu tempo, amorosamente por mim denominado de (velho-

menino), nada vale nessa sociedade da urgência descartável. Sim!!! Eu fui todo tecido 

no tear dessa rapidez que hoje, já é digital (streaming de áudio) e, nada disso, prejudicou 

minha origem e descendência africana. Eu poderia até fazer um paralelo entre essa 

tralha, e as “longas digressões acadêmicas”67, pelas quais eu passeio ileso. Eu julgo que 

para semear essa paixão havia amor de mãe que já cantarolava desde eu embrião, 

Permitam-me, sem modéstia afirmar: (Oxum-Logun). E, desde a dissertação, sempre 

que eu falo de Oxum, no âmbito do meu desejo, vem um prazer em torná-la parceira de 

Exu. Exu-Oxum-Logun é igual a Ijexá. Seguindo minha mãe, Benedita Pará, vieram 

meu Avô-Griot e minha tia Maria Pereira. Amavam tudo isso, canções e rádio teatro, e, 

mais do que tudo, o mais agradável de tudo é que, remexendo nessas lembranças, vem à 

tona, a maneira como eu fui aprendendo a ler & escrever, dentro de casa, antes dos sete 

anos, me deliciando com essas canções que tocavam no rádio e com a maneira como 

meu Avô – teatralmente – contava as histórias de trancoso e as de Bumba-meu-Boi, do 

seu interior, Acaraú-Ceará.         

Remexer nas lembranças não somente para trazer arquivos que poderiam ir 

parar nos anexos dessa tese, mas meu conteúdo é vivo demais. É descendência viva que 

extrapola a frieza melancólica do papel A-4; desobediente sim, mas é um material que 

me fez percebe alegremente que nós não estávamos sós, quando, numa manhã qualquer, 

eu distraidamente, encontro na facebook uma imagem, com a frase escrita em grafite 

que diz: “a vida não cabe no lattes”. É talvez seja essa umas das razões maiores para que 

eu prefira as canções radiofônicas e o amor maternal e familiar para relatar como foi 

que nós chegamos até aqui. A ideia foi eu, oferecendo para quem deseja ir pelo 

                                                           
66 Trem da Consciência – Canção de Vital Farias & Salgado Maranhão. https://youtu.be/mon552aYhSE. 

Acessado em 20/09/2014. 

67 Muniz Sodré – Claro e Escuros, 2007, p. 16. 

https://youtu.be/mon552aYhSE
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“caminho das águas”, venha pelo mar que bem pode ser o da Internet ou também 

chamada de Web. Eu, particularmente, não quero outra vida. Na rede eu pesquei 

infinitas canções, e estou separando o joio do trigo. Trabalhando com as que nós 

qualificamos de (Canto-que-Dança). 

A rede sempre esteve presente na moderna formação da cidade. Não é 

uma novidade, portanto. Nova é a possibilidade de que o “o novo 

espaço urbano em constituição obedeça antes de tudo a uma lógica 

reticular, e isto tanto no nível das relações sócias quanto dos sistemas 

de produção e das trocas de toda espécie. Essa lógica caracteriza-se 

pela descentralização (não há uma posição única, e sim uma 

multiplicidade de conexões), pela interdependência coordenada dos 

elementos (o que implica tanto a solidariedade entre vizinhos quanto o 

comum das associações ou de grupos ligados por um mesmo projeto), 

pela abertura (capacidade de extensão da rede),  pela particularização 

(formação de nichos relacionais no interior de um conjunto ou  

subconjuntos autônomos e legítimos), pela acessibilidade ( a partir de 

um ponto, pode-se atingir qualquer outro) mobilidade (liberação ou 

plasticidade dos movimentos). Estas características implicam 

desterritorialização – e reterritorialização – de espaços 

tradicionalmente demarcados (SODRÉ, 2012, p. 166). 

Dentre as várias canções com a temática do Ijexá, com a sonoridade e o 

ritmo do Ijexá, e também as que conseguiram se estabelecer no que algumas pessoas 

enquadram no rótulo MPB (Música Popular Brasileira), destacamos aqui nesse trabalho 

duas: “Afoxé É” e “Aflorou”. E ainda deixando a letra e o link de mais um belíssimo e 

sofisticado Ijexá. Trata-se de “Povo à Vista”.  Sem esquecer de realçar que, dentre as 

várias as quais eu me referir, elas estão disponíveis na Internet. Na Web, e tão somente 

na Web, é que a alegria do efeito (Canto-que-Dança) vai naturalmente se realizar. Nem 

o word nem o PDF, ainda não possibilitam ouvir/ver/tocar, no sentido de, beber 

infinitamente o áudio. Rever, ou mesmo “transver” como quer o Poeta Manoel de 

Barros, quantas vezes forem necessárias essas informações. Para, daí, trazemos para o 

coador de café da minha mãe e ganharmos o mais saboroso aroma de coisa que nos 

ama. A multiplicidade da web somente será meizinha na minha cabeceira se passar no 

teste do chá de folhas não reimosas.                
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Inicialmente vamos festejar essa canção “Afoxé É”68, de Gilberto Gil. 

Realçando as cores e formas que passaram pelo coador de café da minha mãe.  É 

(Canto-que-Dança) porque além de tudo é objeto artístico autoexplicativo. O ritmo 

encanta e o pensamento brinca, (Canta-&-Dança), bem como, embalando os corpos 

negros os faz tamborilar, até encontrar “...com a devoção do negro e a benção de 

Oxalá”69. Entre todas as informações que vem escorrendo, molhadas com a água 

enquanto a “oferenda por natureza”, eu destacaria duas proposições: “tem que gostar de 

andar a pé” / tem que passar no terreiro e carregar o menino”. Ainda, na atualidade, 

“andar a pé” passa a ser um gesto de posicionamento político, quando destrutiva e 

desrespeitosamente, as cidades, cada vez mais, não estão sendo feitas para as pessoas, 

seres humanos. “Andar a pé” é um gesto não somente oposto ao de se locomover 

motorizadamente, mas, acima de tudo, uma adesão, respeito e reverencia para com a 

natureza que, incansavelmente, nos dá água de presente. Respeito e integração com a 

natureza, assim praticavam nossos ancestrais no Continente Africano. Em sendo este 

um movimento de respeito a um modo de fazer ancestral, o outro dado da canção “tem 

que passar no terreiro e carregar o menino”, nada mais é do que esse mesmo. Ou seja, 

levar o menino no Cortejo de Afoxé é comungar com o que diz a tradição. “Afoxé É” é 

uma canção perdidamente enamorada pelo (Canto-que-Dança) do Ijexá, na perspectiva 

da Educação Teatral da Ancestralidade Africana e da Afrodescendência. Essa Educação 

será compromisso e comprometimento do nosso Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana. Enquanto isso o Ijexá será sempre a alegria de uma festa 

circular de Oxum, de Logun e também Exuriana! Ou ainda, o sumo da Ancestralidade & 

Diáspora Africana. No Cortejo Afro-Ijexá, Exu & Logun fazem primazia para a Yalodê: 

Oxum! E, assim, nossa Educação Teatral Afrodescendente ganha mais uma sonoridade 

surpresa de beleza maternal: “Oriki”70, de Eduardo Agni. 

Atualmente, o afoxé embora sofra dificuldades, eles ainda continuam 

sobrevivendo pra demonstrar que são símbolo de resistência, de 

identidade cultural baiana e acima de tudo, as pessoas se esquecem 

                                                           
68 Afoxé É – Canção de Gilberto Gil – https://youtu.be/ZOislLOXhIw. Acessado em 20/09/2014. 

69 Afoxé É – Canção de Gilberto Gil. 

70 Oriki – Canção de Eduardo Agni. 70 Oriki – Canção de Eduardo Agni – 

https://youtu.be/7uGd1_ApGHM. Acessado em: 12/02/2014. 

 

https://youtu.be/ZOislLOXhIw
https://youtu.be/7uGd1_ApGHM
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disso, o afoxé vai pra rua pra sacralizar, pra pacificar o espaço urbano, 

pra que o carnaval seja um carnaval só de alegria. Então ai daquele 

que não preservar o afoxé como elemento pra destruir as tensões do 

carnaval, já que o afoxé vai trabalhar, eu diria assim, pacificando e 

levando a rua o homem da rua que é Exu Elegbara (JAIME SODRÉ, 

2010, p.51). 

Afoxé É - Gilberto Gil – (1982) 

Ê-ô, ê-ô 

Ê-ô, ê-ô 

É bom pra ioiô 

É bom pra iaiá 

 

O afoxé é da gente  

Foi de quem quis 

É de quem quiser  

Sair do Pé do Caboclo  

Até a Praça da Sé  

 

O afoxé é semente 

Plantou quem quis 

Planta quem quiser  

Tem que botar fé no bloco  

Tem que gostar de andar a pé 

 

Tem que aguentar sol a pino  

Tem que passar no terreiro  

E carregar o menino, oh, oh 

Tem que tomar aguaceiro 

Tem que saber cada hino  

E cantar o tempo inteiro, oh 

 

O afoxé, seu caminho  

Sempre se fez 

Sempre se fará  

Por onde estiver o povo  

Esperando pra dançar 

 

O afoxé vai seguindo 

Sempre seguiu 

Sempre seguirá  

Com a devoção do negro  

E a bênção de Oxalá 
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Arranjo, voz e violão Ovation: Gilberto Gil. É de Gilberto Gil71 a explicação a seguir:  

O Afoxé como uma forma, celebradíssima, de Candomblé de Rua - 

lúdica, em vez de religiosa. Todo o ritual que se reconstitui em torno 

do desfile. Os requisitos necessários para se poder participar do bloco; 

o estoicismo requerido: o pai que faz o percurso inteiro (saindo da 

Praça da Sé até o Campo Grande e voltando: como no desfile dos 

Filhos de Gandhi, no carnaval da Bahia) carregando o filho nas costas, 

para iniciá-lo na tradição. “Afoxé É” se refere a uma mandala da 

coesão comunitária; trata-se de uma evocação do gregário, uma 

convocação à participação. A canção fala, não do ser individual, mas 

do ser social e suas implicações. Quer dizer: do sacrifício que um 

indivíduo faz para ser um partícipe; de em que grau o coletivo se 

sobrepõe ao individual com qualidade, valor e vantagens; de quando é 

melhor, no sentido de necessário, deixar de ser um para ser muitos. 

Daí, remeter para o ritual, a celebração grupal; para arquétipos cívico-

religiosos. 

No documentário Gilberto Gil: Documentário Filhos de Gandhy72, o 

compositor baiano me fez entender, eu assistindo e sentindo o que ele relatava. No 

momento em que ele saudosamente recorda que o melhor de sair no Afoxé é tocar seu 

agogô com os outros componentes e instrumentos, ele chora. Agogô é o instrumento 

que, no candomblé de Nação Ketu, é o instrumento de Exu. Outra imagem bela 

disponível no facebook do maestro Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz73, durante o 

carnaval de 2015, é a felicidade transparente do maestro para o mesmo comentário do 

Gilberto Gil sobre o agogô. Somente depois da leitura desse artigo do Jaime Sodré 

(2010, págs. 50-59), no qual ele nos mostra e nos convence que essa aparente mudança 

                                                           
71 Site oficial de Gilberto Gil – http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica.php?. Acessado em: 

03/03/2014. 

72 Gilberto Gil: Documentário Filhos de Gandhy – http://youtu.be/9Y-

xBSDotpc?list=PL82D3D0034F5C5F0F. Acessado em: 02/03/2014 – Cultne: Acervo Digital de 

Cultura Negra. 

73 Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz 

https://www.facebook.com/LETIERESLeiteOrkestraRUMPILEZZ?fref=ts. Acessado em 

12/02/2015. 

 

https://www.facebook.com/LETIERESLeiteOrkestraRUMPILEZZ?fref=nf
http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica.php
http://youtu.be/9Y-xBSDotpc?list=PL82D3D0034F5C5F0F
http://youtu.be/9Y-xBSDotpc?list=PL82D3D0034F5C5F0F
https://www.facebook.com/LETIERESLeiteOrkestraRUMPILEZZ?fref=nf
https://www.facebook.com/LETIERESLeiteOrkestraRUMPILEZZ?fref=ts
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da expressão candomblé de rua, para candomblé na rua, não fica somente vagando no 

campo da gramática, é, na verdade, um legitimo esclarecimento. O Afoxé enquanto 

Candomblé na Rua, vem rigorosamente trazendo pra rua o que pode ser mostrado dos 

seus fundamentos. Vem para louvar, saudar, reverenciar o dono da rua, aquele que abre 

caminhos, o orixá que, por dominar todas as línguas, entra e sai passando alegremente 

por qualquer encruzilhada; sim, estamos falando de Exu. Em 1983, eu embalado no 

carnaval de Salvador, vou parar justamente diante desse Afoxé que sempre que vem pra 

rua, faz o referido agradecimento, e solicita a Exu que o carnaval seja, a cada ciclo que 

se refaz, uma Celebração de Paz. Que a Celebração Sagrada chamada Carnaval seja 

uma forma de revitalização da energia positiva chamada Axé. O Afoxé Filhos de 

Gandhi, naquele carnaval de 1983, assim como, todos os outros que eu participei em 

Salvador, nunca esqueceu de reverenciar a quem de direito, eu é que precisei vivenciar a 

alquimia (velho-menino), para na mais completa felicidade me tonar amicíssimo desse 

“velho camarada”. Laroiê, pra você! O pai trazendo o filho para realimentar a tradição, 

fazendo o percurso com o filho nas costas, além de linda essa imagem, existe um mito 

sobre o porquê da participação das criança. Mais bela e infinitamente marcante é essa 

passagem do artigo do Jaime Sodré, que prazerosamente compartilhamos aqui com 

vocês e, mais ainda, será a chance de inflamar porque Exu tem conexão direta com a 

rua, com a alegria dessa Celebração Sagrada chamada Carnaval e se tronou meu chapa.       

BABALOTIN – (Exu-Menino) 

Criança que carrega o Babalotin: Eu respondo com uma metáfora 

porque que é uma criança. E vou contar. Na verdade aí tá contido um 

mito interessantíssimo, que é o mito dos gêmeos Doum e Alabá, que 

são representados, os dois, como se fossem o Exu menino, que através 

de um truque consegue, pela música e pelo ritmo, enganar a morte. 

Como é esse mito? É um mito fantástico. A morte resolveu visitar 

uma comunidade e ia exterminar todo mundo. Durante o caminho, os 

dois meninos estavam traquinas, brincando, e a morte perguntou, 

“você vai pra onde?”, “ah eu vou praquela aldeia tal assim, “ah, vai 

fazer o que lá?”, “ah eu vou levar todo mundo”. Ai os meninos 

disseram assim, “não, vamos fazer uma proposta?”, “vamos”, “se eu 

botar você pra dançar o tempo todo, você levaria o pessoal lá?”, “não, 

se você conseguir que eu dance sem parar eu não vou visitar o pessoal 

da aldeia, não vou levar ninguém”, “ta começando?”, “tá!”, que 
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aconteceu, eles pegaram o tambor e começaram a tocar, só que a 

morte começava a dançar, como eles eram gêmeos iguais, eles 

substituíam um pelo outro, a morte não sabia, então um saía o outro 

entrava, um saía o outro entrava, a morte já tava, não aguentava mais, 

eles coro, coro, coro, coro e um saía, aí teve uma hora que a morte 

“olha, eu não posso com você não! Eu vou é me embora!”. Então ele 

representa o espantar da tristeza, o menino, é a convocação da alegria, 

porque é ele é que faz essa proposta pra morte sair do espaço do 

carnaval, cabe a morte no espaço de carnaval? Só se for de metáfora. 

Então a partir daí, a criança leva aquele símbolo da alegria e da 

possibilidade de procriação, fundamentado nesse, nesse mito, de que 

no carnaval não cabe espaço pra Egun, entendeu? Ai vai uma criança 

que representa o que? O nascimento da vida e ela que é encarregada 

de levar a possibilidade do carnaval ser alegre. Em síntese é isso, isso 

não é a obrigação que se faz, isso é a explicação porque vai na frente 

esse personagem (JAIME SODRÉ, 2010, 57-58). 

 

Afoxé Filhos de Gandhy – 201374 – “...Tem que aguentar sol a pino / Tem 

que passar no terreiro / E carregar o menino, oh, oh / Tem que tomar aguaceiro / Tem 

que saber cada hino / E cantar o tempo inteiro, oh”.  

O toque Ijexá é típico da corte de Oxalá, mas também pega Oxum, 

Iemanjá e secundariamente qualquer outro orixá. Esses toques 

polirritmicos do Candomblé ainda estão por ser devidamente 

catalogados e estudados. Mesmo porque, são extremamente difíceis de 

se escrever como um todo, dada a complexidade da polirritmia que 

apresentam. (...) Fascinado por esses ritmos comecei a adaptá-los pelo 

Ijexá, na década de 60 (TAVARES, 2008, p.90-91).  

           

Felizmente, hoje, diferentemente do meu carnaval em 1983, o Cortejo de 

Afoxé é uma constatação que diz: lá vem o Candomblé na Rua! (Cantando-&-

Dançando) no ritmo do Ijexá, pois somente a esse ritmo pertence o prazer de conduzir 

os Cortejos de Afoxés. Os Afoxés aparecem inicialmente em Salvador, como iniciativa 

de Mestre Didi, filho de Mãe Senhora, uma tradicionalíssima Ialorixá da Bahia, pois 

                                                           
74 Afoxé Filhos de Gandhi 2013. http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica.php?. - Acessado em: 

23/12/2013.   

http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica.php
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esse seu filho, Mestre Didi, que foi artista plástico e Alapini do Culto Egungun, foi um 

dos maiores zeladores da cultura Nagô em todo o estado da Bahia. Inicialmente os 

Afoxés saiam, sobretudo, no carnaval, em Cortejo pelas Ruas de Salvador levados pelo 

ritmo do Ijexá. Atualmente, em todo o Brasil, é possível nós encontrarmos esse 

acontecimento afrodescendente que tem no Afoxé Filhos de Gandhi, de Salvador, a 

reverência como um modelo de mobilização das Casas de Candomblés, sobretudo os de 

Nação Ketu. Eu penso que, em razão disso, dessa rigorosa observação aos fundamentos 

do candomblé, em 1983, eu fiquei diante de uma amostragem (Canto-que-Dança) da 

maneira como os candomblés são, uma Festa de Alegria.  

(...) os escravos oriundos da África Ocidental, em especial os iorubas, 

que haviam criado até o início do segundo milênio uma das mais 

antigas e desenvolvidas formas de vida na África Subsaariana, com 

complexas instituições religiosas, sociais e comerciais, além de 

centros urbanos pontilhados de monumentos públicos e ruas 

pavimentadas. Uma parte significativa da diáspora africana nas 

Américas é de origem iorubana (SODRÉ, 2012, p.133).    

A visão, no meu caso, paralisante daquele cortejo de corpos negros, nada 

tinha que parasse, na verdade, o Ijexá daquele Afoxé, ainda hoje soa nas minhas 

lembranças sempre me levando a mobilizar meu corpo para que a memória se prolongue 

fazendo reter no corpo todo aquele momento bom. Jaime Sodré coloca o Afoxé Filhos 

de Gandhy como inaugurando a era da contemporaneidade para os desfiles de Afoxés, 

em Salvador. O Filhos de Gandhy vai ter em sua formação primeira uma turma de 

estivadores, todos eles vindos dos Terreiros de Candomblé. 

Desde a primeira metade do século XX e, sobretudo, a partir dos anos 

1970, em Salvador, posteriormente no Rio de Janeiro, em Recife, São 

Paulo e em todas as regiões do país, há grupos autodenominados de 

afoxés que saem às ruas no período do carnaval e se apresentam em 

outras épocas do ano, especialmente em eventos ligados às culturas e 

aos movimentos negros. Em face disso, os afoxés são identificados na 

contemporaneidade como grupos negros e/ou vinculados a 

comunidades religiosas de matriz africana, particularmente o 

candomblé. (Alex RATTS – José Paulo TEIXEIRA) – (Julho – 2014).  
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Reafirmando, então, o primeiro Afoxé que eu conheci foi o Afoxé Filhos de 

Gandhy, em um carnaval de 1983, conforme está na imagem do Jornal “A Tarde”, logo 

abaixo, do dia 16/02/1983, quarta-feira de cinzas. Aquele jornal noticia no destaque da 

legenda que dizia: “o ritmo da dança africana dos afoxés que tomaram conta da 2ª. 

Feira”. O que mais me chamou a atenção, como até hoje fico atento é para a saída do 

Bloco quando a oferenda de Exu vem pra Rua. São vários os Ijexás do Afoxé Filhos de 

Gandhy tocados em reverencia a Exu. Em, 1983, mesmo eu não conhecendo nada sobre 

Ijexá, nem Exu, me fascinou e eu mantenho esse vínculo até os dias de hoje, pois 

quando os ijexás saem dos Terreiros de Candomblé, ganhando as ondas sonora dos 

rádios, houve um intenso movimento desse ritmo na MPB, principalmente nas canções 

dos Grupos Baianos, mas, atualmente, encontramos do Ceará à Cuiabá, passando por 

Sergipe, Manaus, Paraíba e Belo Horizonte. Vale ressaltar que em Belo Horizonte, BH 

(Belô) existe um Bloco de Carnaval, o Pena de Pavão de Krishna, que faz a mixagem 

entre o ritmo do Ijexá com a religiosidade Hindu. Nesse link nós podemos conferir a 

MP3 “Aflorou”, considerado, pelos componentes do Bloco, como o Hino75 do Pena de 

Pavão de Krishna. 

Aflorou – (composição: Rafael Fares) 

Aflorou 

Afoxé 

Ritmo da nossa Fé 

É belô 

Afoxé 

  Todo mundo andando a pé 

No carnaval 

Te conheci 

Transcendental 

Te segui 

Amor em blocos 

A dor da cor 

Da Flor de Lotus 

Do Tambor 

                                                           
75 Aflorou - Bloco PPK – Pena de Pavão de Krishna - https://soundcloud.com/afloraflora/aflorou. 

Acessado em: 23/02/2014. 

https://soundcloud.com/afloraflora/aflorou
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E aqui, no YouTube76, a primeira saída desse Bloco, no carnaval de 2013. O 

interessante é realçar que no carnaval de 2014, aumentou consideravelmente o número 

de participantes do Penas de Pavão de Krishna. Algumas coisas super interessantes nos 

prenderam aqui no Bloco PPK – (Pena de Pavão de Krishna), não posso nunca esquecer 

que pavão é símbolo de Logunedé. E a história de quem compôs a letra do Hino é a 

mesma minha, que fui simplesmente brincar carnaval para desopilar, ou mesmo brincar 

para conhecer o tão propalado carnaval de Salvador. Sou, até hoje, linkado-conectado 

em tudo o que os Blocos Afros fazem. Seria bem interessante uma passagem no link do 

Youtube do Penas de Pavão de Krishna, para sentirmos a força do ritmo e a beleza de 

como uma canção consegue o que muitos tratados não. Tod@s que vão sair no Bloco 

pintam o rosto de azul, alguns hinduístas, outros não, simpatizantes desse carnaval 

conduzido pelo fascínio do Ijexá, “todo mundo andando a pé”, na paz, reverenciando “a 

flor de lótus / do tambor”. A internet veio potencializar e possibilitar tal conexão. Filhos 

de Gandhy, Ilê Aiyê, Olodum, Muzenza, Badauê, Cortejo Afro: Elegantemente 

Sofisticado, Banda Feminina Didá, entre outros. No carnaval de Salvador, sai pela 

Secretaria de Cultura do Estado, um caderno com a relação de todos os Blocos Afros 

que desfilarão no ano em voga, bem como uma pequena síntese de seu desfile, além das 

informações básicas, localização, fundação, número de componenentes, etc. Ainda 

podemos ver no link a seguir, da Prefeitura de Salvador, em 2014, uma homenagem aos 

40 Anos de Blocos Afros77. “Carnaval de Salvador - 40 anos de blocos afro | 

#curtacarnaval”.  

                  Foi o Afoxé (cantando-&-dançando) em sua condição essencial (Canto-que-

Dança) que mostra, dentro do que é possível mostrar, a reconstituição do ritual dos 

terreiros. Todo Afoxé é a moldura emblemática que faz do ritmo Ijexá (Canto-que-

Dança) que é Devoção, na verdade, benção! Invade de emoção sensível o (im)possível 

do amor e ainda é puro desjejum. Agrada (Exu-Oxum-Logun), portanto (Canto-que-

Dança) que muito pode ser embalança para o Bumba-meu-Boi. Êh Bumba! Êh meu 

Boi! Foi ou não foi, Bumba-meu-Boi!? Na cadência, traremos agora um Ijexazinho de 

Amor. É uma canção (Canto-que-dança) fecundada na fertilidade amorosa de Oxum 

reparando o banho de Logun, porquanto Exu sabe de tudo. Oxum é Mãe também porque 

                                                           
76 Cortejo - Pena de Pavão de Krishna - http://youtu.be/ATn1Hpk_4Rs. Acessado em 23/02/2014. 

77 40 Aos de Blocos Afro. http://youtu.be/q22NMo4b0RI. Acessado em 02/03/2014. 

http://youtu.be/ATn1Hpk_4Rs
http://youtu.be/q22NMo4b0RI
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conduziu a alquimia que suavemente fez sangue ser pena Ekodidé. Logun & Exu 

sempre souberam ser a interseção de dois mundos. E Oxum em sua riqueza e magia de 

sabores soube seduzir esses saberes. É assim que ao anexarmos o Brinquedo (Canto-

que-Dança) do Bumba-meu-Boi estaremos ampliando a compreensão da canção do 

Gilberto Gil que belissimamente vai definir “o que eu só sei sentir”78: “...e cantar o 

tempo inteiro”. No Candomblé do Terreiro, assim como esse Candomblé que vai sair às 

ruas, ambos são sempre energizados pelo (Canto-que-Dança) o tempo todo. E o Bumba-

meu-Boi, primeiro que eu vi, o de Pedro Boca Rica, brincava no (Canto-que-Dança) no 

terreiro-quintal de um bar, o Bumba-meu-Bar. Também esse Bumba-meu-Boi vai 

(Cantar-&-Dançar) o tempo inteiro. Sua existência é manifestada através desse 

movimento (Canto-que-Dança) que é a Festa do Bumba-meu-Boi. É por isso que as 

canções (Canto-que-Dança) vão me ensinar que é preciso “brincar de viver”79. 

Amadureci, velho-menino, pastorando ao que me tocava. De mim se aproximava 

sempre carregando um “balde de canções”80. Foi assim que, o que se transformou nessa 

escrita, eu nomeie de Brinquedo (Canto-que-Dança), ou seja, o Movimento do Ijexá 

vitalizando o Bumba-meu-Boi! (Foi–ou–Não–Foi, aliteração)? É Língua, Cabeça, 

Coração. Língua Livre, Iorubá-Mojubá Sensação! No movimento do Ijexá balança 

(Exu-Oxum-Logun). Moraes me disse isso faz tempo! Eu era menino & fui tragado pelo 

sagrado daquele ritmo. Fui dançar o ritual do “Chão da Praça”81! Disfarça com graça, 

pois meus olhos negros voltam-se também para uma outra criança e sua máscara 

caboclo de lança, no carnaval de Olinda. Por isso é que, comigo, estão, nesse momento, 

todos os mascarados dos Reisado de Caretas. É bem no meio dessa festa que nós vamos 

encontrar o entremeio do Bumba-meu-Boi. Vem Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana, pois hoje, uma adorável obviedade, está abraçando & beijando 

minha pulsão de encenador para que, minha concepção cênica para a gravidez de 

                                                           
78 Ontem ao Luar – Canção de Catulo da Paixão Cearense e Pedro Alcântara. 

https://youtu.be/VXd4L10EOCU. Acessado em 20/08/2014. 

79 Brincar de Viver – Canção de Guilherme Arantes. https://youtu.be/mb0cVWszq5k. Acessado em 

10/10/2014. 

80 Trem da Consciência – Canção de Vital Farias & Salgado Maranhão. https://youtu.be/mon552aYhSE. 

Acessado em 10/10/2014. 

81 Chão da Praça – Canção de Moraes Moreira & Fausto Nilo. https://youtu.be/VIcH9RNnw2Q. Acessado 

em 12/02/2014. 

https://youtu.be/VXd4L10EOCU
https://youtu.be/mb0cVWszq5k
https://youtu.be/mon552aYhSE
https://youtu.be/VIcH9RNnw2Q
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Catirina, venha sempre trazer todas as referências & reverências à Mãe da Gravidez 

Oxum, (cantando-&-dançando) num maternal Ijexá.  

 
Oxum, por sinal, é dançarina das mais elegantes. Diz-se que ela pisa 

macio. O toque de tambor preferido pela santa é o Ijexá, nome do 

povo da cidade iorubá de Ilexá, próxima ao rio Oxum. Ritmo 

cadenciado e cheio de ginga, o ijexá é um dos toques mais conhecidos 

fora dos candomblés. Ele serve de base para o repertório dos afoxés, 

os grupos carnavalescos que em sua origem eram formados pela gente 

de terreiro (que só assim tinham licença para brincar o carnaval) e que 

tem desde a década de 1950 como expoente maior o Afoxé Filhos de 

Gandhi, de Salvador. O Ijexá também ocupou espaço significativo na 

música popular brasileira, notadamente na voz dos interpretes baianos. 

Alguns mais-velhos ensinam, entretanto, que no tempo antigo o termo 

ijexá servia para identificar não apenas o toque, mas antes um 

conjunto de toques de uma mesma família, executados nos 

candomblés de nação ijexá, que, diluiu-se em meio ao rito nagô-ketu. 

O ritmo ijexá que hoje é popular dentro e fora dos terreiros, dizem 

seria o toque mais corrente nessas antigas casas (LIMA, 2008, p. 50-

51).    

O Ijexá é uma canção (Canto-que-Dança) porque é o coração da poesia que 

saiu pra brincar, na verdade, (cantar-&-dançar)! Canção (Canto-que-Dança) é 

entusiasmo na proporção de um orgasmo Exuriano, viu Baiano! Então, passado e 

pasmo, mas – deliberadamente – feliz a refazer poesia & canção, para nós, diariamente. 

Deliberadamente, nesse ritmo, o que invade meu coração de um jeito avassalador é o 

esplendor do Agogô! Daí tudo é Ijexá, brinquedo (Canto-que-Dança) do Bumba-meu-

Boi com a tríade de Orixás: (Exu-Oxum-Logun). Eu até digo Movimento (Di)verso da 

Ancestralidade Africana (re)Alimentando a pertinência de uma Afrodescendência que 

vai (Cantando-&-Dançando), na verdade, girando com o Universo. Então é isso! Em 

nossa concepção, mãos que praticam o ritual ioruba (Canto-que-Dança) são 

infinitamente mais sagradas. São como certas canções que, minimamente nos inundam 

com sua língua livre, e é sensacional sentirmos o que é a morte amarga de um turbilhão 

de papel A4 azedo. Bem diz a Ancestralidade Africana & a Afrodescendência: 

(compartilhar-solidariedade-comunidade) são palavras cheias de abraços. Vem! 
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Entre os iorubas, Erinlê ou Inlê é tido também, como a divindade da 

música. E que esse traço, no Brasil, está mais associado a Logunedé 

que a qualquer outro orixá. Assim, o canto e a dança do orixá 

revestem-se de particularidades que remontam à terra de origem. 

Segundo a tradição Ijexá, o papel da mulher é de condutora dos rituais 

religiosos, sendo ela, inclusive, responsável pela percussão dos ilús, 

instrumentos indispensáveis nas festas de Oxum. É a denominação 

“ilú” é específica de um gênero de tambor bimembranófono, 

encourado dos dois lados, usados exclusivamente nos candomblés da 

nação ijexá (LOPES, 2002, p. 108-109). 

Povo à Vista82 – (composição de: Jorge Portugal / Raimundo Sodré / Roberto Mendes) 

Pensando bem / Ainda bem que o que fiz / Foi dizer não / De coração puro e feliz  

A estória branca que o branco contou / Quando inventou tantos brasis  

Acorrentando os destinos Nagôs / Na extinção dos Tupys  

Se acaso não der / Se você não quiser / Eu vou mesmo assim  

Dançar Afoxé / Num reino de Axé / Cá dentro de Mim  

 

Africanamente brasileirô  

Nada em latim tudo em Nagô  

Índio operário da tribo tupy  

Analfabeto e doutor. 

 

 

 

 

                                                           
82 Povo à Vista – Canção de Raimundo Sodré & Jorge Portugal & Roberto Mendes. 

https://youtu.be/D5BzDWkyhgA - (Acessado em 12/02/2015). 

 

https://youtu.be/D5BzDWkyhgA
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SALVADOR – (1983) 

Afoxé Filhos de Gandhi 

 

 
 

(Minha Sacolinha do Gandhy – (1991) – Foi somente a partir do carnaval de 1992, agora 

funcionário do SESC, que tornou-se mais fácil a passagem, hospedagem & alimentação) 

 

Festa é o que eu tenho a aprender, para melhor ensinar! Desvendar e 

compartilhar A alegria do tempo ensopado de ensinamentos profundos desfilando no 

Cortejo de Afoxé. Foi na levada das canções (Canto-que-Dança) que eu disse um sim, 

sem fim! No toque da Trilogia Ijexá (Exu-Oxum-Logun) é o tripé bacana no qual 

também se assenta o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. Rum, Rumpi 

e Lê & mais o Agogô foi quem (cantou-&-dançou) me revelando aqueles corpos negros 

cheios de felicidade que, embaixo do sol do meio-dia, quem diria, serenamente me 

levavam na levada da ladeira para (cantar-&-dançar) no toque tons do elegante, 

contagiante, irradiante, ritmo do Ijexá! Enfim! É princípio & comecinho sentindo o 

gostinho do aperitivo festivo; pois o que excita também pode ser introdução à iniciação. 

O Ritual ioruba de uma Celebração Sagrada chamada Carnaval é brinquedo (Canto-

Dança) da roda que rodou. Eis a cobra tietando o próprio rabo. Foi abrindo esse 

caminho que um “balde de canções”83 abarrotou-se para (cantar-&-dançar). A Canção 

que fez trilha para o sol sempre (cantou-&-dançou) no meu caminho até Salvador. Lá, a 

                                                           
83 Trem da Consciência - Canção de Vital Farias & Salgado Maranhão. 
https://youtu.be/mon552aYhSE. Acessado em 113/08/2014. 

 

 

https://youtu.be/mon552aYhSE
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gente vivencia porque festa é o jeito de ser dos afrodescendentes expressarem quem são. 

Privad@s de tudo, fizemos do corpo porta-estandarte de arte para revelar quem somos. 

Bem, aqui nós podemos dizer que, a Celebração Sagrada dessa Festa 

chamada Carnaval, sempre nos agradou, sempre foi a mais ansiosamente esperada. 

Quando eu conheci o carnaval de rua de Fortaleza a Cidade Tan-Tan, eu não teria 

precisão na data, mas com certeza o local. Ele acontecia na Av. Duque de Caxias. 

Sempre me vem à mente que nessa época quando eu ainda não podia frequentar o 

“corso”, eu tinha um vizinho proprietário de uma bodega e era lá que os integrantes de 

alguns Maracatus vinham tomar aguardente. Era um deslumbre ver aquelas fantasias tão 

luxuosas, tão pesadas, vestindo aqueles rostos – cuidadosamente – tisnados com um 

preto brilhante. Como eu não me apaixonar pelo carnaval? Assim como o mamulengo, 

na infância, da casa do meu vizinho me marcou para vir aportar no teatro, assim 

também os Maracatus de Fortaleza a Cidade Tan-Tan me trouxeram a alegria do 

carnaval para embelezar uma postura política. Eu sempre vi naquela “Máscara Negra”,84 

um teatro de descendência africana. No entanto, nenhum ator ou atriz de teatro percebia 

dessa maneira. Posteriormente, também no Movimento Negro da Cidade Tan-Tan, 

nenhum dos meus pares viam assim. Para o Movimento Negro da cidade nem de leve 

essa ideia poderia ser ventilada. Naquele tempo, para as pessoas do Movimento Negro, 

na minha cidade, política e carnaval eram como água e óleo, não se misturavam.  

Tristemente fiquei encurralado entre duas atitudes inadmissíveis e 

paralisantes. Mas é justamente o carnaval quem vai explosivamente me salvar. Como 

ouvinte cativo de rádio, sempre ouvindo as canções do momento, nas AM’s daquele 

tempo, meu sonho (é)-ra ser DJ. Mandando ver nas canções que me alimentaram, e 

ainda me alimentam. Mas vejam o que vem me marcar. As duas intranquilidades 

ficaram em stand-by. Daí eu assistindo um programa de TV vejo o Chico Anísio 

fazendo a mais bela paródia dos baianos (Gilberto Gil & Caetano Veloso), de quem eu 

já era um admirador, a partir das audições musicais radiofônicas. Baiano & Os Novos 

Caetano falavam de uma Bahia prosaica, (Chico Anísio e Arnaud Rodrigues). Eu 

sempre que uma canção me interessava eu procurava decorar a letra, ou na época, saber 

por uma outra pessoa que soubesse inglês, o aquela letra dizia. Em 1978 o ponto de 

parada dos meus amigos era na minha casa, e eu já carregava o adorável codinome de 

                                                           
84 Máscara Negra – Canção de Zé Kéti. https://youtu.be/OnssYRSFUo0. Acessado em 12/02/2015. 

https://youtu.be/OnssYRSFUo0
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Baiano. Sempre amei muito, por que eu estava frequentemente em sintonia com os 

baianos, com os novos baianos, desde quando eles começam a chafurdar no mundo da 

música. E como em toda turma daquelas noites e dias, quase todos tocávamos violão. O 

estouro de 1979 foi a versão do Gilberto Gil para a canção do Bob Marley, “Não Chore 

Mais”, a mais fácil de tocar no violão, assim como as quilométricas canções do Belchior 

“...um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blues jeans e motocicletas, 

pessoas cinzas, normais”85. E agora vem aí Fagner e Ednardo, além das canções de três 

acordes da banda Legião Urbana, como ensinava o Renato Russo, em meados dos 80’s.                

Mas o tempo passou e embarcando no resquício de finzinho do Movimento 

da Contracultura, mochila nas costas e apenas o dinheiro do retorno, decidi que passaria 

o carnaval de 1983 com os Baianos. O que não faltava era quem topasse vir comigo. 

Oportunamente escolhi uma amiga cuja tia tinha casa no Campo Grande. Ela iria de 

ônibus para Salvador, porque estava com umas camisas rendadas para vender por lá e 

me pediu para ajudá-la nessas vendas. Eu acreditado no meu trunfo empreendedor, 

ainda que lamentando a não mais existência da galera hippie, fui de carona. 

Cheguei na sexta-feira à noite, em cima do carnaval. A cidade já fervia. No 

sábado, a tia dela nos ciceroneou nos locais pelo centro da cidade, nos quais nós 

pudéssemos encontrar os compradores das camisas rendadas que iriam esticar nossa 

estadia na cidade de Salvador. Talvez, por inexperiência em comércio, escolhemos a 

data mais desigual para concorrer com a renda das nossas camisas. No entanto, eu 

naquele primeiro carnaval em Salvador, não tive tempo para desgostar de nada. Era tudo 

lindo! Era tudo festa! Sobretudo os Afoxés! Mas, Que negros Lindos! Mas Que negras 

Lindas!  

“Toque de timbaleiro / Sacudindo o mundo inteiro / Foi criado na Bahia / 

Saudando os orixás / Com a força Ijexá / Candomblé, Reggae & Magia / (...) / Vem com 

tranças negras lindas o toque de Timbau ê ô”86. Não, não, a Timbalada só veio uma 

década depois, saudando os orixás com muita referências ao Ijexá também. Mas naquela 

tarde de domingo de carnaval de 1983, em Salvador, era extraordinário ver tantos 

manos & minas negr@s reluzindo ao sol do meio dia com tanta leveza & magia. Como 

                                                           
85 Alucinação – Canção de Belchior. https://youtu.be/9K3Wj5BZBF4. Acessado em 20/09/2014. 

86 Toque de Timbaleiro – Canção de Nem Cardoso com a Banda Timbalada. 

http://youtu.be/ml0gqmAgwHQ. Acessado em 20/08/2014. 

https://youtu.be/9K3Wj5BZBF4
http://youtu.be/ml0gqmAgwHQ
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foi inesquecível pra mim vê-los descendo & subindo ladeiras, que eu já tinha como 

inacreditáveis, morador que sempre fui de uma cidade toda plana, que nem minha 

Fortaleza Tan-Tanzinha! Ufa! 

E por onde andava o Afoxé que eu já amava de longe, e já dizia ser meu, por 

conta de ser do Gilberto Gil!? Por onde andaria (andando a pé) aquele Afoxé que pra 

mim sempre simbolizou a paz!? E os meninos que no Cortejo representam o Dono da 

Rua, o Senhor dos Caminhos, aquele a quem todas as solicitações e oferenda são feitas 

anteriormente? E a tradição, em 1983, na qual cada pai que desejasse faria o trajeto com 

o filho no ombro, quem seriam os meninos daquele ano deslumbrante?  

 

Gilberto Gil, na canção (Canto-que-Dança) “Filhos de Gandhy”, um Ijexá 

que foi composto para salvar o seu Afoxé. Na primeira gravação, Gil canta em parceria 

com o Jorge Benjor. Nos ensinando como (Cantar-&-Dançar) chamando os Orixás para 

que o Afoxé não Acabe. O mais interessante pra mim, depois, foi descobrir que ele, 

intimamente, tratava suas divindades com tanto carinho e afeto, os quais eu jamais tinha 

visto em se tratando de uma religião. Os orixás que são convocados para reabilitar os 

Cortejo de Afoxés são convidados, tão gentilmente próximos, como se fossem amigos 

relacionados para uma grande festa. Somente depois eu pude constatar que realmente se 

tratava de uma grande festa, na verdade, um Xirê. Foi por perceber e sentir a maneira 

festiva que a eu vim solicitar à religião do Candomblé de Nação Ketu, para fazer 

parceria com o nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. Por isso que, 

nessa nossa escrita, Ijexá, é a força dessa tríade de orixás (Exu-Oxum-Logun), que vão 

carregando de Axé, o Brinquedo (Canto-que-Dança) do Bumba-meu-Boi.     

Gilberto Gil - Filhos de Gandhy87 

Omolú, Ogum, Oxum, Oxumaré 

Todo o pessoal 

Manda descer pra ver 

Filhos de Gandhi 

 

Iansã, Iemanjá, chama Xangô 

Oxóssi também 

                                                           
87 Filhos de Gandhy – Canção de Gilberto Gil – https://youtu.be/-7MHBZmdvis. Acessado em 

20/08/2014. 

https://youtu.be/-7MHBZmdvis
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Manda descer pra ver 

Filhos de Gandhi 

 

Mercador, Cavaleiro de Bagdá 

Oh, Filhos de Obá 

Manda descer pra ver 

Filhos de Gandhi 

 

Senhor do Bonfim faz um favor pra mim 

Chama o pessoal 

Manda descer pra ver 

Filhos de Gandhi 

 

Oh, meu pai do céu, na terra é Carnaval 

Chama o pessoal 

Manda descer pra ver 

Filhos de Gandhi 
 

Quando eu menos espero, indescritivelmente bela, lá vinha uma onda toda 

branca que já não deixava eu ver mais nenhuma pontinha negra do asfalto. Minha 

imaginação jamais alcançaria pensar tantos instrumentos tocando cadenciados, sem 

nenhum atropelo e na mesma vibe de positividade & paz. Em pleno Carnaval, no meio 

da Rua, como isso é possível!? Claro que somente depois, com minha metamorfose 

(velho-menino), eu, felizmente, pude estabelecer uma amizade desconcertante com Exu. 

Amei de paixão em saber que o Afoxé Filhos de Gandhi me mostrava um Exu-Menino, 

que nenhum malfeitor etnocêntrico-eurocêntrico-judaico-cristão, poderia reverter. Tanta 

vida havia naquele simbolismo de Exu-Menino que, muitos anos depois, vou triplicar de 

alegria com o colibri-filosófico e beija-flor, Eduardo Oliveira (2007a), eu quis também 

que aquele quadro em forma de corredor branco fosse me paralisar em forma de 

Semiótica do Encantamento. E pensar que eu fui quase que “sem lenço, sem 

documento”88, brincar um carnaval na cidade de São Salvador. “Hoje eu me sinto como 

se ter ido fosse necessário para voltar  

Tanto mais vivo de vida mais vivida, dividida pra lá e pra cá”89. 

                                                           
88 Alegria Alegria – Canção de Caetano Veloso. https://youtu.be/uY3aNTPGg8U. Acessado em 

10/08/2014. 

89 Back in Bahia – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/uZeOkjsQOp4. Acessado em 10/08/2014. 

https://youtu.be/uY3aNTPGg8U
https://youtu.be/uZeOkjsQOp4
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Em 1948 os estivadores eram tidos como privilegiados, dadas às 

condições econômicas da época que lhes favorecia e ao fato de não 

terem patrões. O trabalho era fiscalizado pelo próprio sindicato dos 

estivadores, o que lhes conferia um certo status. Data desse ano a 

fundação do bloco "Comendo Coentro", composto de um caminhão 

em que se instalaram vários instrumentos musicais, seguido dos 

estivadores, trajados finamente com o que de mais elegante existia: 

roupas de linho importado, chapéus "Panamá" e sapatos "Scamatchia". 

A festa era regada a muita comida e bebida e os estivadores chegavam 

a alugar barracas para a farra carnavalesca. 

 Em 1949 com a política de arrocho salarial, numa verdadeira 

economia de pós-guerra, o Governo Federal interviu nos sindicatos, 

inclusive no sindicato dos estivadores, o que fez decair a renda dos 

sindicalizados. O "Comendo Coentro" não pode sair às ruas devido à 

crise financeira que se abateu sobre os estivadores e porque eles não 

queriam desfilar em condições inferiores às do ano anterior. Surgiu, 

então, a idéia de levar um "cordão", ou bloco de carnaval, idealizado 

por Durval Marques da Silva, o "Vavá Madeira", com o apoio dos 

demais estivadores arrecadaram dinheiro e foram às compras, 

adquirindo lençóis para serem utilizados na confecção dos trajes, 

barris de mate e couro, com os quais construíram os tambores 

utilizados no acompanhamento do cortejo. O nome do bloco foi 

sugerido por "Vavá Madeira", inspirado na vida do líder pacifista 

Mohandas Karamchand Gandhi, trocando-se, entretanto, a letra "i" por 

"y", com a intenção de evitar possíveis represálias pelo uso do nome 

de uma importante figura do cenário mundial. Batizou-se então o 

bloco com o nome "Filhos de Gandhy". 

Fonte: Acervo Ayom90 – (Blog na Web). 

 

 

                                                           
90 Acervo Ayon – Afoxé Filhos de Gandhi.  http://discosbrasil2.blogspot.com.br/2010/09/afoxe-

filhos-de-gandhi-sons-e-vozes-do.html. Acessado em: 19/10/2012.  

 

http://discosbrasil2.blogspot.com.br/2010/09/afoxe-filhos-de-gandhi-sons-e-vozes-do.html
http://discosbrasil2.blogspot.com.br/2010/09/afoxe-filhos-de-gandhi-sons-e-vozes-do.html
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Carnaval de 1983 – Jornal “A Tarde” – Salvador (BA) – Em 16/02/1983. 

 

 

(Jornal “A Tarde”, de Salvador. Data: 16/02/1983 – quarta-feira de cinzas. Destaque para a 

legenda que dizia: “o ritmo da dança africana dos afoxés que tomaram conta da 2ª. Feira”) 

 

A delicadeza e a sensibilidade foi quem tamborilou de felicidade em cada 

subida e descida de ladeira no afrodengo elegante & contagiante do Ijexá. Tudo isso nós 

transformamos hoje nessa escrita (Canto-que-Dança) porque sabe brincar! 1983 o ano 

laterita de todas as intenções. Laroiê! Ijexá são pérolas (Canto-que-Dança) na memória 

do meu coração. Comigo carnaval só é vida-&-descendência-viva se for pra subir ou pra 

descer ladeira. Embalado pelo som do tambor (meu amor), vou levando pra nossa 

culinária solidária e destemperada a (cantar-&-dançar): “ganzá, bongô, agogô, pirá”91. 

Que soberbo! Uma relação de amor: eu e o Carnaval! Não passa. Plantou-se desde a 

primeira vista de um Maracatu em Fortaleza a Cidade Tan-Tan desaguando no Afoxé 

Filhos de Gandhy, em Salvador, (1983).  Antigo como a certeza do ciclo da vida, que 

continuamente, roda. Vai alimentado por certas canções (Canto-que-Dança). Cresce que 

assusta de tanta felicidade. A Celebração Sagrada chamada Carnaval é Festa que 

revitaliza & harmoniza o tempo cotidiano. “...Fim da guerra e da fome / O mundo negro 

de mãos dadas dançou”92. 

                                                           
91 Eu sou o Carnaval – Canção de Moraes Moreira. http://youtu.be/NSF--A_Y2cQ. Acessado em 

12/02/2015. 

92 O Casamento de Xangô – Maracatu de Decarte Gadelha – Loa do Maracatu Nação Baobá, em 1997. 

http://youtu.be/NSF--A_Y2cQ
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Logunedé é orixá que gosta muito de música e dança. Em suas festas, 

dança como sua mãe Oxum, no ritmo ijexá com graça e suavidade, 

demonstrando a sensualidade feminina, porem conservando o porte 

masculino e majestoso do pai (MAURÍCIO, 2011, p. 271). 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

C U L T U R A   I O R U B A 

Para a cultura ioruba93, sobretudo numa região da atual Nigéria, na África, a 

palavra está imbricada com o sentido de oralidade. Existe um profundo envolvimento e 

a certeza de aquiescência e respeito para com as coisas criadas por Olodumaré, o deus 

da criação, uma vez que na perspectiva dessa concepção, cada um de nós é criado pelo 

criador e, ao mesmo tempo, também é criatura participe dessa criação. Vejamos como é 

rico o aspecto da palavra falada entre os iorubas, a partir do que descreve Ronilda 

Iyakemi Ribeiro: 

Os iorubas consideram a palavra sete vezes mais poderosa que 

qualquer rito ou preparado mágico. Consideram seu poder criativo 

não-restrito ao momento da criação, mas passível de ação atual. Uma 

vez pronunciada desencadeia resultados por vezes imprevisíveis. 

Conecta a mente humana à matéria, permitindo a ação daquela sobre 

esta (RIBEIRO, 1996, p. 47). 

 

(Canto-que-Dança) vai então ser a minha visão para esta religião que é 

essencialmente uma comunhão com meio ambiente da natureza. Os iorubas chegam no 

Brasil no final do século 19, e, vão se estabelecendo enquanto o grupo que mais 

preocupado esteve em se reorganizar a partir de suas origens. Na África livres dos 

iorubas, antes do depredamento dos colonizadores europeus, o culto da religião 

iorubana não se restringia a um número quase ínfimo de orixás e nem nunca eles 

tiveram que cultuar outros deuses como se fossem seus, sem ser. Os iorubanos são 

como todos os africanos, trazem a religião toda atravessando sua experiência de vida. 

Impossível se pensar algum iorubano que não seja religioso e, mais que isso, sempre 

                                                           
93 Yorubá – Povo sudanês habitante de uma região que se estende por diversos países da África 

Ocidental, como Benin, Nigéria, Togo e Gana. 
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estão prontos a atender ao chamado que seu criador Olodumaré, lhe faz em compartilhar 

a responsabilidade da criação da vida nesse plano. Os iorubanos reafirmam o que todos 

os africanos já são, ou seja, no Continente Africano, religião é a máxima que orienta a 

condução da existência.          

Na África, o culto é totêmico e familiar. Cada orixá é cultivado 

prioritariamente em sua cidade-estado e, primariamente no seio de 

cada família que dele descenda. (...) A divisão familiar propiciou o 

culto dos orixás sob a forma de um panteão. Fala-se de uns 400 

irunmalé e uns 200 eborás, totalizando uns 600 orixás distribuídos em 

faixas correspondentes de energia, do branco ao vermelho, do estático 

ao dinâmico. Isso na Iorubalândia, na África Ocidental (TAVARES, 

2008, p.59-61). 

  

Para os ioruba a religião é uma instituição na qual nós podemos encontrar 

todos os seus princípios e valores. Dentro destes vários valores que poderiam ser 

destacados, desde a época do mestrado, que meu olhar para o Culto Egungun, os 

“guardiães mortais da cultura Nagô” (SANTOS, 1986, p.120), sempre foi de encanto. 

Diante mão, eu sempre logo descarto qualquer possibilidade de alguém querer fazer 

alguma conexão entre Egungun e meu teatro, que é encenação que eu faço questão de, 

propositadamente, dizer se tratar de invencionice. A paixão pelo Culto Egungun está em 

ele ser uma forma sempre alegre de haver uma comunicação entre o Aiyê e o Orun. 

Quem vai possibilitar essa relação é o Egungun, com suas indumentárias bastante 

coloridas e, em meio ao som dos tambores batá, vão entabular e tronar esse diálogo 

possível. Os iorubas me apresentaram uma outra maneira de se relacionar com a morte. 

Eles ainda fazem alegres e profícuas serenatas para as pessoas idosas que faleceram.            

Além de todas as qualidades de um objeto artístico encantador, uma imagem de 

Egungun no meu corpo de encenador, se desfaz na festa da Ancestralidade Africana. 

Olhar uma imagem de Egungun, no meu caso, é perceber como os meus ancestrais 

amavam sua forma livre de viver. Como eles tinham uma relação festiva com a vida e 

mesmo para a morte, eles – (Cantam-&- Dançam) – festivamente ao som dos tambores. 

Como seus rituais estavam prenhe de uma expressividade, que eu por amar teatro, 

chamo de teatral. Egungun é o momento no qual vida e morte estabelecem um diálogo. 

Porque meus ancestrais eram felizes, eles imaginam que após a morte a vida se 

prolongava. Quer dizer são formas diferentes, mas não há antagonismos entre elas. 
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Resultado: festa! Muita festa! Vem daí essa força impactante da presença do Egungun, 

da cultura ioruba.  

(...) concentrando os valores de uma tradição que corresponde à época 

mais florescente da cultura Yoruba – século XVIII e início do XX – 

nos reinos então poderosos de Oyó e Ketu, esta mesma cultura na 

própria África Ocidental94, sofreu consideravelmente o impacto da 

pressão colonial. A cultura Nagô tal qual é vivida pelos grupos 

tradicionais do Brasil, reencontra seus elementos de origem nos 

grupos mais afastados das grandes cidades africanas tais como Itakon, 

Ifon, Katu, Mako, Ilará, e nas dezenas de pequenas vilas e vilarejos ao 

longo da fronteira da Nigéria, com o centro e o sul do Daomé, na 

memória dos velhos sacerdotes de palácios e templos e, sobretudo na 

riquíssima tradição dos textos orais preservados e recitados pelos 

Babalawo de Ifá, hoje desaparecidos no Brasil. São fundamentalmente 

os textos oraculares de Ifá que esclarecem a maior parte da tradição e 

da liturgia Nagô no Brasil (SANTOS, 1986, p.14).   

 

Eu gostaria ainda de ressalvar um outro aspecto que os iorubas vão nos 

ensinar, ainda relacionados com a morte. É uma história que vem belissimamente 

narrada no livro do Marco Aurélio Luz, “Agadá”, e, me surpreendeu pro demais, uma 

vez que esse tema da morte é tratado de maneira diametralmente oposta ao ocidente. 

Isso pra mim é super importante porque o Culto Egungun me fez amar a morte que eu 

tanto achava ser melancólica. Por essa mesma razão eu fiz questão de colocar a história 

completa dos irmãos gêmeos que enganaram a morte, até porque nessa havia muita festa 

com tambor.  A história do Marco Aurélio é a que segue: “Uma história conta que 

quando Obatalá começava a fazer os seres humanos, pediu aos orixás que fossem 

procurar a matéria prima adequada. Depois de muito procurarem, encontraram e 

escolheram a lama. Todavia, logo que a pegaram, a lama se pôs a chorar, e nenhum 

orixá se atrevia em arrancar-lhe uma parte. Somente Iku não teve dó e levou o seu 

pedaço a Obatalá seguido por todos os orixás. Obatalá, ficou muito satisfeito, 

concordando com aquela que realmente era a melhor matéria para se fazer os ara-aiyê, 

mas quando os orixás lhe contaram que a lama ficara chorando, ele logo procurou uma 

                                                           
94 Sem esquecer que, sempre que nos referirmos a essas denominações (África, África ocidental, etc.), é 

preciso que fique elucidado que são denominações e recortes da expressão colonizadora.  
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solução. Foi então que ordenou a Iku ficar com a responsabilidade de restituir à lama os 

pedaços arrancados. Daí, por diante, Morte possui essa missão. De levar de volta a 

matéria aos ara-aiyê para o orun. Por isso, Iku é um orixá que não tem assentamento. 

Sua missão o obriga a girar em volta do mundo realizando a restituição. (Cf. Santos, 

1976, p.107). (LUZ, 1995, p. 52). 

No meu caso, eu percebo essa narrativa como extremamente necessária de 

compartilhamentos e/ou divulgação, porque sobre a postura diametralmente oposta ao 

ocidente, quando nós lemos a bíblia, em determinado momento nós vamos encontrar a 

seguinte expressão: tu és pó e ao pó retornaras. Tudo poderia até ir mesmo muito bem, 

caso nós não iniciássemos essa nossa escrita com uma passagem o mesmo autor Marco 

Aurélio Luz dizendo que o homem nasceu no berço da Mãe África. No que eu concordo 

plenamente. No entanto, com relação ao pó, a minha concepção me diz se tratar de mais 

um sequestro de criação dos povos africanos.                

A história de Ketu é preciosa como referência direta no que concerne 

à herança afro-baiana. Foram os Ketu que implantaram com maior 

intensidade sua cultura na Bahia, reconstituindo suas instituições e 

adaptando-se ao novo meio, com tão grande fidelidade aos valores 

mais específicos de sua cultura de origem, que ainda hoje elas 

constituem baluarte dinâmico dos valores afrobrasileiros (SANTOS, 

1986, p. 28). 

 

Estabelecendo um link com a citação acima da Juana Elbein dos Santos, 

fazendo festa com o movimento (Canto-que-Dança) nos deixado pelas Comunidades 

Tradicionais Africanas, eu gostaria de trazer duas canções para reafirmamos o que 

estamos a falar, também com este objeto cheio de possibilidades. Uma é do Dorival 

Caymmi, a canção “Oração a Mãe Menininha95”. E a outra é do Roberto Mendes & 

Jorge Portugal, “Yorubahia”, gravada pela Bethânia, em 1986, em seu CD Dezembros.  

ORAÇÃO A MÃE MENININHA – Dorival Caymmi 

 

Ai! Minha mãe 

Minha mãe Menininha 

                                                           
95 Oração a Mãe Menininha – Canção de Dorival Caymmi. https://youtu.be/bG5nsvrP5l4. Acessado em 

20/08/2014. 

https://youtu.be/bG5nsvrP5l4


95 
 

  

Ai! Minha mãe 

Menininha do Gantois 

 

A estrela mais linda, hein 

Tá no Gantois 

E o sol mais brilhante, hein 

Tá no Gantois 

 

A beleza do mundo, hein 

Tá no Gantois 

E a mão da doçura, hein 

Tá no Gantois 

 

O consolo da gente, ai 

Tá no Gantois 

E a Oxum mais bonita hein 

Tá no Gantois 

 

Olorum quem mandou essa filha de Oxum 

Tomar conta da gente e de tudo cuidar 

Olorum quem mandou ora iê iê ô 

 

Oração a Mãe Menininha – c/Dona Canô, Bethânia & Caetano Veloso. 

Essa gravação e esse clip no Youtube, são especialíssimos para o nosso 

trabalho. Algumas razões nós podemos levantar. Inicialmente a participação da Mãe dos 

artistas, Caetano Veloso e Bethânia, Dona Canô. Publicamente uma senhora católica, 

surpreendendo a filha cantando a letra toda, de uma das canções mais belas de 

homenagem ao Candomblé. E, ao final da raríssima apresentação desse trio, Dona Canô 

em nenhum momento titubeia em dizer que se trata de uma canção muito comovente. A 

situação dela, Dona Canô, é quem sempre me faz chorar. Eu choro porque, no meu caso, 

como a minha mãe havia me presenteado uma canção pra me abrir o apetite por leitura e 

produção textual, tempos depois, eu a retribui, na mesma condição da Dona Canô. Por 

isso que eu coloquei a última estrofe dessa canção, na parte dessa nossa escrita 

intitulada, Dona Benedita Pará: A Dona dos Tratos de Aprender: “Olorum quem 

mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente e de tudo cuidar”. Por essa época eu já 

havia lido que Dorival Caymmi havia escrito a canção para Mãe Menininha do Gantois. 

Sim, eu agora já sabia que Gantois era um Terreiro de Candomblé, muito embora, nesse 
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momento, eu ainda não soubesse distinguir Candomblé de Umbanda, por exemplo. Mas 

ainda poderíamos destacar o que sempre foi maestria nas mãos do Dorival Caymmi, ou 

seja, a simplicidade. Ser simples não é nada fácil. Mas, nessa canção, sua simplicidade 

vai ser de uma (Exu)berância com a qual somente o candomblé sabe lidar. Então a 

canção (Canto-que-Dança) “Oração a Mãe Menininha”, do Dorival Caymmi, sobretudo 

essa gravação com a participação de Dona Canô, passa a ser o cartão postal de quando a 

gente, no Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana começar a falar com as 

pessoas que não conhecem o que é o Candomblé.    

BETHÂNIA – Yorubahia96 – (De: Roberto Mendes & Jorge Portugal) 

(CD – Dezembros, 1986) 

Terno eterno de Reis 

Nagôs e Malês 

Jêge Ijexá 

Ala dos Alabês 

Alados, Ilês 

Banto, Gantois 

Ruas por onde andei 

Cantando encantei 

Encanto a cantar 

Menina me ninei 

Sonhos que sonhei 

Castelos no ar 

Sons dos Maculelês 

É tudo que sei 

De tudo que há (Omoriô!) 

 

Cores de toda cor 

Carnaval e dor 

Canção popular 

Signo tradutor 

De todo esplendor 

Beleza sem par 

                                                           
96 Yorubahia – Canção de Roberto Mendes & Jorge Portugal, com Bethânia - 

https://youtu.be/WvSiNtGv_Us. Acessado em 20/08/2014. 

 

https://youtu.be/WvSiNtGv_Us
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Luz da pele suor 

Reluz ouro em pó 

No Orumilá 

Ritmo do agogô 

Balanço do amor 

Na paz do Gongá 

Flor morena Nagô 

É tudo que sou 

É tudo que há 

Omoriô 

Bahia, yorubá, yorubahia (bis). 

 

(Canto-que-Dança) até dizer Axé! A canção “Yorubahia”, sai desfilando a 

chamar uma série de formadores da cultura negra brasileira e, sobretudo, ao que ela se 

propõe, que é ser uma declaração de amor ao povo ioruba. De uma sensibilidade 

aflorada, para se dizer que os iorubas – também conhecidos por “Nagôs”, nos legaram. 

Não sem antes, colocar no mesmo com-pas-so, as demais Nações Africanas, que como 

os iorubas, nos deixaram sua origem africana sobre tod@s nós que formamos a Nação 

Brasil: Bantos, Jêges, Malês, Ijexá (Nação e ritmo de (Exu-Oxum-Logun), Maculelês. 

As demais participações, nessa canção, são todas contribuições dos povos Iorubas: 

(Nagôs, Alabês, Ilês, Gantois, Oromiô, Orunmilá, Agogô, Gongá).         

 
“A Religião Tradicional Iorubá deve acolher os seres humanos, ajudá-

los a cumprir os aspectos positivos da sua predestinação e melhorá-los 

como indivíduos. Em uma sociedade com mais pessoas melhores toda 

a coletividade sai ganhando. "Nenhuma faca é tão afiada que consegue 

cortar o próprio cabo". Esse provérbio vale para tudo na vida, 

inclusive o culto aos Orixás. Nenhum sacerdote é afiado o suficiente 

para conduzir o culto sozinho, nenhuma casa de axé é poderosa o 

suficiente para viver sem devotos colaborando. Na Religião 

Tradicional Iorubá o culto aos Orixás é coletivo.” Página do Facebook 

de Oduduwa Templo dos Orixás97.  

                                                           
97 Oduduwa Templo dos Orixás. https://www.facebook.com/oduduwatemplodosorixas. Acessado 

em: 19/05/2015. 

https://www.facebook.com/oduduwatemplodosorixas
https://www.facebook.com/oduduwatemplodosorixas
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Sim, pelo Facebook eu encontrei essa Página, Oduduwa Templo dos Orixás, 

que me pareceu prudente e realmente comprometida em divulgar a Religião dos 

Iorubas. E desde quando a religião da oralidade, do hálito da boca do mais antigo no 

ouvido do mais novo precisa de página no Facebook? Desde sempre! Imagina o quão 

lamentável seria uma tradição que engessa? Vir para a Web é a possibilidade de dizer 

quem somos sem trairmos nossa origem e destino. É, publicamente vir dizer, o quanto 

os detratores da religião dos iorubas, sempre formaram uma legião de hipócritas, que 

fazem enormes filas quilométricas de carros, automóveis que poluem e agridem “as 

folhas”, e vão se banquetear comendo carneiro em restaurante, pseudamente, autorizado 

pela vigilância sanitária. Talvez até a gente venha encontrar zilhões de sites web que 

tratam sobre a cultura ioruba, mas, é como ensina a rapidez e brevidade de mais um 

outro proverbio: “nem tudo que reluz é ouro”.          

As famílias são geralmente numerosas. Um homem com muitas 

mulheres, cada qual com seus filhos e os parente a eles associados 

compõem um grupo grande. Considera-se que os já idos permanecem 

interessados pelos acontecimentos familiares, aconselhando, 

admoestando punindo e reivindicando manifestações de carinho e 

amizade, solicitando comida, bebida e retificação de ofensas. Cada 

indivíduo, é considerado parte de um todo e seu nascimento físico é 

apenas o primeiro passo para o ingresso em sua comunidade, havendo 

rituais de integração ao grupo. O ocorrido a um indivíduo, ocorreu a 

seu grupo e o ocorrido ao grupo, ocorreu ao indivíduo: sou porque 

somos e por sermos sou 98(RIBEIRO, 1996, p. 44).     

 

C - A - N - D - O - M - B - L - É 
“Um Terreiro de Candomblé é uma casa de Educação” Mãe 

Hilda Jitolu – Matriarca do Bloco Afro Ilê Aiyê 
 
 

(...) Assim nós, inteligências primitivas, se comparados aos orixás, 

queremos entende-los. Neste modesto esforço, só procuro descrevê-

los; descodifica-los em palavras e imagens que os tornem mais 

                                                           
98 A Canção dos Homens – Tolba Phanen. https://youtu.be/5D9ZOaOArj0. Acessado em 20/08/2014. 

https://www.facebook.com/oduduwatemplodosorixas
https://youtu.be/5D9ZOaOArj0
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redutíveis aos parâmetros ocidentais. Nem os iniciados mais elevados 

sabem o que são os encantados (TAVARES, 2008, p.140).    

Agora a proposta do Projeto de Tese é centrar-se exclusivamente na 

ritualística de aprendizagem do Candomblé Ketu, da cultura iorubá. Os povos iorubas e 

o Candomblé Ketu são originários da atual região da Nigéria. Segundo a história dos 

ioruba, é na cidade sagrada de Ilê Ifé que o mundo começa, ordenado por Olodumaré: 

O local sagrado onde o trabalho teve início foi chamado de IFÉ 

(“aquilo que é amplo”). De acordo com a tradição, foi assim que IFÉ, 

a Cidade Sagrada do Povo Yoruba, conseguiu o seu nome. O prefixo 

ILÊ foi adotado mais tarde para significar que ILÊ IFÉ era o LAR 

original de todas as coisas e para distingui-la de outras cidades 

chamadas de Ifé, as quais passaram a existir como resultado das 

migrações internas (BENISTE, 2010, p.51). 

Percebemos nesse sistema religioso uma estrutura profunda e consistente, 

carregada de motivos e mistérios que, em mim, sempre convidam para um movimento 

(Canto-que-Dança) de descobertas. Os iorubas e o Candomblé de Nação Ketu, 

(ressemantizado no Brasil), compreendem o prazer estético & a intuição tomando parte 

da Festa da existência. Isso, com certeza, abre esse “meu caminho pelo mundo”99. Qual 

a explicação que sempre salta primeiro quando eu preciso me responder por que o 

candomblé?  

O conceito estético é utilitário e dinâmico. A música, as cantigas, as 

danças litúrgicas, os objetos sagrados quer sejam os que fazem parte 

dos altares – peji – quer sejam os que paramentam os orixás, 

comportam aspectos artísticos que integram o complexo ritual (...). A 

manifestação do sagrado se expressa por uma simbologia formal de 

conteúdo estético. Mas objetos, textos, e mitos possuem uma 

finalidade e uma função. É a expressão estética que “empresta” sua 

matéria a fim de que o mito seja revelado (...). O belo não é concebido 

unicamente como prazer estético: faz parte de todo um sistema 

(SANTOS, 1986, p. 49). 

  

                                                           
99 Aquele Abraço – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/TsWyYzGn8FA. Acessado em 28/12/2014. 

https://youtu.be/TsWyYzGn8FA
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Ainda também porque é a minha intuição quem melhor entende o discurso 

do meu coração que fala como um tambor, ou seja, habilitado no idioma (Canto-que-

Dança). Intuitivamente lá vou eu festejando e brincando, pois ela me levou para esse 

lado. Amparando a intuição sempre houve as canções radiofônicas. Durante os anos 

(1970) e (1980), eu estudando em escola pública tronava-se difícil criar amor pelos 

livros escolares. Meu interesse era mais despertado pelas canções do rádio, as quais eu 

sempre tive facilidade em decorá-las. Na verdade não tinha como ser diferente, pois o 

ensino durante a década de setenta foi bem nessa direção de quanto menos a gente 

entendesse a realidade, melhor seria. Bem, mas mesmo sendo na base da intuição 

amparada por canção radiofônicas, eu posso dizer que é aqui que nós vamos encontrar a 

encruzilhada que abre vários caminhos. Ouvindo e decorando essas canções fomos nos 

aproximando prazerosamente dessa maneira de aprender as coisas que realmente 

tocavam à nossa vida. Mais tarde, já pela oitava série, fomos entender o quanto a escola 

dessa época tinha dificuldades em lidar seriamente com qualquer coisa que traga uma 

pulsão artística.  Canções radiofônicas, decoradas ao sabor da intuição que sempre as 

amparava, é quem vai tamborilar em nós o procedimento (Canto-que-Dança).                     

Outro fator determinante desse meu aconchego junto ao candomblé foram 

as várias canções da MPB que fizeram morada no meu coração sem a mais leve 

explicação racional. Como exemplo eu poso citar aqui uma canção que mora no meu 

coração faz tempo é “Logunedé”, de Gilberto Gil, lançada no CD Realce, de 1979. É 

talvez porque “nessa cidade todo mundo é d’Oxum”100? A canção do Gil, Logunedé, me 

fez retomar agora com muito mais felicidade ao que na minha juventude me instigava a 

reflexões mais angustiantes que profundas, desencadeadas a partir da minha intuição 

musical. Fruta sazonada tem um outro sabor, é que nem os saberes do candomblé cheios 

de múltiplos aromas & sabores que tem me conduzido ao melhor dos meus sentimentos. 

Somente o que é fecundado dentro de cada um de nós, a partir dessa compreensão 

estabelecida pela cultura ioruba, é capaz de se desdobrar em folhas descendentes ou 

escamas de filho-peixe. Depois aprendemos ainda que na cultura ioruba (Cantar-&-

Dançar) é um princípio pedagógico de existência. Tudo no Candomblé de Nação Ketu, 

tem esse procedimento para vir acontecer, se estabelecer. Do Padê ao Xirê é uma 

                                                           
100 É d’Oxum – Canção de Gerônimo e Vevé Calazans. https://youtu.be/PYDw42O2LTA. Acessado em 

20/01/2015. 

https://youtu.be/PYDw42O2LTA
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sucessão de ações que são movimentadas por essa compreensão que traz nesse proceder 

(Canto-que-Dança) a realização do seu fazer.       

O mais interessante dessa confirmação é que ela vai se consubstanciar a 

partir da possibilidade de pesquisar na web, informações sobre o Candomblé de Mãe 

Hilda Jitolu, a matriarca das práticas pedagógicas ancestrais. Em razão da pesquisa para 

o mestrado acabamos desvelando esse Ilê Axé, no qual vai nascer o afro pioneiro, o 

Grupo Musical Ilê Aiyê. Não se trata de coincidência, o entendimento que as 

motivações afrodescendentes tem da nossa cultura, sobretudo, na cultura ioruba, dos 

orixás, é que energia é movimento. Também a história do Bloco Afro Ilê Aiyê muito 

contribui para a ideia de que não há como separar vida e religião, canto e dança, atitude 

política e carnaval. Foi assim que esse bloco afro, na minha concepção, passa a ser uma 

neblina suave e transparente, abrindo uma passagem diáfana para vibrar com (os/as) 

african@s que sempre tocaram a vida, (cantando-&-dançando)!          

Foi no ritmo dessa pesquisa para o mestrado que nós tivemos o prazer 

duplamente contemplado quando nos deparamos com o trabalho educativo do Terreiro 

de Candomblé de Mãe Hilda Jitolu. Essa proposta é desenvolvida no mesmo espaço que 

abriga o Bloco Afro Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no Bairro do Curuzu 

Liberdade, em Salvador, na Bahia. O Ilê Aiyê para nós é a concretude de um conceito, o 

do fazer cotidiano que alia a tradição da Ancestralidade Africana e a musicalidade como 

princípio pedagógico. Eu vou c@ntar essa prática do Ilê por alguns motivos, sobretudo 

porque me facilita um compartilhar do conceito de Ancestralidade Africana em 

construção paralela com três pontos essenciais, que eu os elegi, para a compreensão 

desse saber: o candomblé, a musicalidade e a educação. E também por se tratar de um 

fato concreto e de uma certa visibilidade em território nacional. Porque, “a coisa mais 

linda de se ver é o Ilê Aiyê”101. 

A ancestralidade é o princípio que organiza o candomblé e 

arregimenta todos os princípios e valores caros ao povo-de-santo na 

“dinâmica civilizatória africana”. Ela não é como no início do século 

                                                           
101 O Mais Belo dos Belos (A verdade do Ilê) Canção de Guiguio, Adailton Poesia e Valter Farias.  

https://youtu.be/zJRnUcYNgls. Acessado em 24/12/2014. 

 

 

https://youtu.be/zJRnUcYNgls
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XX, uma relação de parentesco consanguíneo, mas o principal 

elemento da cosmovisão africana no Brasil. Ela já não se refere às 

linhagens de africanos e seus descendentes: a ancestralidade é uma 

realidade “metafísica”, um princípio regulador das práticas e 

representações do povo-de-santo. Devido a isso afirmo que a 

ancestralidade tornou-se o principal fundamento do candomblé. 

(OLIVEIRA, 2007b, p.205). 

Nascido em 01 de novembro de 1974, quatorze anos depois de parido, o Ilê 

Aiyê, aproveitando o acúmulo dessa energia em forma de sabedoria do tempo vivido, 

vai institucionalizar uma escola que leva o nome da Mãe biológica e de santo de Vovô 

(fundador-presidente), Mãe Hilda, do Axé Ilê Jitolu.  

                   Em razão de, também nesse nosso projeto de tese, encontrarmos por 

algumas vezes a mesma palavra (Axé), trago aqui uma definição que nos toca de forma 

surpreendente e ainda por ser tanto quanto possível, complexa, abrangente e intensa. É 

de José Beniste, e nessa citação ele conecta axé a partir da ideia de orixá: “Os orixás 

representam a significação a personificação das forças da natureza e dos fenômenos 

naturais: nascimento e morte, saúde e doença, as chuvas e o orvalho, as árvores e os 

rios. Representam os quatro grandes elementos: fogo, ar, terra, água, e os três estados 

físicos dos corpos: sólido, líquido e gasoso. Representam ainda os três reinos: mineral, 

vegetal e animal, além dos princípios masculino e feminino, também presentes em sua 

representatividade. Tudo isso representa o poder vital, a energia, a grande força de todas 

as coisas existentes e que é denominada Axé. O Axé das forças da natureza é parte do 

Orixá porque o seu culto é exatamente dirigido às forças da natureza. O Orixá é a parte 

disciplinada de tais forças, a parte que é controlada para formar um elo nas relações da 

humanidade com o Ser Supremo (BENISTE, 2010, p.79).          

Axé é a vitalidade que vem dessa força e princípio sagrado. No Candomblé 

Ketu Axé é ainda um princípio de vida vindo da natureza que, por isso mesmo, traz a 

energia que vigora e faz com que a vida se realimente. Essa energia somente empodera 

a quem dela generosamente se mostrar capaz de doá-la completamente entre sua 

comunidade. Não se trata de poder individualista, destruidor e absoluto. Diferentemente 

dos ocidentais, nas culturas tracionais africanas (anteriores aos saques colonialistas), 

cedo se aprende que força, energia, poder, são aspectos da vida que somente tem 

significado se compartilhados. 
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O Candomblé elaborou suas respostas teológicas para as inquietações 

fundamentais do homem, com base nas culturas milenares africanas a 

respeito do Universo, da Natureza das coisas e as coisas da natureza 

(...) O Candomblé sintetiza diferentes valores culturais, ao formar 

complexas organizações sócio religiosas, que não encontra paralelo 

em nenhuma das sociedades tradicionais africanas envolvidas pelo 

tráfico de escravos para o Brasil (BRAGA, 1998, p.35-36). 

Vejamos então o que o Bloco Ilê Aiyê andou construindo para que assim a 

gente possa prosseguir nessa viagem que faz festa para o modo como o Ilê Aiyê 

conectou música e ancestralidade africana para plantar educação. E também entendendo 

como e por que essa minha intuição sempre esteve do lado do meu coração. Outro dado 

que vem nos ajudar é que precisamos esclarecer que, como o motivo de sustentação 

maior dessa nossa escrita está no movimento (Canto-que-Dança), eu preferi ir pela 

encruzilhada apontada por Exu. Noutras palavras, a ideia foi tentar explicar o 

Candomblé acima de tudo como o Candomblé é, ou seja, uma religião da alegria, 

ressemantizada no Brasil pelos afrodescendentes, religião essa que (Canta-&-Dança) 

para concretizar sua existência. Daí porque estamos em paralelo com a instituição do 

Bloco Afro Ilê Aiyê.  

Hilda dos Santos Jitolu é a Mãe espiritual do Ilê Axé Jitolu, terreiro onde o 

Bloco do Ilê Aiyê vai ser fecundado.  O bloco já nasce com o comprometimento de 

existir enquanto resultado dessa outra luta, tão grandiosa quanto todo o processo 

desencadeado por este nascimento. Na verdade tudo o que o Ilê Aiyê vai fazer será 

pautado pelos princípios desse candomblé que tem a origem em dois reinos tradicionais 

africanos: Jitolu do antigo Reino de Abomey (atual Benin) e Jitolu do antigo Reino 

Yoruba (atual Nigéria). Mãe Hilda é filha de Obaluaiê e Oxum. 

A Religião Nagô constitui uma experiência iniciática, no decorrer da 

qual os conhecimentos são apreendidos por meio de uma experiência 

vivida no nível bipessoal e grupal, mediante um desenvolvimento 

paulatino pela transmissão e absorção de uma força e um 

conhecimento simbólico e complexo a todos os níveis da pessoa, e que 

representa a incorporação vivida de todas os elementos coletivos e 

individuais do sistema (SANTOS, 1986, p. 17). 
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A religiosidade de Mãe Hilda havia lhe ensinado uma forma de 

compreender a vida que ela, de imediato na sua percepção da existência, vai colocar em 

uso. Os saberes do candomblé – eminentemente práticos – são todos eles coletivizados 

por uma oralidade que respeita o período de iniciação de cada pessoa. São formas de 

sentir e pensar sobre a existência, profundamente contempladas por uma variedade de 

histórias de mitos, preceitos, cânticos, danças (Canto-que-Dança); e uma intensa relação 

com a natureza enquanto meio ambiente no qual as relações sociais são produzidas. 

Esse é, na minha compreensão, uma das vertentes mais sofisticadas do candomblé, essa 

completa reverencia à natureza, um respeito não contaminado por modismo nem 

ideologização partidária, mas, acima de tudo, essas civilizações africanas que assentam 

o candomblé no Brasil já sabiam que a energia de cada orixá se assim se faz, é em razão 

da forma como a humanidade interage com o ambiente da natureza.  

O terreiro (de candomblé) afigura-se como forma social negro-

brasileira por excelência, porque além da diversidade existencial e 

cultural que engendra, é um lugar originário de força ou potência 

social para uma etnia que experimenta a cidadania em condições 

desiguais. (SODRÉ, 2002, p.20). 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Uma coisa importante, para o iorubá é que os mitos não são meras 

histórias, eles são o momento onde há irrupção do sagrado na Terra e 

o mito enfeixa isso. Eles são transformados como se fossem pessoas, 

homens e mulheres, mas são energias cósmicas, os orixás são energias 

cósmicas. E terminando essa parte, temos ainda grandes núcleos de 

conhecimento da cultura iorubá, primeiro com relação às folhas. O 

africano não arranca uma folha impunemente. A folha é a seiva de sua 

vida, e todas as folhas têm função, não existe mato para o iorubá. Por 

exemplo, as folhas das amoreiras são as folhas sagradas para os 

ancestrais. (“Cultura Ioruba” palestra com JUAREZ TADEU DE 

PAULA XAVIER, Sacerdote da Tradição Ioruba102). 

                                                           
102 Juarez Tadeu de Paula Xavier – http://www.pindorama.art.br/file/cultura_ioruba.shtml. Acessado em 

02/02/3015.  

http://www.pindorama.art.br/file/cultura_ioruba.shtml
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Vem também da terra o sumo que alimenta a vida. Ou a gente respeita isso 

ou nos arvoraremos como a espécie que destruiu o que os antepassados african@s nos 

legaram com tanta generosidade.  

 

O Candomblé nos ensina a vivenciar essa relação como uma amizade 

sincera entre cada ser humano e o nosso meio ambiente. Cada pedaço de espaço está 

completamente condensado de energia. Sempre que a gente esquece esse princípio e nos 

deixamos ser massificados pela sanha da conquista que destrói, é essa força que estamos 

cutucando com vara curta. Uma energia maternal que tem-nos mostrado o que acontece 

quando intentamos ser maior que a amplidão do mistério que envolve essa perfeição que 

é a existência da vida no planeta.  O candomblé, através de uma sabedoria que não cabe 

em nenhum livro, vai nos contar que a circularidade do mundo (canta-&-dança) num 

compasso de quatro elementos: Terra, Fogo, Água e Ar. Os orixás – forças da natureza 

– tem a magnificência de nos ajudar a perceber como nós não podemos usar e abusar 

dessa força contra nós próprios: no entanto, acima de tudo está Olodumaré e seu hálito 

criador. Onisciente, silente, açambarcando nossa inércia nociva. Na minha concepção o 

candomblé vai apontar para uma outra visão de mundo, obviamente, outra cosmovisão, 

onde seres humanos e universo natural estarão sempre em conexão e movimento.  Essa 

cosmovisão africana há tempos está com a gente, mas tem vindo ficar conosco de forma 

mais intensa nesse momento em que estamos compartilhando a criação de uma proposta 

de Fundamentos para uma Educação Teatral Afrodescendente assentada na 

Ancestralidade Africana, meta dessa nossa tese. Bem, sendo a Ancestralidade Africana 

a matriz que movimenta nosso fazer teatral, isso nos mostra outro caminho que não 

aceita cristalizar a escrita e a leitura como exclusivas do processo da comunicação 

humana. A civilização dos Dogon, no Mali, na África, sabiamente afirma que "o ritmo é 

a Mãe das palavras (...) todo ritmo musical produzido por um tambor pode ser traduzido 

em tipos que representam a fala desse instrumento". Em outras palavras, os Dogon estão 

dizendo que o tambor foi a primeira & mais sofisticada tecnologia usada para as pessoas 

se comunicarem.  Nem precisamos dizer o quanto nosso Grupo de Teatro Tambor de 

Rua se (co-move) com essa sabedoria dos Dogon. (“Co-Move”) significa dizer é 

comovido por esse ensinamento que, ao final, vai afirmar em alto & bom som: Tambor 

Fala! (Co-move) é o mesmo que desencadear todo um processo de produzir a existência 

conduzido não pela lógica racional-monológica-unidirecional, mas, sobretudo, pela 

emoção & sensibilidade do movimento em ritmo. A Ancestralidade Africana se 

http://toquetons.vilabol.uol.com.br/home.htm
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estrutura na religião que, por sua vez, não trabalha com a ideia de dogma religioso e 

nem verdade imutável. Essa mesma religião – bússola da vida – vai se assentar no 

prazer da festa, pois esta encerra todos os elementos da participação social. A mesma 

Festa dos tambores sempre que os orixás comungam com o corpo das pessoas iniciadas 

na religião, a partir do momento do Xirê. Sem esquecer que toda essa relação de 

intimidade dos orixás e o corpo d@s iniciad@s só é possível porque os tambores foram 

festivamente mobilizados pelas mãos dos alabês. Dizem os antigos, “palavra de orixá é 

som de tambor”. Aqui sempre mora a possibilidade de outras palavras, infinitas 

possibilidades. Bem dizem os Dogon, “Tambor, fala!”    

 
A Tradição Oral é a grande escola da maioria dos povos africanos. As 

culturas africanas não são isoladas da vida. Aprende-se observando a 

natureza, aprende-se ouvindo e contando histórias. Nas culturas 

africanas, tudo é “História”. A grande história da vida compreende a 

História da terra e das águas, a História dos vegetais e farmacopeia, a 

História dos astros, a História das águas e assim por diante...Nas 

culturas tradicionais africanas, a própria vida vivente era considerada 

também um processo contínuo de educação. Em algumas delas, até 42 

anos o homem permanecia na escola da vida e não tinha direito à 

palavra em assembleias, a não ser excepcionalmente. Seu dever era 

ficar ouvindo, aprofundando os ensinamentos recebidos, até se tornar 

um mestre, para devolver à comunidade a educação recebida, sem se 

afastar dos mais velhos com quem continuaria aprendendo 

(MACHADO, 2006, p.78). 

 

Esse nosso blog-memorial pede licença e vai falando em nome da tese, que 

por sua vez, vai está fundamentada na ideia de buscar, através de um processo 

educativo, a teatralidade que habita em cada um(a) de nós, mobilizando para isso os 

Brinquedos (Canto-que-Dança), das Festas de negr@s que, para essa nossa tese, nós 

elegemos o Ijexá (Exu-Oxum-Logun) & o Bumba-meu-Boi. 

Essa compreensão vai pautar o chão sagrado que nós vamos trilhar para 

parir nossa cosmovisão Afrodescendente de produzir uma prática de Educação Teatral 

que nos comtemple por inteiro. Na verdade, fecundar nossa oferenda encharcada de 

Ancestralidade Africana. Daí porque a proposta que dá vida ao trabalho, nasce do 
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princípio da fecundidade & procriação como valores sagrados na cultura tradicional 

africana. 

A “oferenda lírica” que é a Ancestralidade Africana vai sempre privilegiar a 

possibilidade de circularidade nos descendentes. Os Brinquedos (Canto-que-Dança) que 

vitalizam o processo dos nossos encontros apontam para a possibilidade de uma 

Educação em Teatro que não nos agrida nem nos oprima por sermos quem somos, ou 

seja, o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana é a realização concreta do 

tamborilar que (Canta-&-Dança) e diz ser plenamente possível fazer teatro para além 

das muralhas gregas. A relação brincantes e participantes – o ovo da Roda do Teatro de 

Rua – vai se estabelecer a partir dos brinquedos (Canto-que-Dança) utilizados nas 

futuras oficinas com os brincantes desse nosso Teatro. Isso objetiva explicitar os 

caminhos e encruzilhadas possíveis! A intenção é creditar aos brinquedos a força vital 

que ludicamente mobiliza o essencial do corpo, a fim de desencadear uma expressão 

teatralizada que é (Canto-que-Dança) e, por isso, coloca pra tocar o tambor do 

pensamento. A partir desse momento o que era imposição do etnocentrismo-

eurocentrismo, deverá deixar de reinar e cai. Caso não caia, com certeza, deverá 

começar a ruir. Esse será mais um momento do nosso Teatro no qual nos conectaremos, 

de link em link & hipertextualmente, com o jeito africano de expressar as coisas da 

vida: Canto – Dança – Festa – Máscara! Segundo Ana Cristina da Cunha Lins “o 

africano vê na máscara uma possibilidade de participar da multiplicidade da vida, 

criando novas realidades fora daquela meramente humana. Mascarado, ele poderá ser 

também um homem-espírito, benéfico ou maléfico, homem-animal, homem-divindade. 

Isto representa uma real possibilidade de existir de outra maneira, possibilidade 

admitida e reconhecida: de fato ninguém duvida do poder transfigurador da máscara”103. 

Além de toda essa riqueza, a máscara é quem vai possibilitar aos mais tímidos uma 

“proteção”. Na verdade seria melhor dizer revelação de sua emoção e sensibilidade 

ainda utilizadas como forma de defesa. Realmente, esses nossos futuros encontros, 

deverão trata-se de um ritual de celebração e iniciação: @s mais tímid@s, 

transfigurad@s pela força e magia das máscaras, entram num diálogo profundo consigo 

mesm@ para emergirem de lá renovad@s. (Canto-que-Dança) passa a ser nosso alto-

falante afirmando e anunciando que, quando o corpo se faz (Canto-que-Dança) toca e 

                                                           
103 Ana Cristina da Cunha Lins – A Função social da Máscara Cokwe.  
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redireciona o tambor do pensamento. Essa é a crença na nossa própria palavra, 

necessariamente a festa que brinca de reinventar o que nos toca mais profundamente. 

Fazer teatro é a liberdade de também (engravidar – parir – criar) nossa “Pedagogia do 

Baobá” (OLIVEIRA, 2007a, p. 261), porque “quem sabe de mim sou eu”104. É por isso 

que criamos um oriki que diz: o teatro que não está em mim não está comigo. Código de 

acesso ao processo. Vamos nessa!?  

Muito bem. Colocamos esse trecho em formato de pretexto para continuar 

falando sobre Candomblé a partir do batuque (Canto-que-Dança) da história do Bloco 

Afro Ilê Aiyê, parido no Ilê de Mãe Hilda Jitolu.    

A alegria é uma característica do candomblé. O atabaque, elemento 

tomado como motivacional na experiência, é considerado como apoio 

na relação entre os homens e os orixás. No terreiro, saber os cantos, 

saber os toques e dançar constitui-se em motivação para as crianças e 

jovens que participam da festa do candomblé. O terreiro é, pela 

própria natureza, rico nas diversas formas de linguagem. A linguagem 

oral, comunicação peculiar no ritual do candomblé, mantém viva a 

realidade, os preceitos, e “fundamentos”, sem contudo dissociar-se da 

sociedade como um todo. (MACHADO, 2002, p. 53). 

A Escola Mãe Hilda além de todo o axé de seu terreiro, também contava 

com uma viga mestra apta a abraçar toda essa proposta de educação assentada na 

Ancestralidade Africana, uma vez que essa era a escola que também abrigava a “Casa 

do Homem Preto”, casa do Bloco Afro pioneiro Ilê Aiyê. 

Na Escola Mãe Hilda não se ensina a religião do Candomblé. Na 

Escola os alunos aprendem acerca dos orixás, suas comidas, suas 

lendas e histórias, seus animais preferidos. O que é possível ser 

ensinado e esclarecido, as professoras ou até mesmo Mãe Hilda 

explica. O sagrado e o segredo, segundo afirma a Yalorixá, é restrito 

aos iniciados. “Candomblé não se ensina, vivencia-se”, é o que Mãe 

Hilda sempre afirma. Ela diz ainda que religião é da responsabilidade 

da família e não da Escola. O papel da Escola, segundo ela, “é ensinar 

                                                           
104 Aquele Abraço – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/TsWyYzGn8FA. Acessado em 

13/03/2014. 

 

https://youtu.be/TsWyYzGn8FA
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as crianças a respeitar toda e qualquer religião” (CONCEIÇÃO, 2004, 

p.32). 

 

É muito surpreendente e fascinante que, já desce seu início, a Escola Mãe 

Hilda tenha tamanha dignidade diante de um fato que somente nos dias atuais vimos 

com mais frequência. Estamos destacando aqui a compreensão e a prática do Terreiro 

para com o tipo de postura que era tomada diante da questão macro daquela proposta 

pedagógica. Ainda que todo o trabalho naquela escola se desenvolvesse aos pés dos 

orixás, Mãe Hilda entendia que o aspecto religioso na vida de cada pessoa dependia 

exclusivamente da família. Quanta escola completamente imbuída de todo aparato 

oficial ainda não aprendeu essa lição. Quanta perseguição foi feita a essa prática 

religiosa e, no entanto, o Terreiro de Mãe Hilda, Casa do Bloco Ilê Aiyê, transformada 

em Escola, em nenhum momento vai usar de revanchismo ou mesmo se aproveitar 

daquelas pessoas para fazer proselitismo sobre o candomblé. Mas o que está para além 

de ambas as atitudes é o real motivo de sustentação dessa fé nos deixada pelos nossos 

ancestrais. Para a Ancestralidade Africana, a palavra que vem envolta com o teu hálito, 

dita de boca a ouvido, muito mais do que ter poder de criar, tem compromisso com o 

Criador do Universo. No Candomblé de Mãe Hilda, que é o mesmo do Ilê Aiyê, cada 

vez que nos mobilizamos para realizar algo é a força que habita em nós que nos 

impulsiona. Nós podemos até ludibriar nossos detratores, mas jamais enganar os orixás. 

Isso se chama ética africana tradicional, que as sociedades ocidentais ainda não tiveram 

o privilégio de conhecer, muito menos praticar. Na ótica destrutiva do capitalismo que 

orienta essas sociedades ocidentais, palavra nada vale, a não ser que venha chancelada 

pela engrenagem desse sistema que reduz tudo para a perspectiva do lucro.            

“Deixa eu curtir o Ilê” passou a ser uma maneira de visibilizar nossa 

descendência africana que não é seccionada ou estanque, mas sim um todo que não 

separa vida de morte, carnaval de atitude política, música de manifesto aberto à 

participação social. Curtir o Ilê é o prazer de mostrar que as palavras não são capazes de 

informar tudo, é estremecer com a negrada subindo e descendo ladeira louvando a Mãe 

África que dança e balança porque tanto lá quanto por aqui essa musicalidade é a forma 

de mostrar uma outra crença na vida. É apostar em todas as forças do corpo negro 

reluzindo no suor pingando para que ele realce sem deixar dúvidas de que o eu poético 

daquelas canções é de cada um(a) de nós que vamos descendo ou subindo junto ao 
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bloco num grande abraço. Há uma expressão que sabiamente afirma, “os africanos 

tocam a vida cantando”. 

O Ilê Aiyê trouxe para junto de sua aprendizagem sobre Ancestralidade 

Africana no Terreiro Ilê Axé Jitolu, de Mãe Hilda, o aspecto mais essencial dessa nossa 

tradição, ou seja, a musicalidade que transborda por tudo o que tem cor de África, nos 

livrando de qualquer hipérbole ao afirmar que na África a musicalidade é um princípio 

pedagógico. Tod@s (cantam-&-dançam)! Basta lembrar os estádios de futebol da 

recente copa de 2010, na África do Sul, bem como as seleções africanas que estiveram 

no Brasil, em 2014. 

Assim como a fala divina de Maa Ngala animou as forças cósmicas 

que dormiam estáticas, em Maa, assim também a fala humana anima, 

coloca em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas 

coisas. Mas para que a fala produza um efeito total, as palavras devem 

ser entoadas ritmicamente, porque o movimento precisa de ritmo, 

estando ele próprio fundamentado ao segredo dos números. A fala 

deve reproduzir o vaivém que é a essência  do ritmo (HAMPATÉ BÂ, 

1982, p. 186). 

Assim como no seu início a Escola Mãe Hilda já implementou essa maneira 

de fazer educação que não invisibiliza o pertencimento étnico d@s afrodescendentes, 

penso que a efetivação da Lei 10.639/2009105, deve nos motivar para trilharmos por essa 

experiência exitosa do Ilê Aiyê e, como descendente dos ancestrais africanos, trazê-los 

para nossa proposta pedagógica com teatro. Com isso não apenas estaremos 

implementando um jeito africano de estar trabalhando com educação teatral. Na verdade 

isso nós desejamos que seja mais uma redundância, na qual a Ancestralidade Africana 

sairá em festa, uma vez que, sendo a música na África um princípio pedagógico, deixar 

fluir a musicalidade por todos os ambientes e níveis de ensino pode vir a ser nosso jeito 

afrodescendente de romper com a imposição da metodologia eurocêntrica senta-não-

canta-não-dança. Nosso jeito de construir uma vereda que vai desaguar numa 

encruzilhada para a aprendizagem que faz festa, a partir das ideias (Canto-que-Dança) 

                                                           
105 Lei aprovada em 9 de janeiro de 2003, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino 
a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afrobrasileira e Africana”, inscreve-se com alguns 
princípios: *Consciência política e histórica da diversidade. *Fortalecimento de identidades e de direitos 
e *Ação educativa de combate ao racismo, discriminação e preconceitos. A referida lei foi alterada pela 
11.645/08 que inclui Cultura e História Indígena. (SOUZA, 2010, p.10). 
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do conceito de Ancestralidade Africana. Que traga para @s negr@s a possibilidade de – 

cotidianamente – vivenciar a cultura africana por apenas estarmos viv@s. Acreditamos 

que dessa forma além de acenarmos felizes para a en(canta)dora aprendizagem do Ilê 

Aiyê, queremos com esse jeito Ilê de ser, inter(ferir) na sobrevivência e para isso 

mobilizaremos nosso potencial lúdico-artístico. Certamente nossos ancestrais e as 

gerações futuras, (co-movid@s), festivamente agradecerão. Sim, os tambores falam, 

cantam e dançam! O tempo todo!          

Ao utilizar os sons metálicos dos repeniques, o ritmo dos  tambores,  a 

marcação dos surdos, além das cores e formas de seus emblemas, a 

entidade passa a utilizar um altíssimo grau de produtividade estética. 

Ou seja, o Ilê Aiyê passa a lançar mão de um sólido conjunto de 

elementos sinestésicos e simbólicos necessários à construção de sua 

trajetória de inovação estética. Na verdade, um jogo de natureza lúdica 

que abordaria temas como: África, negritude, etnicidade, raça e 

identidade em um contexto de afirmação autorreferente (SILVA, 

2008, p.115). 

Na perspectiva dos valores da ancestralidade africana a pedagogia da 

musicalidade do Ilê Aiyê nos faz acordar para o nosso canto interior. Nos traz para a 

sonoridade com a qual podemos viver em sintonia, harmonia e conexão com as coisas 

da nossa natureza humana, em equilíbrio com as forças do universo. Não é à toa que o 

povo afrodescendente apresenta uma rítmica à flor da pele. Tudo no Continente africano 

tem uma dimensão melódica. Na África, de um modo geral, funciona assim. Mas 

trazendo especificamente para os iorubanos, na religião dos orixás, é da religião que 

partem todos os postulados para a existência. Essa religião faz da sonoridade dos 

tambores a bússola maior que nos orienta. Tod@s cantam! Tod@s dançam! Na energia 

que movimenta os fundamentos da liturgia, nós podemos ver essa realização (Canto-

que-Dança) acontecendo. 

Uma das linguagens produzida e compreendida por todos os povos é a das 

canções. Assim como o som prazeroso dos sorrisos que estão acima de gramáticas ou 

manuais de compreensão. Sim, precisamos da sensibilidade das canções para que a 

gente possa melhor sentir e compreender a pluralidade sonora que compôs a partitura de 

nossa história. As canções precisam estar dentro das salas, nos livros, grafitadas nas 
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paredes, nos murais, nos currículos, sendo o despertador para entrada e saída de 

alun@s, assim como para chamá-l@s para os intervalos.  

Qualquer canção pode ser motivo para uma ação educativa não-

preconceituosa. Precisamos trabalhar com as canções que os alunos gostam de cantar, 

ainda que estas não se enquadrem na categoria aqui solicitada, porém não deixam de ser 

um excelente motivo para uma interação produtiva usando algo vindo d@s alun@s. Isso 

atraia, motiva e estimula a atenção, além de ser, na prática, uma forma de a gente ir 

concretizando nossa relação não impositiva. É preciso entrar na roda, numa relação de 

iguais! 

A comunidade  da  Liberdade  tem  como  referência  maior  o  Ilê  

Aiyê.  E para nossa  surpresa,  as  crianças  da  Escola  sabem  as  

músicas  do  Bloco.  A partir daí,  foi  constatado  que  o  Ilê  era  a  

grande  motivação  das  crianças.  Por isso elas buscavam tanto a 

escola, assim elas estariam mais próximas do alimento farto,  do  

carinho,  do  respeito,  da  solidariedade,  que  são  as  práticas  do 

Terreiro;  da  música  e  do  toque  que  é  a  cultura  do  Ilê.  As  

cores,  o  ritmo  e  a música lhes davam alegria, prazer e felicidade. 

Passou-se a usar a música do Ilê como instrumento/ferramenta para o 

trabalho com as crianças. As músicas passaram  de  uma  atividade  

simples  “cantar  para  motivar”  ou  para “recreação”  para  ser  a  

“lição”  do  dia,  onde  se  podia  interdisciplinarizar  à vontade. 

(CONCEIÇÃO, 2004, p.32). 

 

                     A Ancestralidade Africana, por intermédio de Mãe Hilda e do seu 

Candomblé (Ilê Axé Jitolu) vão fermentar toda a proposta do Ilê Aiyê enquanto Bloco 

Afro, que nos anos 70’s desestabilizaram com o carnaval de Salvador, resvalando esse 

gesto em grande parte do Brasil. Sim, eram as premissas do Candomblé orientando o 

fazer alegria do jeito que os ancestrais africanos ensinaram. Brincar de interferir no 

cotidiano que tanto desqualificava e esmagava a cultura negra era a resposta que o Ilê 

Aiyê adquiriu e desenvolveu com a experiência de ter sido gestado dentro de um útero 

negro em plena comunidade do Curuzu, Liberdade. O ritual de saída do Bloco já nos 

coloca diante da crença e reverência do mais belo dos belos para com o princípio da 

ancestralidade africana, das tradições africanas. Criou seu jeito de cantar, criou seu jeito 

de dançar e fazer do corpo negro uma bandeira de luta; muito próximo do procedimento 
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das etnias traficadas para o Brasil, que diante do roubo de tudo que lhes pertenciam, 

fizeram do corpo o estandarte de arte para mostrar quem eram.  

O pensar africano é inteiro, integral. E é nessa educação que 

acreditamos. É a educação do Terreiro do Candomblé: humana, 

solidária e inacabada. (...) O Ilê Aiyê por ter nascido dentro do Ilê Axé 

Jitolu, herdou esses valores e, ao longo de três décadas, tem tentado 

honrar essa herança. A Escola Mãe Hilda e a Band´Erê herdaram os 

valores do terreiro atrelado a ludicidade cultural do Ilê Aiyê. Assim, 

todas as iniciativas da “Senzala do Barro Preto”, com as benções de 

Jitolu, têm uma trajetória de sucesso (CONCEIÇÃO, 2004, p.40). 

 

A vivência do Ilê Aiyê é patentemente feminina, como nas antigas 

sociedades africanas pré-coloniais. Mãe Hilda Jitolu deixa como dádiva essa forma de 

ação baseada na Ancestralidade Africana que faz o Bloco ser essa exuberância da matriz 

afrodescendente em nosso país. Ter no Ilê Aiyê a referência para um compromisso com 

uma prática (político-cultural-artístico-educativo) é tomar esse farol de luminosidade 

para movimentar-se e, de uma maneira bela e inteligente, agir por entre as malhas do 

sistema “capitalista-racista” que, a todo custo, tenta invisibilizar nossa cultura negra. 

Mas esse farol chamado Ilê Aiyê é bem mais que um raio-rastro de luz. É a própria 

força conjunto de seus orixás, cada um compartilhando uma energia, para que o todo 

desse processo do Ilê Aiyê, sobrepondo todas as investidas racistas, venha (r)exsitindo e 

enfrentando o racismo estrutural há 41 anos. “Um Terreiro de Candomblé é uma casa de 

Educação. Aqui é igual uma escola” – Mãe Hilda Jitolu – (A benção Mãe Hilda!).   

No candomblé o fundamento não é conceitual; é prático. O 

fundamento não é uma categoria, é vida. Vida é movimento. Vento, 

trovão, raios, folhas, pedras, metal e água são o corpo dos orixás. A 

natureza é os orixás. Os orixás são a natureza. Eles garantem o 

princípio da integração porque são integrados. É a partir da 

experiência dos orixás que os afrodescendentes revigoram o princípio 

da integração, criando uma cultura de síntese exatamente porque sua 

cosmovisão informa que a existência só é possível se a diversidade 

não for totalidades relativas, mas unidades integradas. (OLIVEIRA, 

2003, p.133). 
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                   Vimos até aqui planificando o caminho que me conduziu a lançar um olhar 

encantado para a possibilidade de nós podermos (cantar-&-dançar), sentir e pensar, 

sobre educação teatral fosse mais do que um jeito inédito de interagir com essa arte; e 

estabelecesse um compromisso de agradecer ao teatro tudo o que ele fez comigo. Por 

mais doloroso e/ou irreversível que fosse os danos causados por uma oficina teatral que 

negligenciava meu pertencimento étnico, estraçalhasse minha dignidade de baobá, ou 

mesmo pervertesse meu orgulho negro em processo de fecundação, minha crença, meu 

devotamento, jamais foram abalados. O teatro comigo sempre foi uma espécie de água 

mole em pedra dura. Noutras palavras: como assim? por que não eu? amputaram o 

universal? preto apenas como pano-de-fundo? Essas sim, reflexões mais agoniadas em 

época ainda de repressão, fins da ditadura militar no país. Imagina os entraves de um 

jovem sem nenhum apoio, pois nesse período ainda era menos nobre alguém levar 

teatro tão a sério. Qual saída me restava!? Na minha história de vida a intuição é quem 

rege esses momentos determinantes. A minha intuição tem uma paixão por reações 

emocionais, ou seja, ela toma as rédeas das decisões é por isso que facilmente todo meu 

caminho é ladrilhado por essa idéia de que a vida é um espetáculo original, uma 

apresentação artística peculiar. Isso quer dizer que se for de outra maneira a imaginação 

criadora empanca e o que era pra ser uma vida criativa e autêntica, vira novela 

midiática. Pelas mãos da intuição, nesse período, vou pro lado da educação popular. 

Hoje essa expressão “popular” não me contempla como um afrodescendente que deseja 

pesquisar os Fundamentos Educativos para o Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana. Mas, na época, ficou como uma espécie de prêmio de 

consolação. Foi muita satisfação descobrir e interagir com o que muitas oficinas teatrais 

depreciavam chamando de motivos folclóricos nordestinos. No meu coração eu já 

carregava os cortejos de maracatus (teatro a céu aberto). Lendo sobre educação popular 

e vivenciando tardes dominicais nas comunidades eclesiais de base, essa vertente 

edificou os passos para umas das mais extraordinárias experiências na minha vida: meu 

encontro com Pedro Boca Rica. Mestre de Bumba-meu-Boi. No Mondubim, em 

Fortaleza, a Cidade Tan-Tan! 
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(Manuel Rodrigues – Pedro Boca Rica – Wellington Pará – 1989) 

Esse nosso encontro com Pedro Boca Rica aconteceu justamente por conta 

do Teatro. Por essa época nosso Grupo era o Diabo-a-Quatro de Teatro ou Lanterna dos 

Afogados, registrado com estatutos e ata de fundação. Estávamos querendo montar o 

texto infantil Flicts, do Ziraldo. Já havíamos entrado em contato com o autor e ele tinha 

dito que liberava o texto. Mas antes dessa nossa comunicação com o Ziraldo nós já 

estávamos ensaiando, é claro. Ainda durante os ensaios de mesa eu tive, mais uma vez, 

um chamado da minha intuição que latejava fortemente me dizendo que esse era o texto 

ideal para ser feito com uma concepção cênica que tinha no Bumba-meu-Boi muita 

relações em comum. Ambas as história (Flicts – Bumba-meu-Boi) falavam de exclusão. 

Lógico que ambas as escolhas haviam sido minhas com a anuência do Grupo. E, para 

sermos mais precisos e sinceros, em 1988, data da nossa primeira apresentação pública 

no Colégio Redentorista, em Fortaleza, nós havíamos apresentado uma “performance” 

que tratava sobre a temática dos 100 Anos da Abolição no Brasil. Bem, depois de 

termos conversado com o Grupo fomos procurar aqui na cidade quem também 

trabalhava com Bumba-meu-Boi. Chegamos ao nome de Pedro Boca Rica através da 

diretora do Museu do Maracatu, na época, Sra. Liricie Porto. Infelizmente esse Museu 

já não existe mais, funcionava anexo ao prédio do Teatro São José. Depois, de posse do 

endereço do Pedro fomos numa tarde ensolarada à sua residência. Contamos para ele 

nosso propósito de trabalhar com a concepção cênica do nosso espetáculo Flicts ser a 

partir do Bumba-meu-Boi. Ele ficou tão lisonjeado com o nosso propósito de um Grupo 

de Teatro com pessoas jovens trabalhando com bumba-meu-boi que, ao invés de 

fecharmos quanto custaria o trabalho dele para confeccionar um boi para o nosso 

espetáculo ele disse que emprestaria o boi dele pra gente. Foi esse Pedro Boca Rica que 

nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente. “(...) Pedro Boca Rica um dos mais 
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famosos topadores de boi cearenses, falecido em 1991. Pedro aprendeu de menino, em 

Ocara, depois viajou para São Paulo e esqueceu o Boi. Só depois de adulto, com certa 

idade, vendo-se desempregado na grande cidade, relembrou o Boi. Tornou-se artista 

profissional, ganhando a vida como cantor, bonequeiro e brincante de Reisado 

(BARROSO, 2013, p. 61)”. 

                   O Bumba-meu-Boi e o Maracatu não somente passam a ser o meu 

deslumbramento com teatro, como intuitivamente, isso revestia de toda energia possível 

minha forma de preparar cenas e trazê-las para tudo isso passar imperceptível por quem 

estava à frente na coordenação da oficina. No entanto, foi daqui que eu comecei a sentir 

que esse estandarte de luta era mais que simples enfrentamento. Era eu dizendo sim para 

essa teatralidade negra que chafurdava fazendo festa dentro do meu corpo negro 

prematuro. Era eu, com olhos de encanto, percebendo muito além de somente folguedos 

populares. Era essa minha atração irresistivelmente cega abarrotada de uma confiança 

de que teatro não é folguedo, não é dança dramática, não é criação de grego. O alto-

falante do meu coração dizia que ou eu tenho uma vivência fulcral, eu disse ritual?, com 

essa expressividade nascida na África, concomitantemente com os povos africanos, ou 

então essa minha paixão iria definhar junto com as crudelíssimas situações de exclusão. 

Ou eu me lambuzo todo dessa arte afrodescendente presente em todos os momentos da 

vida, produzida pel@s african@s, ou então como vai ser alimentar uma paixão com 

cimento? Eu não podia deixar que a dor de negar quem eu era petrificasse um avatar que 

nada tem a ver com as máscaras africanas, quem eu sou.       

A máscara, imagem-enigma, é bem mais que uma representação do 

mundo. Ela é já a expressão de um outro mundo que ser, porque vive 

no limiar entre o inanimado e o animado, entre o tempo mítico e o 

tempo profano, entre a vivência e a recordação. Não é à toa que na 

África os ritos funerários têm grande importância e são revestidos de 

rituais que se utilizam máscaras que grifam exatamente este aspecto 

de ligação entre aqueles que vivem no tempo profano dos viventes e 

aqueles que habitam o tempo sagrado dos antepassados. A máscara é a 

personificação dos ancestrais entre os viventes. Ela é o elo de ligação 

entre o Aiyê e o Orun (OLIVEIRA, 2007a, p. 223). 

                  É desta forma que eu preciso festejar esse meu arrebatamento apaixonado 

pelas coisas do teatro. Foi sim essa paixão quem orientou e abriu caminhos me levando 
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para bem longe desses cursos e/ou oficinas detratores e ordenadores de estratégias 

nocivas para me expulsar de todas as formas, sobretudo por inaptidão. Mas as piores 

eram as subliminares. Seu objetivo é querer passar despercebidas, no entanto, seu foco 

destruidor é justamente pensar que não se percebe. Por exemplo, uma lista bibliográfica 

é uma coisa aparentemente inofensiva, é somente uma lista com nomes de autores e 

livros. Não, não é nada disso! Quem são? O que e por que escreveram o que 

escreveram? Por que uma listinha só com autores estrangeiros, sem nenhum african@? 

Pior ainda, mais uma vez, porque referendar o código da escrita como única referência 

possível? Fala pomba da palavra ave! Leva esse leve e breve recado encharcado de um 

sonoro saudosismo. Felizmente essa saudade hoje, enveredou-se por uma singela 

compreensão maternal e circular que se alimenta de escamas, (cantando-&-dançando) 

com Logun e os Mascarados Caretas do Bumba-meu-Boi. Outro aspecto da minha 

idiossincrasia mais íntima; sensível apenas ao toque Ori que me orienta nas doces, 

lúdicas & aguadas encruzilhadas. Há quem diga alter ego AfroDJ. Talvez por isso a 

certeza mora num aconchego que se despetala em Tambores no meio da Rua. Até 

porque a conta da mais perfeita divindade é o círculo do dez germinado na fecundidade 

do quatro: 1+2+3+4! 

                  O teatro seduziu e se apropriou do meu corpo de uma forma originalíssima, 

não me permitindo que eu me engasgue com raspas que não me alimentam. Ele reage, 

sempre de maneira emocionada quando o que tentam me empurrar à força é algo que 

não está comigo. Na maior felicidade é ele quem vai acionar o sinal de alerta: um rio 

feito à mão, somente a delicadeza do artesão da natureza poderia colocar no passeio do 

pôr do sol de uma cidade chamada Fortaleza. A suavidade da cidade não está no forte 

belicosamente superposto como um olho atirando frases feitas. Está na “Memória do 

Baobá”106, metáfora por onde desce a ludi(cidade) de alguns ancestrais que brincam de 

(Canto-que-Dança). Assim, reconstroem o tempo que paciente vai tecendo o movimento 

do corpo na oralidade da palavra Axé. Isso porque a única língua capaz de traduzir o 

candomblé, talvez seja, a do simbolismo artístico. 

(...) Mas é bom que se diga, todas essas associações simbólicas são 

produtos de interpretações abertas. Não há no candomblé uma 

                                                           
106 Evento realizado pelo NACE – Núcleo das Africanidades Cearenses, no Passeio Público, em Fortaleza a 

Cidade Tan-Tan.  
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interpretação definitiva, fechada nem é a do povo de candomblé, por 

sua experiência a mais confiável (TAVARES, 2008, p. 33-34). 

EXU 

O Ipadê (Ìpadè) é um cerimonial próprio das casas de candomblé 

iorubá e que tem como objetivo a reunião e o encontro de poderosas 

forças divinas. Ele acontece sempre que ocorre a imolação de animais 

de quatro patas, nas grandes festas dos terreiros, quando a terra é 

alimentada. Esta liturgia tem o sentido de apaziguar as grandes 

energias sobrenaturais que para ali convergem. É um ritual que 

homenageia todos os representantes das ancestralidades feminina e 

masculina, participantes do princípio coletivo ou particularizado, 

como Iyamí Oxorongá, as Iyamí-agbás, Babá Egun, Babá Orô, os 

Ajaguns, os Oxôs, os Esás, etc. Esta reunião é controlada e presidida 

por Exu, a divindade age como mensageiro, o encarregado de entregar 

as oferendas, o intermediador entre as divindades e os homens e vice-

versa. Exu é também, o guardião, zelando pela comunidade e 

resguardando-a das poderosas energias que participam deste ritual 

(MAURICIO, 2011, p. 358).     

       

 

                                          (Wellington Pará – Exu e o Semicírculo Fálico no Mercado São 

Sebastião, em Fortaleza A Cidade Tan-Tan) 

 
Exu é um orixá filho, resultante da interação entre princípios 

genitores. (...) Uma história conta que é filho de Ọrúnmìlá, orixá 

funfun, da cor branca, da direita, com Ybbiérru, orixá da esquerda 

representada pela cor vermelha. (...) Patrono da relação sexual, ele é 

responsável pela interação de princípios masculino e feminino, 
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cumprindo sua função característica de filho. Responsável pela 

introjeção de substâncias necessárias ao desenvolvimento da placenta, 

Exu realiza o processo capaz de engendrar a passagem e o nascimento 

de um ser do orun para o aiyê, das matérias massas, princípios 

genéricos para a existência individual concreta (LUZ, 1995, 58-59).   

 

Exu107, Laroiê, pra você! Meu incomensurável! O semicírculo na 

encruzilhada do mercado, superposto nas Mãos de Lonan! Laroiê! Começamos, então 

pra valer, afagados nesse nosso mar de dendê! Sim, sua mão é essa quantidade do três 

ao infinito que se multiplica em afetos sempre que eu lhe recorro.  É muita felicidade 

começar a falar sobre você e para você, reverenciando o dialogo possível com essa 

imagem do meu, do seu, do nosso Mercado São Sebastião, que fica localizado na área 

central, da nossa Cidade Tan-Tan, Fortaleza! Somente você mesmo, entende e até 

movimenta-se em mil vibrações esféricas aceitando serenamente a minha felicidade por 

falar de você a partir de uma referência católica. Mas você sabe tudo. Eu terei o maior 

prazer em desvelar o porquê, Exu, Laroiê! Ainda que o nome seja o de um representante 

da referida religião, mais forte que tal representação, é o que mercado vai ser na 

formação das culturas e cidades tradicionais, na África. Mercado, nesse momento, é 

local, sobretudo, das mulheres. Um lugar para trocas das mais variadas significações. 

Mercado é onde o dinheiro circula. Circulando eu penso que essa imagem passa a ser 

você, Exu, a esfera infinita. Sendo você, Exu, esse Mercado, círculo infinito, não há 

Exu, nenhuma acepção para a palavra vantagem. Dinheiro é troca de sobrevivências 

entre iguais. Desde muito pequeno, que meus familiares sempre me levavam ao 

Mercado São Sebastião. Eu sempre fui morador do Parque Araxá. Ruas diferente, mas o 

bairro sempre esse. Até hoje, o Mercado São Sebastião nunca deixou de ser um local de 

transito para meus caminhos. E, quando fui trabalhar no SESC Fortaleza, na rua 

Clarindo de Queiroz, propositadamente, eu tomava café no Marcado, passava por ele 

para vir almoçar, em casa, e, no final do expediente, eu caminhava pelo lado de fora, 

olhando para a tranquilidade da noite que já tinha posto o Mercado pra dormir. Havia 

                                                           
107 Exu – Orixá iorubano mensageiro, elemento dinâmico individual e coletivo, portador e provedor do 

Axé, orixá da comunicação, redondo (...) tem várias funções desde senhor dos caminhos a detentor do 

ebó, ele é o eixo de transição do axé. O que difere Exu dos outros orixás é o fato de ele ser múltiplo uma 

vez que todas as coisas e todos os homens, inclusive os orixás tem seu ou seus Exus, ferramenta porrete 

fálico (ogó), provedor do diálogo Exu é centro. (SOARES, 2008, p.174). 
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sim, pendurada uma lembrança do meu avô-griot, por ter sido ele quem me fez me 

sentir tranquilo mesmo sendo o Mercado uma azáfama sem fim. Enquanto eu ficava 

esperando o meu avô-griot, ele havia me aconselhado que eu ficasse conversando com 

meu amigo invisível. Foi quando Exu se mostrou pra mim eternamente. Hoje, no 

Mercado São Sebastião, eu, (Africa-na-mente) velho, ouço todos os discursos dessas 

vozes ancestrais dos meus antepassados africanos. Quase sempre, pela manhã, eu bato 

cabeça! Laroiê!  

 

Como foi que eu apendi que mercado era também um espaço para sua 

devoção? Bem, como eu já lhe falei, antes trade do que nunca, sabiamente propala o 

provérbio da minha Mãe Benedita Pará. Então, eu estava cursando no mestrado, a 

disciplina do Prof. Henrique Cunha quando ele nos brindou o semestre com a leitura de 

“A Casa da Água”, de Antonio Olinto. Um acadêmico da A.B.L.108 que, na minha visão, 

trouxe para o sossego do meu coração, mais um arremate da compreensão que eu 

denomino de Língua Livre: ou por uma oralidade toda minha! Ele amplia o que o 

Guimarães Rosa já havia chafurdado nessa estripulia, feito você, meu chapa e sua 

(Exu)berância e soberania de pôr ordem no caos do dia-a-dia, ou vice versa, à revelia de 

qualquer lógica ocidental.  

 

Peço sua licença para lhe fazer mais uma “oferenda lírica”109. De uns 

tempos pra cá – e eu sem muito bem quem é o portador que traz tanta felicidade – tem 

se havido meu coração com a presença suave & serena de mais uma poesia que fertiliza 

para além de qualquer simetria. O mais fantástico desse amor em mim foi sua maneira 

imperceptível com que já se alojou por todo o meu corpo. Exu, o lírico desse poeta é 

alucinado por palavras, seria mais preciso da minha parte dizer, apaixonado por 

palavras; parece até que ele come ou já comeu todas as palavras. Seu alimento 

desenfreado. Ah! Exu, como isso mexe também comigo! Mas é porque, comigo, foi 

porque eu quis ser como você, que tanto as pesquisas, quanto às pessoas mais velhas do 

candomblé afiram ser: o comunicador de dois mundos no Candomblé de Nação Ketu 

(Orun – Aiyê), Boca Coletiva, A Boca do Universo, O Mensageiro, O Pai de todos os 

Discursos, entre tantos outras denominações. A encruza dessa nova poesia, que você 

                                                           
108 Academia Brasileira de Letras. 

109 Conforme Eduardo Oliveira (2007a, p.131). 
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colocou no meu caminho, vem (do barro), também sabe que brincar com canções é feito 

“oferenda lírica”: na encruzilhada ritual dos caminhos circulares, (Canta-&-Dança)! 

Embalança no com-(pas-so) da trilha que recria o dia-a-dia e projeta no corpo a simetria 

mais nua com o Dono da Rua. Daí tudo é brinquedo (Canto-que-Dança). Tudo é arte 

provo(cante)! Apresento-te essa fala nova, porque a compreensão é uma canção (Canto-

que-Dança), que toca – em formato de língua – no meu corpo todo. Só dá tempo de 

confirmar que foi bom. Sendo canção (Canto-que-Dança) cai como uma emoção que se 

despe em plena Praça do Ferreira, no centro da Cidade Tan-Tan. Eu – pra sempre – 

trarei comigo esse movimento que abre caminhos. Laroiê! Exu me fez e faz amar a 

língua desobediente que vai desobstruindo o que foi petrificado na clausura de 

cimento.   Compartilho com você o presente que você me ofertou. Você bem sabe 

como não é fácil fazer de conta que está tudo bem. “O mundo está ao contrário e 

ninguém reparou”110. Oh! Pássaro Preto–&–Negro! Voa, pois meu coração aprendiz 

(Canta–&–Dança) feliz, por agora tamborilar no compasso do Ijexá. Em pleno cortejo 

vamos reverenciando (Exu–Oxum–Logun) para encruzilhar nosso mel pela boca-

coletiva do velho-menino (“co-movido”) a gingar: “Pegue estes olhos fundos e aprenda 

a Enxergar”111. Sinta Exu. Aqui está. É como a bandeira branca nas nossas antigas 

Casas de Candomblé, demarcando que “da porteira pra dentro”112 o discurso é outro. 

Nos Terreiros a fala vai ser o hálito do mais antigo no ouvido do mais novo. Tudo isso 

começa com sua licença, pondo em movimento (Canto-que-Dança) o que hoje também 

é Cortejo. Cortejo é Manifestação Teatral de Rua. A rua é o canto infinito de Exu. Lá 

ele (Canta-&-Dança) de felicidade e feliz de saudade por também ser Ancestralidade. 

Águas levaram para distante daqui esse sentimento. Sensibilizado & ungido no dendê 

bendito.  Exu é caminho fálico do três ao infinito. Eis o presente que me foi ofertado por 

Exu para que eu tivesse o maior zelo por tudo está dito, bem dito, bendito: Poeta 

Manoel de Barros – “O Mundo não foi feito em alfabeto. Senão que primeiro em água e 

luz. Depois árvore”. 

                                                           
110 Relicário - Canção de Nando Reis. https://youtu.be/tRA2zq5sn9w. Acessado em 12/02/2014. 

111 Blackbird – Canção de Lennon & Mccartney. https://youtu.be/UaSMROk-D-A. Acessado em 

17/04/2014. 

112 Mãe Senhora – Maria Bibiana do Espírito Santo. Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá. Falecida em 1967. 

https://youtu.be/tRA2zq5sn9w
https://youtu.be/UaSMROk-D-A
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É claro que essa oferenda de Exu, pondo de ponta cabeça esse poeta no meu 

ebó, passa a ser sintoma de canção do (i)Tororó, ou seja, um nobilíssimo brinquedo 

(Canto-que-Dança): É (Exu)berante & desconcertante, vai criando seus próprios 

Caminhos. Encruzilhando e cantando canções (Canto-que-Dança), no imaginário do 

inconsciente, que lúcido e lúdico diz sim!  Assim a tarde come a noite e repete seu 

desejo de ser plugada no ventre da madrugada. Coisas de Canção de Redenção – 

“Redemption Song”113. Uma vez que o desejo intenso de felicidade bem pode ser o 

desnudar-se num banho de folhas. Água que lava e faz do meu corpo todo, olhos de 

“transver”114. Às vezes dói, mas, às vezes, rói a rudeza da malvadeza que faz alguns 

tatear à luz do meio-dia, no sol de Fortaleza. Quem disse que não? (Canto-&-Danço), 

sim, no banho circular dessa canção. Pense num objeto escorregadio, vadio, arredio, que 

me assedia com imenso prazer e minha total permissão – claro que falo de canção 

(Canto-que-Dança) & a subversão dos Brinquedos Afro (Canto-Dançantes). O que eu 

quero dizer, na verdade, é que nessa manhã, em plena praça do Otávio Bonfim, havia 

um negro gato encruzilhando (incessante-interessante-irradiante-insinuante) no meu 

tocante caminho, no meio da rua (...) se achando! Laroiê pra você também. Ainda bem 

que Exu também labora nessa ideia de complementaridade. Ele desatou o nó da minha 

língua. Disse-me que era pra que eu pudesse expressar e comunicar onde está minha 

Língua Livre que desagua por uma oralidade toda minha! E quem quer vê-la 

aprisionada? “Inglês é língua estrangeira. Português é língua estrangeira. A gente devia 

falar só iorubá” (OLINTO, 1969, p. 177). Fui correndo rodopiar até me desplugar e me 

desnaturalizar dessa imposição que fere e maltrata todos os silêncios. Quando as 

palavras passeiam pelo meu corpo, verbos & pessoas (mais-que-perfeito), pontuam uma 

leve atração erótica e sensual. Exu(berante) & poétic@. Esférico como deve ser todo 

Movimento Circular, na verdade, a Roda da Cobra. Redonda como as canções (Canto-

que-Dança). Ali estava no parapeito encruzilhado dos saberes múltiplos &, às vezes, 

imprevisíveis um vento cantor tocando tambor: a oferenda odara desses brinquedos 

cuidam em afagar o Cume Oco do Ovo Primordial que também é (Canto-que-Dança)! 

Até porque toda a irreverente alegria de Mateus, no Bumba-meu-Boi, não teria outra 

referência mais precisa. Todas as vezes que o brincante Mateus se manifestar é a festa 

de Exu que o coloca para (Cantar-&-Dançar). Sempre que a sapiência e sagacidade de 

                                                           
113 Redemption Song – Canção de Bob Marley - http://www.bobmarley.com/. Acessado em 20/08/2014. 

114 Transver – Expressão do Poeta Manuel de Barros. 

http://www.bobmarley.com/
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Mateus superar as mazelas de uma sociedade secular e estruturadamente racista e 

desigual, pode crer, são as ações incabíveis em explicações de Exu Odara. É (Canto-

que-Dança). Mateus incorpora a vivacidade daqueles a quem, na essência só lhes resta a 

inteligência. Uma vez que, na existência, foram roubados dos mais elementares direitos 

como, por exemplo, uma educação de qualidade e ainda massacrados por uma prática 

cotidianamente injusta. Vem Exu & sopra no ouvido de Mateus. Daí a cosquinha suave 

do hálito de Exu lhe anima. Exu é o alimenta de uma força que liberta. Tudo isso de 

maneira muito engraçada, leve, solta, ingênua até, conduzindo o espetáculo para um 

grande final: no Bumba-meu-Boi, a língua, que poderia ser desavença, vence o desastre 

do que foi feito. Exu é o eixo. Como parceiro de Mateus que é, sabe que nossa origem é 

(Canto-que-Dança). Desta forma traz & compartilha o que mais agrada aos Orixás e ao 

Bumba-meu-Boi, ou seja, não teria melhor final do que a festa, o essencial na 

concepção dos tradicionais povos africanos. Isso é Descendência Viva, ou melhor, 

Afrodescendência. Tradição que se renova de uma maneira muito bacana. Isso é 

Ancestralidade Africana. É (Canto-que-Dança) de Criança. É Brinquedo Afro-Teatral-

Ancestral, de forma espiral, por isso mesmo é (Canto-que-Dança). Laroiê, Exu! 

“Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria” – Manuel de 

Barros. 

O Okoto simboliza um processo de crescimento. O Okoto é o pião que 

apoiado na ponta do cone – um só pé, um único ponto de apoio – rola 

“espiraladamente” abrindo-se a cada revolução, mais e mais, até 

converter-se numa circunferência aberta para o infinito (cume oco). 

(SANTOS, 1986, p.133). 

“Coma de amor”115 é sintoma de felicidade que somente as canções (Canto-

que-Dança) comportam. E aí, comportar é quase que compor um alento para subir & 

descer, montado em hipérboles abarrotadas de melodias & movimentos de 

encruzilhadas. Talvez, por isso, essa canção comporte também um comportamento 

odara. Tempos atrás, a canção do Caetano – Odara – vai me mostrar a expressão “Canto 

e Danço que dara”. Entre todas as canções radiofônicas que eu, até agora encontrei, esta 

é a mais explícita no sentido de vir, festivamente, celebrar um corpo inteiro, 

completamente sem culpas, como Exu desejou para tod@s! No entanto, a força da 

                                                           
115 Tantinho – Canção de Carlinhos Brown. https://youtu.be/hbgyWpy42ns. Acessado em 20/04/2014. 

https://youtu.be/hbgyWpy42ns
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“grana que ergue e destrói coisas belas”116, traz pela mão destruidora e colonizadora, o 

fogo e o ferro usados como as culturas tradicionais africanas nunca imaginaram, nem 

realizaram. Fogo que, covardemente, dispara e cope bala que mata ser humano negro. 

Ferro que funde o sonho, transformando-o na alquimia que oprimia e dizimaria muitas 

pessoas negras. Realmente, nossos antepassados africanos, jamais conseguiram 

vislumbrar que toda uma cultura se transformaria em comida de carcará: “pega, mata e 

come”117. Bem, sendo Exu o mestre do jogo de palavras, segue a letra da canção 

“Odara”, para que, como exercício cênico com brinquedo (Canto-que-Dança), nós nos 

deliciarmos em rodar feito Opelê de Ifá, até alcançar que sorte coube a cada brincante 

desse nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana.                 

 

Odara118 – Canção de Caetano Veloso – (CD Bicho - 1977) 

 

Deixa eu Dançar pro meu Corpo ficar Odara 

Minha cara minha cuca ficar Odara 

 

Deixa eu Cantar que é pro mundo ficar Odara 

Pra ficar tudo joia rara  

Qualquer Coisa que se sonhara 

 

Canto-&-Danço que dara 

 

A LICENÇA DE EXU EXCITANDO A INTRODUÇÃO 

 
Por viver em constante movimento e mudança, tem também uma 

conexão com Exu, o senhor da astúcia e da transformação (aiyê – 

orun). Por ser a própria mobilidade é Exu quem permite a este orixá 

transmitir e penetrar no mundo de sua mãe, no de seu pai, e no seu 

próprio. Tal como Exu, Logunedé tem o simbolismo do filho criado! 

Habitante do seio da floresta, a neblina é a representação da sua 

presença (MAURÍCIO, 2011, p. 270). 

 “O Meu Diploma é Negro Drama”119 e a Academia nem Sentia ou Porque Wellington 

Pará Decidiu Declinar da Teoria: Epigrama para RAP & Tambor 

                                                           
116 Sampa – Canção de Caetano Veloso. https://youtu.be/d4RhNvjk4YI. Acessado em 20/04/2014. 

117 Carcará – Canção de João do Vale e João Cândido. https://youtu.be/NZbxncygOPQ. Acessado em 

13/05/2014. 

118 Odara – Canção de Caetano Veloso. https://youtu.be/ROE9j3hr290. Acessado em 13/06/2014. 
 

https://youtu.be/d4RhNvjk4YI
https://youtu.be/NZbxncygOPQ
https://youtu.be/ROE9j3hr290
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“...Eu visto preto por dentro e por fora guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória” Negro 

Drama – Racionais MC’s.           

Exu é o princípio de individuação que está em tudo e a tudo empresta 

identidade. É, concomitante, o mesmo que dissolve o construído; aquele que 

quebra a regra para manter a regra (OLIVEIRA, 2007a, p.130).  

Eu sou uma pessoa autodeclarada negra. Sou o negrume que reluz toda 

ancestralidade da cultura tradicional africana. Isto é porque na Cidade Tan-Tan, 

amanheço negro com o sol e anoiteço negr@ com a noite. Essa negritude eu lambuzei 

no óleo de dendê somente para que todo mundo pudesse ver de onde vinha a infusão 

aonde eu macerava os meus dias. É para você saber em qual encruzilhada mora a trama 

que tece essa nossa história. 

Nenhum ser está isento de Exu. Dos seres humanos aos outros 

animais, dos vegetais aos minerais e até mesmo as divindades do 

panteão yorubano estão, por assim dizer, impregnados de Exu. Lá e cá 

Exu dá forma, identidade, função, finalidade. Lá e cá, Exu interliga, 

comunica, maneja, manipula, simula e dissimula, revela e disfarça, 

mas terá sempre um código ético a que Exu estará ligado. De suas 

atitudes – múltiplas e multifacetadas – nascerão sempre uma nova 

lição. De seu desvario nascerá sempre uma lei. De sua molecagem 

virá sempre um ensinamento ancestral. De sua vadiagem dependerá o 

equilíbrio de um sistema ético-moral que orienta a ação de todos os 

seres na Terra. (OLIVEIRA, 2007a, p.130).  

O princípio primeiro. O Mestre de Cerimônia que rompe regras e instaura a 

nova concepção e, ao mesmo tempo, o correr do cotidiano. Ele sabe tudo. Eu apenas 

digito no meu teclado virótico e às avessas. Fecundando a terra com seu falo flamejante 

para que um mundo de gente decante, sem se dar conta, do seu poder incomensurável. A 

essência da comunicação, que traduz todas as línguas e faz com que todos os discursos 

sejam possíveis. Sua palavra ganhando significação na maneira como o (canto-que-

dança) dos búzios deixa transparecer o que ele tem a dizer: Ijexá & Bumba-meu-Boi é 

(Canto-que-Dança), pois assim sempre foi. 

                                                                                                                                                                          
119 Negro Drama – Rap dos Racionais. https://youtu.be/V_SECWDIgog. Acessado em 

01/08/2014. 

 

https://youtu.be/V_SECWDIgog
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As trocas de axé se dão através do sacrifício. Dessa maneira, os 

sacrifícios é que mantém e aumenta o axé no mundo. As trocas são, 

portanto, condição inalienável da vida dos africanos e seus 

descendentes. É mais que reciprocidade. Esta é uma relação, no caso 

da cosmologia yorubá, fundante do próprio sagrado. Os orixás 

também estão submetidos à regra das oferendas, e todos os homens 

devem prestar homenagens aos orixás e antepassados por meio dos 

sacrifícios. Exu, que está no interstício de todas as coisas, que em tudo 

se aloja e de tudo se ocupa, tornou-se o protagonista de qualquer 

oferenda, entre os deuses e entre os homens, uma vez que nenhum ebó 

pode ser entregue sem a intermediação de Exu. É ele quem controla os 

sacrifícios (OLIVEIRA, 2007a, p.131).  

Toda essa narrativa, que é a história da minha descendência africana, vai ser 

sempre comigo conclamando a quem vai lê-la a interagir no âmbito do particular, ou 

melhor, do idiossincrático, pois somente assim eu sei c@ntar essa história e essa 

narração fará sentido. 

Agora, canto e reconto o quanto o Movimento Hip Hop, mais precisamente 

o RAP – Ritmo & Poesia – configura minha dimensão de ser humano negro; ou dizendo 

de outra maneira, este é o relato da construção de uma identidade afrodescendente 

alicerçada na poética da periferia urbana. Minha constituição afrodescendente a partir de 

um dos elementos do movimento hip hop: o RAP. É óbvio que tinha a ver com Exu 

porquanto ele nunca me abandonaria afogado em normas ou prisões acimentadas da 

língua. Exu, o múltiplo da linguem hipertextual, me leva periférico para dentro do RAP.  

O movimento hip hop é um movimento de maioria afrodescendente, no qual 

potencializei o modo que eu escolhi para afirmar minha viva descendência africana. Hip 

Hop é fazer política de uma maneira que aflige uma intelectualidade distante do olho do 

furacão, confinada que está sob a proteção dos frágeis e ilusórios muros da academia. 

Hip Hop é uma militância que perpassa a seara do corpo e, desta forma, confunde as 

formas enrijecidas de militar armado com jargões e meia dúzia de palavras de ordem.  

Exu é o portador do axé. Ele é o encarregado de distribuir o axé. O 

axé é a força vital que alimenta os seres vivos. Sem axé não há vida. 

Sem axé não há existência. Exu como princípio de comunicação, é 

também o portador do axé que alimenta a própria existência e, como 
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tal, é também o responsável pela transformação das coisas existentes 

(OLIVEIRA, 2003, p.108).  

Para um negro como eu, vindo de uma consciência teatral com Teatro de 

Rua, o RAP passou a ser minha sonoplastia crítica e transformadora. Os pretos, pobres, 

periféricos por cima de pau e pedra, cobras e lagartos, trancos e barrancos, passaram a 

construir e mostrar um jeito renovado de politicamente se afirmar. A voz dessa 

periferia, de maioria afrodescendente, funda esse novo movimento, dando vez e 

visibilidade para esta produção social que se contrapõe ao sistema partindo das próprias 

bases. 

Foi abrindo esses caminhos que fui sendo levado por Exu a mexer e me 

envolver com essa contra narrativa que se opõe ao “capitalismo racista-criminoso” e 

excludente onde o dogma do consumo dita as regras do mercado. O meu guia erguia a 

minha mão e me embrenhava nas periferias para que eu pudesse conhecer e assumir 

esse novo jeito de ser afrodescendente, afinal eu tinha passe livre nesses terreiros que se 

tornaram territórios e transmudaram o local em universal. Laroiê Exu! Eis aqui o seu 

dendê! Laroiê para agradecer a natureza humana em cada um de nós. Natureza a 

significação e sustentáculo do Candomblé de Nação Ketu. Laroiê eu e você. Cabaça é a 

cabeça que come com os olhos e pelos ouvidos. Bebe a oralidade da palavra feito sêmen 

sensível e factível. Laroiê Exu! Cantando canções que c@ntam a coisa circular. 

Esférico, movimento e força que dinamiza todo o sistema. Laroiê Exu! O Candomblé é 

a alquimia de uma complexidade simbólica, porque ele é a simplicidade da cabaça onde 

dorme a natureza; mas antes, o pôr-do-sol, arrebata a mística solidão dos animais que 

embevecidos bebem a noite. Por aqui, eu digo: Laroiê, Exu, ou como bem diz o poeta 

baiano Nelson Maca120: “Thank You, Exu!” 

Exu, mais fantástico ainda foi o que o RAP & o Movimento Hip-Hop 

fizeram para reverenciar a quem merece. Elegeram a dupla Caju & Castanha como os 

                                                           
120 Poeta Nelson Maca – https://www.facebook.com/nelsonmaca.maca?fref=ts. Acessado em 

22/02/2015. 

12 Opanijé (Rap da Bahia) – https://www.facebook.com/opanije?fref=ts. Acessado em 12/02/2015.  

120 Lheo Zotto – https://www.facebook.com/lheozotto. Acessado em 12/02/2015. 

 

https://www.facebook.com/nelsonmaca.maca?fref=ts
https://www.facebook.com/opanije?fref=ts
https://www.facebook.com/lheozotto
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pais ancestrais de todo o movimento. Reconhecimento e respeito para prestigiar os 

antepassados disso tudo. E o bom Exu é que, talvez, a maioria nem sabe, mas você já se 

revelou para mim. Tudo que li e o pouco que (vi)venciei sobre você, nos Terreiros, no 

mínimo, começam falando sobre o princípio da comunicação. É exatamente o que o 

RAP mais deseja ser para as comunidades dos Quilombos Urbanos. E nós não podemos 

deixar de registar a quantidade de grupos que foram felizes em sua meta. Exu(xuzinho) 

eu até vou deixar aqui dois nomes bem interessante que trabalham com RAP e, além 

disso, abertamente fazem menção à Religião dos Orixás, bem como, compuseram letras 

em sua homenagem:  

 Opanijé 121– (Rap da Bahia).  

 Lheo Zotto122 – (Leonardo Junqueira).   

Então, no meu ponto de vista, essa atitude é de muita responsabilidade, pois 

é dessa forma que a tradição pelo conteúdo, e sobretudo pela ética do comportamento 

em tomar a benção a quem veio antes de nós, vai se mantendo e se atualizando. 

Realmente a língua livre & ligeira dos (repentistas-cantadores-&-MC’s) estão aí para 

confundir letrados e iletrados, por não caberem em rótulos que não lhes comporta em 

virtude de tanta notabilidade. Exu, Laroiê! Salve Caju & Castanha! Salve todo o 

Movimento Hip-Hop!       

Entende-se, pois, que tudo aquilo que tem uma existência dinâmica, 

cinética, movimento, vida, possui seu Exu individual e nisto estariam 

incluídos todos os seres vivos e todos os orixás. Só Exu não teria Exu, 

por conter-se em si próprio e Olorun, por ser absoluto em perpétua 

imobilidade (TAVARES, 2008, p. 130).  

É NOITE, CAJU & CASTANHA DESABALAM NA LINGUAGEM DO PENSAMENTO 

“A gente comecemos cantar música, cantava moda assim, na feira, por todo canto, 

sabe? Aí depois veio aquilo no juízo da gente e a gente comecemos cantar repente” – (Caju, aos 

10 anos). 
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“O que partiu a música na vida de Caju & Castanha foi a falta de dinheiro” – (Castanha, 

entrevista, 2010).  

Eu quero ver dois cantador embolando 

Eu quero ver dois cantador embolar 

Eu quero ver dois cantor-embolador  

Na pancada do tambor 

No chiado do ganzá 

 

A falta de dinheiro, conforme explica Castanha no documentário “Caju & 

Castanha – Ao Vivo, no Centro de Tradições Nordestinas”, é quem vai dar voz à 

palavra que, embolada num canto tenta desemaranhar o canto da sobrevivência. Ah! 

palavra-ave-cantada, mas como existir num buraco onde a vida é somente o canto da 

ema?  “Você bem sabe que a ema quando canta trás no meio do seu canto um bocado de 

azar?”123 Como encorpar pra, pelo menos, tocar um pandeirinho de lata e superar o 

presságio ouvido na voz do eterno mestre Jackson do Pandeiro? Por que existir, 

resistindo no galope desabalado da fala, se a estrutura mental ainda nem dá conta ou tem 

consciência das injustiças mundanas? Teria essa palavra com sabor sempre inédito 

porque sempre vinda de repente e empanzinando muito mais do que comportava o juízo 

de vocês, teria esse jorro de comunicação algo a ver com a dinâmica esférica do 

movimento de Exu do Candomblé Ketu? 

Caju & Castanha, no galope da linguagem, parece que tentam perseguir a 

velocidade do pensamento, pois tem urgência de revelar sua forma de existir; daí 

escancham-se no RAP-repente, antes mesmo da escrita no emaranhado das palavras, 

dando-lhes significado ao anunciar uma outra forma de denúncia. Afrodescendentes 

como eu & como muitos(as) nesse país, uma das formas que nós utilizamos para 

detonar a estrutura empedernida e violenta do sistema “capitalista-racista-criminoso” é a 

Festa. São petardos feitos de notas denotando o tecido ancestral africano gerido pelo 

nosso corpo negro em luta por liberdade. Uma linguagem que para quem é fecundad@ 

& feit@ em tambor, sabe seus significados. Esse será o samba de negr@s que sabem 

que o samba é o dono do corpo; e corpo na percepção da ancestralidade iorubana é a 

morada de Exu. E por falar em Exu ele está nos lembrando que há um poema de Abdias 

do Nascimento que é perfeito para, por hora, sintetizar nossa fala. Eis a delícia de um 

pedacinho. Um dedo de prosa, em versos: 

                                                           
123 O Canto da Ema – Canção de Jackson do Pandeiro. https://youtu.be/djKItmfsslc. Acessado em 

26/08/2014.  

https://youtu.be/djKItmfsslc
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PADÊ DE EXU LIBERTADOR – Abdias Nascimento 

(...) 

imploro-te Exu 

plantares na minha boca 

o teu axé verbal 

restituindo-me a língua 

que era minha  

e ma roubaram 

sopre Exu teu hálito 

no fundo da minha garganta 

lá onde brota o  

botão da voz para 

que o botão desabroche 

se abrindo na flor do 

meu falar antigo 

por tua força devolvido 

monta-me no axé das palavras 

prenhas do teu fundamento dinâmico 

e cavalgarei o infinito 

sobrenatural do Orun 

percorrerei as distâncias 

do nosso Aiyê feito de 

terra incerta e perigosa 

 

Fecha o meu corpo aos perigos 

transporta-me nas asas da  

tua mobilidade expansiva 

cresça-me à tua linhagem 

de ironia preventiva 

à minha indomável paixão 

amadureça-me à tua  

desabusada linguagem 

escandalizemos os puritanos 

desmascaremos os hipócritas 

filhos da puta 

 

(...) 

 

Ofereço-te Exu 

o ebó das minhas palavras 

neste padê que te consagra 

não eu 

porém os meus e teus 

irmãos e irmãs em 

Olorun 

nosso Pai 

que está  

no Orun 

Laroiê! 
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O coração do rei do ritmo é um Pandeiro. Tudo de memorável no (Canto-

que-Dança) de Mestre Jackson foi artesanalmente emoção. Saindo do “canto da ema”, 

resvalando em sua “casaca de couro”, a voz de sua majestade é estandarte de 

anunciação. Aí vem, mais voz do coração: “tum, tum, tum”124! Segue o link dessa 

canção, com Roberta Sá, no YouTube. E quem sensibiliza minha intuição tem nome & 

codinome beija-flor: Exu, Laroiê, pra você!  

Exu não é exatamente um orixá. Ele é um princípio de comunicação 

que interliga tanto os homens com as divindades, quanto o homem 

entre os homens, os homens consigo mesmos e os homens com o meio 

ambiente. Exu é o princípio dinâmico do universo africano. Exu existe 

mesmo antes da existência, pois como forma cultural ele dá 

possibilidade da existência da forma, e, enquanto tal, ele está presente 

em cada uma das materializações/singularizações da forma cultural 

que se individualiza em cada objeto de cultura produzido pela 

comunidade. Exu, é assim, onipresente individualizado (OLIVEIRA, 

2003, p.108). 

Exu é o melhor (Canto-que-Dança) para que eu faça festa ao procedimento 

hipertextual. A ideia de hipertextualidade é realmente essa ideia do múltiplo e diverso 

que é Exu. O hipertexto possibilitado pela web, nos conduz a vários locais ao mesmo 

tempo. Ele é a condição da essencialidade da cibercultura que é essa comunicação 

mediatizada por computadores em rede. O hipertexto é a possibilidade de, amplamente, 

abrir-se um caminho aos que foram silenciados e excluídos do discurso oficial. O 

discurso imposto de forma unidirecional pode, de agora por diante, transformar-se em 

multivocal e pluridirecional. Aqui subjaz a ideia que nós proclamamos ao dizermos que 

a Oralidade é minha Língua Livre. Laroiê, Exu! Caso seja muito necessário é só se 

permitir a perceber que o Dono da Rua é quem tranquilamente conecta a 

hipertextualidade da internet com a herança cultural das comunidades tradicionais 

africanas. Invocamos o princípio primeiro, o rompe regras, o mensageiro, essência da 

comunicação que traduz todas as línguas e faz com que todos os discursos sejam 

possíveis. Esteja Exu sempre conduzindo a minha fala, a fim de que eu possa comunicar 

                                                           
124 No tempo que eu era Só – Canção de Jackson do Pandeiro. Link da canção com Roberta Sá - 

https://youtu.be/8CIQwQjbMCQ. Acessado em 10/09/2014. 

https://youtu.be/8CIQwQjbMCQ
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algo realmente transformador que venha contribuir para as lutas e enfrentamentos 

cotidianos de tantos negros e negras massacrad@s e invisibilizad@s na falácia oficial.  

Essa nossa tese, que eu, vez por outra estou chamando de blog-memorial, é 

uma narrativa hipertextual, licenciada por Exu, também e principalmente. Uma fala que 

descreve a guerra angustiada e desigual entre quem se apropria do conhecimento e faz 

negócio sujo com um bem que não tem dono. O hipertexto que eu desejo para o Teatro 

do Encantamento da Ancestralidade Africana é o de uma sociabilidade que (Canta-&-

Dança), contempla negros e negras, como também os índios dizimados dos nossos 

estudos e ainda todos(as) aqueles(as) que foram espoliados(as) do seu direito à 

humanidade. Hipertextualidade no nosso teatro será, invariavelmente, fundar uma 

educação hipertextual, na qual, a lendária figura do(a) professor(a), senhor patriarcal do 

(conhecimento/saber), seja deletada de nossa memória porque, finalmente já vamos 

tod@s estarmos vivenciando a partir da energia esférica e circular que é Exu. Isso sim, é 

movimento, energia (Canto-que-Dança)! 

Exu é “guia do caminho da sabedoria sagrada” (Ford, 1999, p.224). 

Neste sentido ele é a ética do universo africano. É um grande sábio. 

Talvez, por isso, ele habite o Ovo Primordial junto com Olodumaré 

antes mesmo de existir o mundo. Sendo mais antigo que a criação, 

Exu é também a criatura mais sábia. O sabio rompe com o senso-

comum que asimila as coisas do mundo sem as questionar. O senso-

comum observa apenas um lado das coisas: é parcial. Vê apenas uma 

direção: é linear. Exu não é apenas branco ou vermelho. Ele é 

policrômico: branco, vermelho, verde, preto … Ele anda em todas as 

direções no mesmo instante (OLIVEIRA, 2007a, p. 319). 

 

No Facebook nós vamos encontrar uma grande quantidade de páginas 

pessoais ou mesmo de determinados Terreiros de Candomblé. Eu vejo essa rede como 

um excelente campo para pesquisas. No entanto, duas orientações eu ressalvaria: 

primeiro de tudo que o Facebook seria o campo para se buscar conteúdo para se 

confirmar ou refutar nossas navegações por sites e/ou blogs. Em segundo lugar, torcer o 

nariz somente por ser informação do Facebook, seria o mesmo que apressadamente 

atropelar a expressão que nos alerta que, em pesquisa, o termômetro é meu e não do 

Facebook. A internet é infinitamente mais ampla que o Facebook, portanto segue uma 

recomendação (Canto-que-Dança), é um argumento de Paulinho da Viola: “(...) faça 
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como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar”125. Mas eu não 

posso deixar de compartilhar uma informação, numa página do Facebook, sobre Exu 

nos ensinando. Exu, o sábio: “Que Exu abra meus caminhos, dê movimento à minha 

vida, desvie o que não for bom, mas não me livre do que for aprendizado” - Arlene 

Marques126). 

 
Cada orixá possui seu Exu, com o qual ele constitui uma unidade. Na 

realidade, é o elemento Exu de cada um deles que executa suas 

funções. (...) Olodumaré criou Exu como um ebora todo especial de 

maneira tal que ele deve existir com tudo e residir com cada pessoa. 

Em virtude de suas competências e poder de realização, de sua 

inteligência e natureza dinâmica, o Exu de cada um deverá dirigir 

todos os seus caminhos na vida (SANTOS, 1986, p.131-132). 

 

                                                (Ilustração: Eurico Bivar – Exu – 1998) 

Sendo interação e resultado, Exu está profundamente associado à 

atividade sexual. O falo e toda as suas formas transferidas, tais como 

seu gorro tradicional com sua longa ponta caída, os vários estilos de 

penteados em forma de crista de longas tranças ou rabos de cavalo 

                                                           
125 Argumento – Canção de Paulinho da Viola. https://youtu.be/T1gB9Dwn7Ek. Acessado em 

20/12/2014. 

126 Página do Facebook Candomblé Irmãos de Fé: https://www.facebook.com/CandombleIrmaosDeFe. 

Acessado em 20/08/2014.  

https://youtu.be/T1gB9Dwn7Ek
https://www.facebook.com/CandombleIrmaosDeFe
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caindo pelas costas, seu Ogó ou maço, sua lança, dos quais vários 

autores trataram longamente e que figuram em quase todas as 

representações de Exu, são símbolos de atividade sexual e de 

reprodução como resultado da anterior. As numerosas cabacinhas, 

representação deslocada dos testículos, sublinham ainda mais 

claramente sua preocupação com a atividade sexual. Este aspecto de 

Exu é muito conhecido, provavelmente o aspecto mais comentado, e 

aquele que mais escandalizou os primeiros missionários e viajantes. O 

seu Ogó e as formas-símbolos de deslocamento fálico confundem-se 

com a representação do Obé Exu -  a faca de Exu. (SANTOS, 1986, 

p.164). 

 

Exu(xuzinho), assim, vem e se transforma na ideia mais radical para minha 

compreensão sobre internet, web, sobretudo, essa possibilidade hipertextual, sem a 

ditadura do começo, meio, fim, desestabilizando o reinado de uma lógica ocidental.  

 
Em vez portanto de um centro que move e uma periferia que é 

movida, um circuito multidirecional como aquele que agora se realiza 

na comunicação das redes, sem hierarquia opressiva do 

unidirecionalisimo (SODRÈ, 2012, p. 179). 

 

TEATRO: Grupo NATA127 (BA) – EXU: A Boca do Universo (2014) – Núcleo 

Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas 

Assim como a web nos concedeu “Logunedé: Uma Pequena Yorubópera”, 

com o Grupo Pé-de-Moleque, (SP), 2010, agora, a partir e março de 2014, via 

Facebook, nós tivemos o prazer de conhecer o Grupo NATA– (Núcleo Afrobrasileiro de 

Teatro de Alagoinhas). Até o momento eu não tenho ideia de quantos trabalhos teatrais 

já foram realizados para ou sobre Exu, no nosso país, mas o NATA bebe na mesma 

fonte com a qual nós gastaríamos de realizar o nosso Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana. No texto de Juana Elbein dos Santos, ela diz que Exu: 

Não é apenas o Ojisé-ebó encarregado e transportador de oferendas, é 

particularmente o Ojisé, o mensageiro no sentido mais amplo possível: 

                                                           
127 Página do Facebook do Grupo Nata. https://www.facebook.com/NataTeatroAfrobrasileiro?fref=ts. 

Acessado em 20/03/2014. 

https://www.facebook.com/NataTeatroAfrobrasileiro?fref=photo
https://www.facebook.com/NataTeatroAfrobrasileiro?fref=photo
https://www.facebook.com/NataTeatroAfrobrasileiro?fref=ts
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que estabelece relação do aiyê com o orun, dos orixás entre si, destes 

com os seres humanos e vice-versa. É o intérprete e o lingüista do 

sistema. Exu é revelado num de seus mitos como “Boca coletiva” é o 

nome pelo qual se chama Exu. (SANTOS, 1986, p.165). 

 

Agora em 2015, o espetáculo além de já ter sido agraciado com as mais 

diversas premiações, nesse ano de 2015, Exu A Boca do Universo, passa a integrar o 

Projeto de SESC, “Palco Giratório”128, e vai circular por 33 (trinta e três) cidades do 

Brasil.     

Uma grande vitória para o NATA e para todas as pessoas que fazem um 

teatro de altíssima qualidade artística, sério, comprometido em não referendar 

preconceitos e discriminações, e vem belissimamente, se posicionar contra o muro 

insano do racismo. Como também, como um ex-funcionário do SESC (1991-2002), eu 

não posso deixar de louvar essa iniciativa, por contemplar o espetáculo “Exu A Boca do 

Universo”, participando do Projeto Palco Giratório. Circular por trinta e três cidades 

brasileiras, com as vantagens que a empresa disponibiliza, é muito importante. É muito 

importante que espetáculos como o do NATA, minunciosamente elaborado e levando os 

fundamentos da cultura afrobrasileira e da ancestralidade africana, sem necessitar de 

fazer concessões, rode por esse nosso país tão necessitado de proposta dessa natureza. 

Importante ainda não esquecer, o SESC privilegia que os espetáculos que vão participar 

desse projeto possam desencadear uma série de atividades a partir do próprio trabalho, o 

que significa dizer que o NATA vai ter oportunidade de conversar com os mais variados 

tipos de pessoas. Vai, com certeza, poder dialogar para desfazer as associações que 

outras religiões teimam em perpetrar, como por exemplo, quando querem associar Exu 

ao diabo. Mais aí, com um pouquinho de sensibilidade e algumas ideias, sobretudo, de 

Cheikh Anta Diop, o NATA vai conseguir fazer essas pessoas entenderem que, esse 

“exército de um homem só”,129 vai nos mostrar como o primeiro homem é produto do 

                                                           
128 Palco Giratório SESC – (2015) - http://www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio/2015/. Acessado 

em 17/04/2015. 

129 O Exército de um Homem Só – I – Canção de Humberto Gessinger & Augusto Licks. 

https://youtu.be/hhUvRUcJ6IU. Acessado em 23/12/2014. 

 

 

 

http://www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio/2015/
https://youtu.be/hhUvRUcJ6IU
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Continente Africano. E, para quem já leu a bíblia, pode muito bem lembrar, talvez se 

assustar, aterrorizar-se, com tantas semelhanças. Como assim, semelhanças? Na 

publicidade, essa atitude tem outro nome.               

Silêncio! Eis o senhor do Silêncio. Oxalá queira o silêncio de Baba (Cantar-

&-Dançar) na qualidade do sigilo & do segredo que é mistério. A canção é o 

movimento que fundindo o passado no agora, fermenta o velho com o viril. Supremo, 

opaxorô & sombreiro alá nos faz para sempre (Cantar-&-Dançar). Apazigua nossa 

doação, ó potência sutil nesse Ijexá de Oxalá! – Oxaguian130. A suavidade da sexta é 

abundância nas mãos do Senhor do Silêncio. Abençoado seja esse desejo de 

entendimento da cesta cheia de Ar. Por todos os ares & lugares essa solicitação por ficar 

(Epa Baba), silêncio é luxo, anda em rápida e franca extinção. Ainda bem que Exu 

também labora nessa seara de complementaridade. 

 

OXUM 

Orixá do feminino, da feminilidade, da fertilidade, ligada ao rio 

Oxogbô em Ijexá (Nigéria). Senhora das águas doces, dos rios, das 

águas quase paradas das lagoas não pantanosas, das cachoeiras e, em 

algumas qualidades e situações, também da beira-mar. (...) Filha 

predileta de Oxalá e de Iemanjá, foi esposa de Oxossi, de Ogum e, 

posteriormente, de Xangô. Senhora do ouro (na África, cobre), das 

riquezas. Do amor. Orixá da fertilidade, da maternidade e do ventre 

feminino, a ela se associam as crianças. Nas lendas em torno de 

Oxum, a menstruação, a maternidade, a fertilidade, enfim, tudo o que 

se relaciona ao universo feminino é valorizado. Entre os iorubas tem o 

título de Ialodê (senhora), comandando as mulheres, arbitrando litígios 

e responsabilizando-se pela ordem na feira. No jogo de búzios é ela 

quem formulas as perguntas, respondidas por Exu. Oxum Orixá do 

amor, favorece a riqueza espiritual e material, além de estimular 

sentimentos como amor, fraternidade e união. É a patrona da Nação 

Ijexá (JÚNIOR, p. 58, 2011). 

                                                                                                                                                                          
 

130 Ijexá de Oxalá! – Oxaguian – http://youtu.be/lkZLVsghs3Y. Acessado em 10/10/2014. 

http://youtu.be/lkZLVsghs3Y
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“Todo silêncio é música em estado de gravidez” – Mia Couto. Então, Mia 

Couto, sendo gravidez (Canta-&-Dança) nas Águas Doce-Mel de Oxum. Se é de Oxum 

tem a relação umbilical com Logun! Brinquedo (Canto-que-Dança) do Equilíbrio que se 

Movimenta nas Encruzilhadas de um Ijexá. Ijexá que muito agrada Exu. Eis a tríade que 

sustenta & alimenta nosso Grupo Teatral Tambor de Rua – (Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana). Por ser (Canto-que-Dança) Oxum que me segredou toda 

magia do mistério da gravidez de Catirina, esta, por sua vez, fica grávida na companhia 

de Mateus. Daí porque Oxum lhe serenou com um desejo de comer língua de boi. Toda 

fecundação está nas mãos de Oxum, Catirina. Foi assim que ela fez também comigo. 

Pari o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. 

Materno é o sentimento que pari a eterna relação de afetos e institui outra 

língua. Que lambe a cria & cativa sensibiliza o odor de um amor que come com os 

olhos. Descendência viva é coisa de silêncio. Somente o cordão umbilical (maternal) 

baba & beija na água de uma outra bolsa d’água. Mãe é uma sensação de sorriso cativo 

que me levanta e me faz (Cantar-&-Dançar). Ó Mãe marcação de tambor pulsando feliz 

no corpo aprendiz. Mãe meu amor é o espaço de aconchego do bebe encarapitado nas 

costas de todas as mães da África. É ir & vir da Ancestralidade que se renova, pois se 

movimenta. E por isso que eu sou as tantas Marias das Periferias. Mães amantíssimas 

que amam seus filhotes brincando com os irmãos e as irmãs que cedo amamentam 

criando. Paixão de pássaro em forma de posse que o mundo leva & louva. Mãe: Amor 

que fica na porta da eterna espera. Ele vai voltar! Oxum: (Mater(n)idade). 

Eter(na)mente!) 

 (Canto-que-Dança) é canção que fala direto ao coração materno! Mãe canta 

& acalenta uma fertilidade saudável na voz dos rios, águas de Oxum. Essa relação 

desvela todas as melodias que louvam a leveza do doce Logun. Mãe: olhos do Rio nas 

escamas da palavra Água. “...Que mesmo não te vendo te vigia como Mãe, como Mãe 

que dorme olhando os filhos com os olhos na estrada”.131 Oxum trouxe-me em seu 

ombro feito pássaro de escamas encarnadas. Era de uma vermelhidão maternal, um 

quase mel lilás. Uma cabaça de ventre fecundado no (Canto-que-Dança) o mistério 

ritual do vento cantor. Farol do Tambor que tocou fertilizando o que um dia foi amor. 

                                                           
131 A Rota do Indivíduo (Ferrugem) – Canção de Djavan. https://youtu.be/BRYmI_Gzock. Acessado em 

12/11/2014. 

https://youtu.be/BRYmI_Gzock
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Oxum me segredou que eu dissesse para minha Mãe bem assim: Mãe é canção (Canto-

que-Dança) que (re)alimenta a existência da vida. A Mãe das águas doce sabe que 

quando o movimento do Ijexá ilumina as águas da fecundação & aponta uma outra 

maneira de desconstrução para a imposição de uma linguagem única, esse movimento já 

tronou-se (Canto-que-Dança). Somente assim vamos fertilizar as águas represadas pela 

repressão de uma normatividade unidirecional que já não mais da conta de aprisionar as 

águas em livre espiral (hipertextual) que vem do outro lado do Continente. Uma 

enxurrada de saberes Ancestrais Africano. Não há como nós – Afrodescendentes – 

ficarmos ausentes dessa maneira que ensina a interação com a existência a partir do 

(Canto-que-Dança) e se curva todinho em reverencia e respeito à Grande-Mãe-

Natureza. Para as Comunidades Tradicionais Africanas, que ressemantizadas & 

instituíram o Candomblé no Brasil, por exemplo, tudo parte da Natureza. Oxum orixá 

do Candomblé que é a Mãe das Águas Doces. Logunedé, seu Filho, faz a conexão entre 

os mundos das (Águas & Matas).    

Oxum é Água! Água é Chuva! Chuva é Festa! Festa é transgressão. Na 

minha Fortaleza, a cidade Tan-Tan, não é tão comum, mas são belas as tardes de 

chuvas.  Isso logo me leva a imaginar um carnaval todo feito com chuva. Bom, assim já 

é ritual lá onde o vento (Cantando-&-Dançando) traz a chuva. Vento & Chuva no Ritual 

do Carnaval é qualquer coisa de espiritual. Não obstante, eu vi “Mamãe Oxum na 

cachoeira colhendo lírios pra enfeitar o seu Congá”132. E eu também vi Mamãe Oxum 

com as oferendas para o nosso Brinquedo (Canto-que-Dança) e era sua água o que 

flutuava com o Tambor de Rua. E por que Carnaval? Porque Carnaval é Uma 

Celebração Sagrada chamada Carnaval! Foi a partir do meu Carnaval de 1983, em 

Salvador, com o Afoxé Filhos de Gandhi, fazendo parte do “tapete branco” da Paz, que 

eu fui encantado pelo ritmo que conduzia o Cortejo do Afoxé. Senhoras e senhores 

naquele momento, sem nenhuma teoria prévia, eu estava sendo apresentado ao Ijexá. 

Muito Prazer, meu dendê, vamos Afrodengar com o Wellington Pará!? Foi nesse 

(Canto-que-Dança) que eu entendi porque (Exu-Oxum-Logun) (cantam-&-dançam) na 

realeza contagiante do ritmo do Ijexá. A Celebração Sagrada pegando fogo e eu quase 

me queimava com uma vela acesa perto de uma prato com farofa, no meio da rua. 

Naquele dia de nada eu sabia, mas sentia que Rua tinha algo a ver com o meu Teatro. 

                                                           
132 Mamãe Oxum – Canção adaptada por Zeca Baleiro & Chico César. https://youtu.be/671WQHY0zwo. 

Acessado em 26/11/2014. 

https://youtu.be/671WQHY0zwo
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Ah! é isso! O Nome do nosso Grupo Teatral logo seria Tambor de Rua. Simples, não 

é!? É não, é profundo como somente as encruzilhadas, ensinam. A fala de um tambor, 

segundo os Dogon, no Mali, é (“Mãe do Ritmo”). Tambor é a comunicação Ancestral 

Africana, ou melhor dizendo, a primeira conta de e-mail foi a Fala do Tambor. Essa é a 

nossa compreensão para com a conexão do nosso fazer Teatral com a Ancestralidade 

Africana. Daí, feito oferenda pra Exu, descarregamos na rua. Exu é Movimento em 

forma de Axé. Exu & Axé são palavrinhas pequenas para grandes e complexos 

fundamentos que vão desencadear o Candomblé, na cultura iorubá. Eu nem imaginava, 

mas o Afoxé Filhos de Gandhi, desde sempre e também naquele longínquo carnaval de 

1983, antes de vir desfilar, já tinha reverenciado o Homem da Rua (Exu Elegbara), para 

que a Celebração Sagrada chamada Carnaval fosse um congraçamento de Paz. No 

âmbito do nosso Grupo de Teatro Tambor de Rua, que deseja criar & instituir uma 

Educação Teatral referendada na Ancestralidade Africana e na Afrodescendência, o 

nome do nosso Grupo (Tambor de Rua) comporta duas forças sagradas para o 

Candomblé de Nação Ketu. No Ilê Axé Omo Tifé, de Nação Ketu, coordenado pela 

Ialorixá Mãe Valéria de Logunedé, no Jangurussu, em Fortaleza, nosso campo de 

estágio, aprendemos com um filho da casa, que pelo ritmo do Ijexá, facilmente as 

crianças são estimuladas a começarem a tocar os instrumentos do Terreiro. As crianças 

são o verdadeiro tesouro de Oxum. A Mãe Valéria de Logunedé, me lembrou bem 

disso. No Ilê Axé Omo Tifé, no Quarto de Logun, há uma escultura que espelha um 

filho segurando o cordão umbilical e ali, mais uma vez, eu sempre que passo por ele, 

saúdo a ambos (Mãe & Filho).      

Oxum é a genitora por excelência, ligada particularmente à procriação 

e, nesse sentido, ela está associada à descendência no Aiyê. Ela é a 

patrona da gravidez. O desenvolvimento do feto é colocado sob sua 

proteção como o do bebe até que ele comece a “armazenar” 

conhecimentos e linguagem (...) mesmo depois de nascida a criança, 

até ela não estar dotada de razão e não estar falando alguma língua, o 

desenvolvimento e a obtenção de sua inteligência estariam sob os 

cuidados de Oxum. Ela foi a primeira Iyá-Mi, que encarregada de ser 

a Olutoju Awon (aquela que vela por todas as criança) e a Alawoye 

(aquela que cura as crianças). Por ser a patrona da gravidez Oxum está 

associada ao corrimento menstrual, ao “sangue vermelho” que é seu 

axé principal, e as atividades que regem e representam esse 
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corrimento. É devido ao seu símbolo materno que ela é saudada como 

yeye, sedo (ye ou ya) uma das mais difundidas raízes significando 

mãe e fazendo parte de muitas palavras desde as línguas protubantu 

até a fulani. Outra características importante, que decorre diretamente 

do seu poder genitor, é o de ser iyami akoko (mãe ancestral suprema) 

(SANTOS, 1986, p.86).     

                                             @@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Oxum é também a beleza de um estilo doando-se para uma voz bem 

próxima, para dizer de uma voz mais íntima ainda. A canção maternal sendo (Canto-

que-Dança) é mãe simplesmente por aleitar-se nos seios fartos & férteis da fecundação. 

Sendo mãe a canção aconchega rebentos apontando caminhos outros, de movimento 

circular. Coisa de Mãe. Matriz Africana é Motriz de Encantamento. 

O ritmo do Ijexá encanta (Exu-Oxum-Logun)! Ijexá é o ritmo que estetiza o 

Afoxé e, por sua vez, passa a ser o Candomblé na Rua. Esse é um caminho iluminado 

para quem deseja (Cantar-&-Dançar) sobre Educação Teatral assentada na 

Ancestralidade Africana & na Afrodescendência. Os toques & tons das canções fazendo 

o pensamento ser (Canto-que-Dança) para que o corpo possa expressar o íntimo do 

coração é um pomar grávido de possibilidades. Uma chuva fina fecundando e 

fertilizando a terra. Caminhos e encruzilhadas que convergem para o mesmo (com-pass-

so). Sendo com-pas-so & tendo o ritmo do Ijexá também deve animar o Bumba-meu-

Boi e o fazer novamente feliz feito criança, volta a ser de novo autoconfiança & pujança 

por ser (Canto-que-Dança). Candomblé na Rua se expressando pelo Afoxé no ritmo do 

Ijexá em Cortejo. E esse cortejo também pode ser Manifestação Teatral de Rua. No 

nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana tem a mesma descendência, 

podem & devem ser irmanados. Passa a ser a força da comunidade que congrega. 

Justamente por conta dessa grandeza e riqueza vai abrindo caminhos com a leveza 

desconcertante & com a beleza da Mãe Natureza. Da natureza descem as águas belas de 

Oxum! Água é a essência essencial, o começo da vida! Da fonte à foz: a memória das 

águas na consciência de tod@s. Ah se eu de novo chorasse e meu pranto virasse neblina 

fina. Desde muito cedo minha mãe Benedita Pará & Oxum me ensinaram que da água 

eu não mais me apartaria. É por   isso que, às vezes, me vejo dentro do líquido 

OXUM 
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amniótico como escamas de peixe de mim mesmo. Sou um menino que só viu os rios no 

desenho das estradas secas, mapeando-se de areias quentes e agrestes e jurando: um dia 

eu passei por aqui vigoroso, vestido de rio, mas veio o humano-dragão e me bebeu todo. 

O amor está sob a proteção de Oxum. Uma das coisas mais belas da qualidade do 

feminino em Oxum é a tranquilidade de dizer do amor de quem ama. Mais que isso, 

assumir serena a melancolia que desce com o pôr do sol. O feminino é uma fortaleza 

suave que, genuflexa, (Canta-&-Dança) a noite toda. O feminino em mim é o mel da 

semente do girassol que lambe meu lado Oxum e brinca de prazer escorregando nos 

pelos pubianos da aurora cantante. 

Oxum e seu poder gestacional também age na terra, que, após ser 

fertilizada e fecundada pelas águas, cria abundância e traz 

prosperidade para a agricultura. Como mulher poderosa participa do 

panteão das Iyamis, as mães ancestres, e em seu aspecto velho faz 

parte do grupo das Ajés, as feiticeiras poderosas. Como Eleiyé 

(proprietária dos pássaros), está ligada às aves e ao ovo, símbolo de 

fecundidade, passando a ser chamada de Iyá Eyin, a “senhora mãe dos 

ovos (MAURÍCIO, 2011, p. 275). 

@@@@@@@@@@@ 

 (Gabriela Ramos: “Ora, Yê Oxum / Dona do meu ventre e de todo 

ventre fértil / Traga amor ao coração do débil, deficiente de emoção, 

tesão e paixão” – Facebook Ogum’s Toques133) 

@@@@@@@@@@@ 

Quando Oxum quis aprender o jogo dos búzios recorreu a Exu, a 

quem agradou com seu jeito manso de mulher bonita e delicada, que 

tem como características arquetípicas a generosidade, doçura e 

persuasão, proveniente das mães, atributos estes que seduziram 

agradavelmente a Exu, e este terminou ensinando o jogo do Ifá à 

Orixá contrariando a promessa que tinha feito a Orumilá que era de 

não ensinar a ninguém, principalmente às mulheres. (...) Quando 

questionado por babá Orumilá sobre a quebra do sigilo, Exu 

                                                           
133 Coletivo Ogum’s Toques – Página no Facebook: 

https://www.facebook.com/OgumsToques?fref=tsAcessado em 20/09/2014. 

https://www.facebook.com/OgumsToques?fref=ts
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manhosamente responde que havia ensinado a Oxum jogar ao 

contrário. Desta maneira foi criada por Exu uma outra forma de ver o 

real, o mesmo jogo ao contrário, ou seja, as mulheres veem a realidade 

e, principalmente anteveem o mundo às avessas, elas veem de uma 

outra maneira. (SOARES, 2008, p.105-106). 

 

Essa outra maneira a qual se refere o Emanoel Soares eu gosto de perceber 

como se fosse um afeto profundo que deve haver entre Exu e Oxum. Claro que isso se 

passa no âmbito do meu querer, uma relação quase amorosa entre eles. Foi a essas duas 

forças do Candomblé Ketu a quem eu me encaminhei quando quis buscar o aspecto 

pedagógico dessa religião para nele planificar meu Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana. Exu – senhor dos caminhos – trouxe-me para essa direção tão 

complexa e, ao mesmo tempo, simples como a própria natureza, sinônimo da palavra 

candomblé. Eu me envolvi com Exu por nele descobrir justamente o contrário do que 

oportunistamente quiseram impor os colonizadores cristãos. Exu é o vetor do 

candomblé, sem ele nada existe, sem contar que cada um e tudo que existe só é possível 

por seu intermédio. Daí que com tanta energia dentro de mim eu precisava de algo para 

que toda essa vitalidade canalizasse de forma criadora, produtiva, fecundante, ou seja, 

fosse vida viva, pois toda vida viva potencializa descendência. Nasce em mim o teatro. 

“Ó Oxum das águas claras e tranquilas que a tua proteção me acompanhe neste 

nascimento” (OLINTO, 1963, p.199).  

 

Torno-me grávido desse ovo primordial. Oxum tão logo sabendo desse amor 

fecundado faz de mim mãe ancestral dessa minha gestação. Sim, ela toma conta de 

mim, toda manhã amamenta-me com mel e quando chega o pôr-do-sol Oxum me banha 

num mar de azeite de dendê que é para o bebê nascer saudável. Eu todo felicidade cuido 

para que nada seja feito sem a sua orientação. Sei da robustez que emprenha minha 

barriga e por isso me entreguei à “mãe da riqueza, Oxum é a alegria do sangue das 

mulheres fecundas” (AUGRAS, 1983, p.160). Meu feto logo cresce e vira OvOxum, 

virei plenamente mulher que fecunda e gesta o que foi fruto de um amor parido. Teatro, 

meu filho, você foi a luz de uma descendência emprenhada e protegida por Exu & 

Oxum, e eu o privilegiado que sendo homem menstruarei para sempre de felicidade. 

Exu sabe de tudo. Oxum soube seduzir esse saber (SANTOS, p. 177-178, 2010). 
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A percussão dos ilus e os cânticos em louvor de Oxum e Logunedé 

eram algumas das características dos antigos afoxés. E o nome 

“Afoxé” designa, como sabemos, um tipo de cordão carnavalesco em 

geral integrado por adeptos da tradição dos orixás e outrora também 

chamado “Candomblé de Rua”. Essa denominação “Candomblé de 

Rua” reflete o fato de que, historicamente todos os afoxés baianos 

nasceram em comunidades de terreiros e foram dirigidos por 

babalorixás ou outras personalidades do culto. Observe-se também 

que o termo se origina no ioruba afose (encantação; palavra eficaz, 

operante) e correspondente ao afro-cubano afoché, o qual, por sua vez, 

significa “pó mágico”; enfeitiçar com pó, “jogar um atim”. E ai está a 

origem histórica do tremo, os antigos afoxés procuravam “encantar” 

os concorrentes. Os afoxés surgem em Salvador, BA, em 1895, 

experimentam um período de vitalidade até o final da década, para 

declinarem até o término dos anos 1920 (LOPES, 2002, p.110-111). 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 

OXUM-&-LOGUN 

Prevendo uma provável e paulatina descaracterização do Candomblé 

como tradição dos Afrodescendentes, e temendo a possibilidade do 

seu patrimônio cultural passar de mão, ser cooptado, Menininha 

costumava alertar os filhos mais relapsos em suas obrigações dizendo 

“que ainda chegaria o dia em que haveria mais brancos do que pretos 

dentro das casas de Candomblé”. A ialorixá queria advertir os filhos 

de sua casa de que era preciso encontrar o equilíbrio entre a 

popularidade e a fidelidade aos fundamentos e preservar os segredos 

do culto, força maior da religião (NÓBREGA, 2006, p. 159-160).   

QUALQUER MÃE É OXUM QUALQUER FILHO É LOGUN – OVOXU(M)ÃE DO 

DOCE LOGUN  

Meu Cavalo-Marinho sereno e altivo me quis vivo Eu (loci-loci) dropei em 

sua boca de pipoca-doce. Assim é que é. Meu Cavalo-Marinho é Logunedé. É delícia! 

Logun, “menino doce mel, meio Oxossi, meio Oxum”, canta suave feito água, no meu 

corpo feito fonte, e sai sorrindo aos montes. “Se Oxum é Mãe-Rio, Logun é Filho-

Peixe”. 
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“...menino doce mel / meio Oxossi /meio Oxum” – Afoxé para Logun 

- Canção de Nei Lopes. 

                 A relação maternal de Oxum & seu filho Logun passa a ser a reafirmação do 

laço cativante maior da nossa Tese. É esta relação de maternidade a única capaz de 

superar qualquer adversidade na intenção de fazer que uma vida (descendência viva), 

venha a existir. É esta relação de mãe, esse aconchego de costas, o qual nós gostaríamos 

de descrever nessa escrita, a fim de fazer deste vínculo entre ambos, uma das 

potencialidades que vai sustentar os saberes (Canto-que-Dança) no Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana.  

Cada vez que vamos nos apaixonando e nos aproximando do Candomblé 

sentimos, e aos poucos, vimos contatando, o quanto sofisticado & complexo é esse 

sistema religioso.  Tanto que tivemos que disponibilizar nossa sensibilidade para buscar 

formas de melhor interação. Nesse momento criamos o seguinte ponto de partida: 

Natureza é o sinônimo (Exu)berante da palavra Candomblé. No mestrado134, quando 

iniciamos essa relação de intimidade, havíamos trabalhado sob a licença de Exu e a 

docilidade de Oxum. Dessa vez – caminhos abertos – vamos trilhar pela vereda de uma 

relação filial, ou melhor dizendo, o momento de fecundação do Teatro do Encantamento 

da Ancestralidade Africana no meu útero negro. Essa fecundação fez com que o teatro 

que nasceu comigo, fosse descendência viva. É exatamente nesse instante que a relação 

(Oxum-Logun) (mãe-&-filho), digamos assim, toma minha percepção alimentando-a de 

água e mel. É assim que nasce mais uma premissa, na perspectiva (Canto-que-Dança) 

do nosso Teatro: Qualquer Mãe é Oxum – Qualquer Filho é Logun. Essa ligação é tão 

fortemente amorosa que, já encontrei textos, que dizem ser os dois um só (Oxum é 

Logun). Lá vai ele – Tima l(i) ehin yeye (r)e – ou seja, (Encarapitado nas costas de sua 

mãe).  

No entanto, tão latente quanto a relação deles é a minha queda pela 

maternidade. Sempre a vi como uma metáfora que somente no teatro eu talvez 

encontrasse soluções estéticas que pudessem dar conta de traduzir esse mistério, talvez 

de âmbito universal. Tem sido muito prazeroso (Cantar-&-Dançar) que essa relação 

entre ambos é o que bem pode ser a tal da viga mestra que eu tanto busco para o nosso 

teatro. Como estamos fazendo uma pesquisa, convidamos a tod@s a embarcarmos 

                                                           
134 (2008 – 2010) – Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará – (UFC). 

http://tamborderua.blogspot.com.br/
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junt@s nessa experiência que tem sido deliciosa. Acho que, o melhor da pesquisa é 

(cantar-&-dançar) cheios de uma percepção antenada, e aceitarmos o convite de uma 

canção que diz: “vamos nos permitir”135. Pra nós Candomblé tem sido um delicado 

mistério, cheio de boas surpresas.  Não tem mais volta, nem queremos deixar de falar de 

Candomblé. Mas, inicialmente gostaria de compartilhar com vocês um outro caminho 

inédito e bem próprio dentro das possibilidades sempre infinitas que o Candomblé Ketu 

tem-nos presenteado. Oxum-Logun & a Relação de Descendência Viva no nosso Teatro 

do Encantamento da Ancestralidade Africana.  

Muniz Sodré, em seu livro – Reinventando a Educação: diversidade, 

descolonização e redes, 2012 – ele defende que educação é iniciação. Essa expressão é 

literalmente dele. Iniciação no sentido ritualístico que o Candomblé emprega para essa 

palavra. É exatamente essa a ideia para com os saberes da nossa aprendizagem, a partir 

dos nossos brinquedos (Canto-que-Dança)136. Ritualizar ao modo paradigmático dos 

Ketu, (Cantando-&-Dançando). Cada vez que nossa proposta de aprender for efetivada 

é o desencadear dessa sequência que se inicia, uma vez que (Canto-que-Dança) vai 

possibilitar a sequência: (Acolhimento Maternal – Brinquedo (Canto-que-Dança) – 

Descendência de Vida-Viva). O acolhimento maternal deve ser o momento conduzido 

pela intensa e densa relação Oxum-Logun. Tudo entra em movimento a partir da relação 

amorosa de mãe & filho. Cada encontro nosso deve ser que nem laço cativante que 

brota desse coração materno. Uma das funções do Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana é fazer parir, é ser mãe parteira que apara criança. Brinquedo 

(Canto-que-Dança) significa dizer o corpo todo em movimento para fazer (cantar-&-

dançar) o tambor do pensamento. Em nossa percepção teoria e prática só tem sentido se 

for alimentada pela tradição do (cantar-&-dançar). Dizendo de outra forma: uma 

educação em teatro mobilizando para isso o conceito de Ancestralidade Africana e 

Afrodescendência, a partir do Candomblé Ketu. Deste, nós vamos transformar o 

histórico narrativo da tríade de orixás (Exu-Oxum-Logun), em movimento energizante 

                                                           
135 Tempos Modernos - Canção de Lulu Santos. https://youtu.be/OdfC3d6f0bg. Acessado em 

12/12/2014. 

136 Brinquedos (Canto-Dançantes): Essa ideia diz da postura do brincante com seu brinquedo, ou seja, 

sempre em movimento, (co-movido) por uma sonoridade ancestral africana. É por isso que (ele-ela) 

(Canta-&-Dança). É aqui que mora nossa verdadeira consonância com a vida que (Canta-&-Dança) para 

existir nos deixada pelos nossos antepassados africanos e africanas. (Cantar-&-Dançar) como motivo 

condutor do viver. (Cantar-&-Dançar) para (re)construir a vida.  

http://tamborderua.blogspot.com.br/
https://youtu.be/OdfC3d6f0bg
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do Ijexá, que é quem vai mobilizar o Brinquedo Afro Ancestral Atemporal do Bumba-

Meu-Boi.  

Do Candomblé Ketu, Exu-&-Oxum já eram “velhos camaradas”137 meus. Quase todos 

os textos que falam sobre Oxum fazem referência a seu filho Logun. A primeira canção 

sobre Logun que docemente me intrigou & instigou foi “Logunedé”, de Gilberto Gil, no 

CD Realce, de 1979. Por gostar demais do ritmo ijexá, que me foi apresentado por 

Raimundo Bentes, um amigo nosso, da época da nossa Banda Maresia, no Otávio 

Bonfim que, depois acabou indo tocar sax na Banda Ara Ketu. Bentes, sabia tudo de 

black-music. Assim, logo me chegou às mãos a canção “Afoxé pra Logun”, de Nei 

Lopes, com Clara Nunes. Moraes Moreira, idem, mais Ijexá: “E vem comer / Caruru e 

acará / Se vai tocar / Caxixi e Ijexá”138. Nem preciso dizer o quanto Oxum que tanto 

fez-me “ser um homem feminino”139 (Cantava-&-Dançava) em pleno pôr-do-sol, no 

Terminal da Lagoa. Isso (foi/é) bom, bonito, odara! E foi numa manhã de sol justamente 

nesse Terminal, que Logun me apareceu. Suave e sereno, meio sem jeito, disse assim: 

“Ei, cê é que é o Wellington Pará?” Sim, sou eu, sim. Eu já estava quase perdendo o 

equilíbrio. Mas havia a suavidade do bafo que exalava e cercava toda a Lagoa. 

Imaginei, isso é coisa de Orixá, so pode! “Minha Mãe mandou lhe entregar”. E me 

estendeu esse belíssimo bilhetinho: 

("Para [Ítalo Silva] 

Aquele era um tempo 

De olhar triste, vagueiro  

Dentes cerrados ao meio 

Desafetos e coisas mais 

Aquele era um tempo 

De corações trancafiados 

Sonhos despedaçados 

E todo o mel já estragado 

Olorun meditou  

Planejou, rabiscou 

                                                           
137 Velhos Camaradas – Canção de Fábio & Tim Maia & Hyldon. https://youtu.be/vRci7oneov4. Acessado 

em 17/02/2014. 

138 Grito de Guerra – Canção de Moraes Moreira & Wally Salomão. https://youtu.be/EeL35kWV5Ts. 

Acessado em 17/12/2014. 

139 Masculino e Feminino – Canção de Pepeu Gomes – Baby Consuelo & Dadi Gomes. 

https://youtu.be/mcjvDOljE30. Acessado em 17/12/2014. 

https://youtu.be/vRci7oneov4
https://youtu.be/EeL35kWV5Ts
https://youtu.be/mcjvDOljE30
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Em seguida enviou 

E Oxum, emocionada, chorou 

Ao sentir que em seu ventre 

Uma criança inocente 

Já caçava fantasias 

O tempo chegou 

Toda mata de Oxóssi 

A lua cheia clareou 

E dançando, Logun Edé estreou 

E novamente o mundo se encantou 

Logun é festa 

É a alegria de viver 

É a providência divina  

Para o mundo se reencantar"). 

Ifadeyin Fakolade - (Leandro Araújo). 

 

É tão difícil explicar dentro da lógica das palavras e letras que a escola nos 

apresenta desde a mais tenra idade. Mas, só o fato de ser no Terminal da Lagoa, num 

pedacinho de papel de embrulhar pão que não mais existe hoje, fiquei encantado pela 

dádiva dessa Mãe. Vou reafirmar: Exu sabe de tudo. Oxum soube seduzi esse saber. Era 

nesse tramitar de oferendas que o mais novo integrante dessa nossa escrita, abancou-se, 

tomando conta do meu aconchego. Agora éramos três! Na simbologia do Candomblé 3 

é Movimento. Houve um tempo que nada disso me pertencia, mas as minhas 

concepções cênicas, para os meus espetáculos de Teatro, eram insistentemente 

trabalhadas de forma triangular. Eu dizia: o equilíbrio da cena está aqui. Vai saber, né!?  

Os três (Exu-Oxum-Logun), com o porta-estandarte da bandeira branca, me 

acenavam dizendo que os 3 viriam a ser tão somente um. Para não ficar com tantos 

recortes, os 3 me revelaram que eles seriam o (Canto-que-Dança) Ijexá. Por ser o 

caminho da sonoridade ancestral africana o qual nós optamos para descrever o que seria 

nosso teatro daqui pra frente, fez e faz sentido. Foi pela insistência (Canto-que-Dança) 

que percebemos que poderíamos transformar o discurso sobre os três orixás em um só 

sonoridade. 

Nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana será o lugar para 

fazer o pensamento (Cantar-&-Dançar), para expressar teatralmente, o que sente o 

coração. Fazer o pensamento (Cantar-&-Dançar) para que o corpo vivencie o processo 

de compartilhar saberes. Os corpos negros (cantam-&-dançam) para expressar a 

festividade de interagir com o mundo. Seria dessa maneira que compartilharíamos esse 

https://www.facebook.com/ifadeyin.fakolade
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patrimônio afrodescendente, a fim de que o resultado dessa proposta seja a potência de 

descendência viva, ou seja, cada corpo negro, festivamente comprometido com essa 

aprendizagem solidária, materno-filial de fecundar uma outra Educação Teatral. 

   Descendência, na perspectiva da ancestralidade africana, significa dizer 

que provém de alguém. Esse é o “valor máximo das sociedades negras, que é a 

expansão, descendência, a expansão da vida. Serão os filhos que representarão os pais 

depois da morte, e os cultuarão como ancestrais, mantendo, continuamente presente sua 

existência (LUZ, 1995, p.45)”. O Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana 

sintoniza-se com o movimento de reverência aos antepassados, com o cuidado de não 

cristalizar a vida. Isso é impossível e incompatível com essa vertente do processo 

ancestral africano. A vida é um fluir que precisa ser abençoado pelos ancestrais, assim 

como esses mesmos ancestrais ao abençoar esse jorro, dele recebe a energia eletrizante 

que tem força para revigorar a existência de cada ser humano. É essa relação de trocas o 

que mantém o universo em equilíbrio. Equilíbrio que – fundamentalmente – vai ser 

gestado por exemplo, a partir do encontro singular dos quatros elementos que 

configuram a Natureza: (Terra – Fogo – Água & Ar). 

A festa animada dos brinquedos (Canto-que-Dança) vai parir a circularidade 

esférica dessa aprendizagem realçada pela afrodescendência que aprendeu a (Cantar-&-

Dançar), e esse (Canto-que-Dança), por conter o dispositivo da contradição do 

cotidiano, nos faz brincantes alertas em não reproduzir ou referendar preconceitos, 

exclusões ou discriminações do “capitalismo-criminoso-racista”140.  

Esse é o feto que transporto agora para a escrita da tese, com mais afeto 

ainda, pois depois de obter a licença de Exu – Laroiê! – pretendemos buscar junto ao 

pássaro ancestral Oxum e sua relação com Logun, de que forma o mistério da 

maternidade vai estipular uma relação de compartilhamento solidário entre as pessoas 

que se deixarem tocar & encantar pelo movimento esférico dos Brinquedos (Canto-que-

Dança) energizados pela magia do Ijexá. É preciso que cada pessoa que se enamore por 

esse nossa Educação Teatral firme um pacto de sangue com Oxum-Logun, no sentido de 

compromisso maternal e amoroso com as questões da Ancestralidade Africana & da 

Afrodescendência. E que cada vez que essas pessoas ritualizarem e comungarem com 

essas ideias, sejam capazes de (criticamente – sensivelmente – afetuosamente – 

                                                           
140 Cunha Júnior, 2006. 
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festivamente), ou seja, (cantando-&-dançando), parir um novo feto de vida viva. Feto 

esse solidariamente empenhado com a peculiar partilha da nossa descendência africana. 

Exu, você já sabe, pois foi você quem me abriu os caminhos na web, para 

esse trecho, perfeito pre(texto) poético: “Se Oxum é Mãe-Rio, Logun é Filho-Peixe”. 

Essa bem pode ser a epígrafe que provavelmente norteará o fundamento dessa 

referência do Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana com relação a nossa 

compreensão para a ideia de descendência viva. Tudo o que os Brinquedos (Canto-

Dançates) vierem a festejar vai desaguar, portanto, nesse (Cantar-e-Dançar) e 

estabelecer um processo de Educação Teatral que solicita um comprometimento festivo 

para com essa partilha Afrodescendente da Ancestralidade Africana. 

OXUM-LOGUN 
 

É preciso, pois cuidado, no trato com o candomblé. Cuidado com o 

que se lê. Cuidado com o que se ouve. E mais cuidado, ainda, com o 

que se faz. A iniciação no candomblé, caso malfeita, pode causar mais 

danos do que benefícios. Por isso, é preciso escolher com muito 

cuidado a casa e o sacerdote ou sacerdotisa que vai presidir a 

iniciação. (...) O culto aos orixás é um preito de alegria, de louvor à 

vida. Imanentes, os orixás evoluem da imanência à confraternização 

nos rituais coletivos do canto e da dança, na congenialidade dos orôs. 

Dançam com seus fiéis. Cantam com eles (TAVARES, 2008, p. 150-

151). 

O sistema religioso da cultura ioruba, recriado no Brasil, fincou raízes 

profundas nesse imenso país que, mesmo assim, tem dificuldades de lidar com essa 

forma tão peculiar dessa cosmovisão. O Candomblé Ketu continua sendo uma 

construção d@s escravizad@s que, apesar de toda violência que lhes foi imposta, não se 

dobraram aos ditames do colonizador europeu. “As religiões de matriz africana, como o 

Candomblé, contaram com a participação efetiva das mulheres, em especial das 

mulheres negras, baseando-se em sua ancestralidade, na espiritualidade religiosa, 

lutando contra o jugo colonial, a escravidão e o racismo por meio de mitos, símbolos e 

rituais. Retiraram da religião estratégias diversas de insubordinação simbólica ou real, o 

que lhes oferecia a possibilidade de criar mecanismos de defesa para sobrevivência e 

conservação de seus traços culturais de origem (CANTUÁRIO, 2009, p.19).    
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Nosso projeto de pesquisa veio se assentar na ideia que admite considerar 

uma teatralidade que habita em tod@s nós. Essa compreensão vai pautar as 

encruzilhadas que se fizerem necessária para que a gente supere qualquer tipo de 

obstáculo. Na verdade, a proposta é para que venhamos fecundar nossa Educação 

Teatral Afrodescendente encharcada de Ancestralidade Africana. Daí porque a 

alternativa que dá vida ao trabalho, nasce do princípio da (fecundidade & procriação) 

como valores sagrados, sobretudo na cultura ioruba. A Ancestralidade Africana vai 

sempre privilegiar a possibilidade de circularidade nos descendentes.  

Os brinquedos (Canto-que-Dança) que vitalizam o processo dos nossos 

encontros, oficinas e cursos, apontam para a possibilidade de uma educação em teatro 

cujo conteúdo, nesse primeiro momento, nascerá da junção Candomblé Ketu (Exu-

Oxum-Logun) representados no ritmo Ijexá, o qual vai pôr para (Cantar-&-Dançar), a 

energia vibrante do Bumba-meu-Boi. O Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana é a realização concreta do tamborilar que (Canta-&-Dança) & diz ser 

plenamente possível conceber e produzir teatro para além das muralhas gregas.  

Esse deverá ser mais um momento em que nos conectaremos em ligação 

direta com o jeito africano de expressar as coisas da vida: canto, dança, festa e máscara! 

Essa proposta do projeto de tese foi como o amadurecimento do fruto sazonado que 

fomos entendendo que fazer teatro é a liberdade de, também, (engravidar – parir – criar) 

nossa própria (Pedagogia do Baobá141). É por isso que criamos um oriki que diz: o 

teatro que não está em mim não está comigo.  

Assim como os Odus carregam em si o potencial positivo e 

negativo, também o filho-palavra da mulher poderosa, ou como ela 

o batiza-proclama, é igualmente dúbio, potencialmente “tanto isto 

como aquilo”. Como Exu, Logun também transita entre dois 

mundos. Exu entre Orun e Aiyê, Logun entre Omi e Ilê. (Laura 

Svorazarovski, Apostila Tambor de Rua, 2012, p. 45).  

 

IYAMI OXORONGÁ: PRINCÍPIO COLETIVO FEMININO 

 

                                                           
141 OLIVEIRA, Eduardo David de. Filosofia da Ancestralidade: Corpo e Mito na Filosofia da Educação 

Brasileira. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2007a, p.261. 
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                 Atendendo à hipertextualidade da Web, que é Exuriana, navegamos no 

movimento que (Canta-&-Dança) no tambor, perfazendo a trilha de conexão em 

conexão, assim fomos buscar no culto das Iyamí Oxorongá (Iyàmì-Òsòróngá), Grandes 

Mães Ancestrais, sua interseção com o sangue vermelho de Oxum. Expressar de que 

forma a cultura ioruba vai promover uma festividade para essas divindades, na intenção 

de aclamar o poder feminino e, sobretudo, reafirmar esse dado fundamental para o 

nosso teatro, que é o modo como os homens participam dessa festa: apenas e tão 

somente mascarados e portando vestes e encorpando um jeito feminino ao seu gestual. 

Toda essa teatralidade vai nos ser contada pela Sociedade Gelede que é quem preserva e 

atualiza essa tradição.  

 
Em virtude destes e pelo reconhecimento dos papéis desempenhados 

pelas mulheres na sociedade, foi criada a Instituição de Gelede cujo 

objetivo e função é honrar e fazer homenagens as mães. Gelede 

também chamado Efe demonstra o reconhecimento do poder especial 

que as mulheres detêm que pode ser usado para fazer tanto malefícios 

quanto benefícios. São poderes de “axé, força espiritual de vida entre 

outros” Aliás a arte de Gelede é realmente para acalmar, homenagear 

e agradar estas poderosas - nossas mães. Acredita-se que as mulheres 

podem usar estes poderes criativamente para ajudar aos seus maridos, 

filhos e a sociedade em geral. Quando elas estão enfurecidas, podem 

usar o poder de uma forma destrutiva para atingir até a comunidade 

inteira. Nesta ocorrência, as mulheres são chamadas de Àjé (Bruxas). 

Então o espetáculo de Gelede vem para tranquilizar e mimá-las para 

não usarem estes poderes negativamente. (...) No espetáculo de 

Gelede, máscaras e roupas coloridas são exibidas junto com muitas 

artes: dança, música, acrobacia, etc. Máscaras e vestidos cobrindo 

todo o corpo são usados por homens a fim de homenagear e 

reconhecer o poder especial que as mulheres detêm. Normalmente, 

estas mulheres são chamadas carinhosamente de Iyaami “Nossas 

Mães”. Este festival acontece entre o mês de março e maio (Akinrúli, 

p. 05, 2010). 

 

                  A ligação das Iyamis com Oxum devido a sua função de “senhora do sangue 

menstrual”, permitindo a gestação e a fecundação de novas vidas, nos encaminhou 

cheios de uma alegria (Canto-que-Dança) para a Máscara Geledé e seu poder 
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duplamente transformador. No caso, tanto vemos nessas máscaras o código de acesso ao 

ritual da festividade geledé, bem como, gostaríamos de realçar a relação que eu percebo 

nessa máscara da Sociedade Geledé com o que ocorre com o Maracatu de Fortaleza, a 

Cidade Tan-Tan. O Maracatu de Fortaleza é uma festa de coroação de uma rainha negra, 

que não sai sem sua calunga como símbolo sagrado, num cortejo (anteriormente) todo 

formado somente por homens portando “máscaras negras”, na verdade, com a tisna no 

rosto. Isso pode muito bem vir a ser futuras proposta de estratégias de aprendizagens 

engravidando esse nosso Teatro. Certamente conteúdos que fazem parte dessa nossa 

proposta festiva e Afrodescendente de Educação Teatral. 

 
Iyamí Oxorongá (Iyàmí-Òsórongá) é uma divindade singular e 

suprema, pertence ao grupo dos irunmolés da esquerda, o grupo das 

mães e dos filhos, na nação iorubá. Ligada ao princípio coletivo 

feminino, ela se transforma em catalisadora do poder divino da união 

das mulheres, porque a ancestralidade feminina é cultuada 

coletivamente. E Iyamí Oxorongá é o receptáculo e a representação 

mítica da força e do poder das mulheres. Estas, ao morrerem, 

agrupam-se num só axé. (...) As Iyamís são cultuadas por uma 

sociedade secreta feminina denominada Gelede. A Sociedade Gelede 

realiza anualmente uma festividade que reverencia coletivamente a 

ancestralidade feminina, e que tem o intuito de pedir proteção e 

prosperidade, fazendo a união das Iyamís. É o momento em que as 

Grandes Mães recebem agradecimentos pelo seu poder revigorante e 

restaurador da existência. Nestas festas, os homens participam, porém 

vestidos de mulher e usando máscaras femininas, ornamento 

exclusivos das Iyamís. A máscara produz a ideia de oculto, do 

segredo, do mistério do Universo: a reprodução da vida! Estas 

indumentárias servem para reverenciar a mulher e ajudam a promover 

o necessário equilíbrio da junção feminino-masculino. Mas o poder 

místico da criação pertence ao princípio feminino da reprodução, 

encontrado até entre os animais, as plantas e as colheitas, que são 

dependentes também deste princípio dinâmico para a preservação e a 

perpetuação das espécies (MAURÍCIO, 2011, p. 346-347). 
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LOUVAÇÃO A OXUM142 
 
Kerêô declaro aos de casa que estou chegando 

Quem sabe venha buscar-me em festa 

Orarei a Oxum 

Que adoro Oxum 

Sei que sim 

Xinguinxi comigo 

Orarei a Oxum 

Que adoro Oxum 

Sei que sim 

Xinguinxi comigo 

Oxum que me cura com água fresca 

Sem gota de sangue 

Dona do oculto, a que sabe e cala 

No puro frescor de sua morada 

Oh! Minha mãe, Rainha dos rios 

Água que faz crescer as crianças 

Dona da brisa de lagos 

Corpo divino sem osso nem sangue 

Orarei a Oxum 

Que adoro Oxum 

Sei que sim 

Xinguinxi comigo 

Eu saúdo quem rompe na guerra 

Senhora das águas que correm caladas 

Oxum das águas de todo som 

Água da aurora no mar agora 

Bela mãe da grinalda de flores 

Alegria da minha manhã 

Orarei a Oxum 

Que adoro Oxum 

Sei que sim 

Xinguinxi comigo 

Orarei a Oxum 

Que adoro Oxum 

Sei que sim 

Xinguinxi comigo 

Ipondá que se oculta no escuro 

De longe me chega a cintilação dos seus cílios 

                                                           
142 Louvação a Oxum – Canção de Roberto Mendes & Ordep Serra.  

https://youtu.be/QKpeQFybYRw. Acessado em 20/08/2014. 
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Oxum é água que aparta a morte 

Oxum melhora a cabeça ruim, a yê yê orarei! 

Bendita onda que inunda a casa do traidor 

Orarei a Oxum 

Que adoro Oxum 

Sei que sim 

Xinguinxi comigo 

Oxum que eu bendigo na boca do dia 

Oxum que eu adoro 

Rica de dons, riqueza dos rios 

Oxum que chamei, que não chamei 

Adê-Okô, Senhora das Águas 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

LOGUN: O CAVALO-MARINHO DOS MENINOS MEIGOS 

O cavalo-marinho é um animal que tem em sua constituição física 

duas representações importantes: sua cabeça é semelhante a de um 

cavalo, elemento masculino, mas carrega também a barriga da 

gestação, característica feminina e predicado primordial de Oxum, o 

que torna o hipocampo o simbolismo perfeito de Logunedé. Nesse 

tipo de animal, a tranquilidade provém do macho, pois é ele quem vai 

gestar os filhotes, que lhes são entregues pela fêmea. É a natureza 

fazendo a transmutação do animal macho em fêmea, permitindo que 

ele carregue dentro de si os filhotes que, no entanto, foram gerados 

pela mãe com sua ajuda (MAURÍCIO, p. 270-271, 2011). 

 

Ontem o tambor tocou com a doçura de meninos que se perdem nos braços 

do cavalo-marinho que lhes estimulava uma carícia de delícia. Em plena Av. Leste-

Oeste e eu a me intrigar, sobre a maneira como esse aroma me elevava levando esse 

tecido viscoso para as águas dos mares de Ouidah; era porque, por aqui também, os 

mercados eram menos que trocas desiguais e mais a vida dizendo de uma imperiosa 

sobrevivência.      

As mãos daqueles meninos pareciam não ter mais tempo para descobrir o 

que de tão bom se derramava pelas suas frontes. Mas, por enquanto, eu apenas preciso 

salientar que – tempo – para esses guardiães da virilidade viscosa é o que sua aparente 

ingenuidade borrifica nos meus lábios de silêncio.  
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Enquanto isso um bando de pássaros ancestrais sobejam a voz negra de uma 

cantora, digitalizada e soando suave numa mp3. Essa cantora é que nem Oxum, é mãe 

de cada uma das notas grávidas tamborilando no agudo metrificado de sua voz, antes de 

sair pela boca. É por isso que esse (Canto-que-Dança) é todo sedução me arrastando 

para uma delicada contradança festiva. Daí me pego num rasante, olhando numa visão 

furtiva para o banho do bando marinho. A sensibilidade dos pássaros nessa canção 

digitalizada infesta meu desejo a fim de deixá-lo em festa na troca do olhar retornado. 

Só pode ser coisa de cavalo-marinho esse bando que se banha bem na hora em que eu 

preciso dizer do tambor que falva tocando para fertilizar o que seria uma postagem 

improvável. E ainda vem os pássaros da canção pousar na sutileza do meu vexame que 

revelou o olhar das mãos tocantes.  

A negritude da cantora, vem de uma canção (Canto-que-Dança), que nesse 

instante ressoa, vai então se aninhar num black-power que, tanto seduz, quanto me 

arrasta para que assim eu saiba mais de mim. Agora uma reverberação de sons 

cintilantes vem da mãe dos hipocampos. É só ela sinalizar e a enormidade dos pássaros 

ensurdecerem o silêncio desse fim de tarde no qual os tambores repousariam montado 

em cavalos-marinhos, seus pares. O canto negro agudo deve ter encantado o sol, pois 

ele, mais baixo que cogumelo, se deixa tocar pela noite que já desce. Fico agoniado com 

o banho do bando que revitalizou minha vontade de tamborilar galopando em cavalos-

peixes. E pensar que isso era apenas uma confissão que falaria do transbordante toque 

do tambor da noite anterior. Mas, canção (Canto-que-Dança), comigo, é que nem 

“oferenda lírica”143 em encruzilhada: a certeza que uma mensagem que arrebata será 

transportada. Já faz um tempo imemoriável que eu e o Nelson Barros144, cantávamos 

para as ruas sonâmbulas do Parque Araxá. Todo espaço era lugar para a sabedoria das 

canções. Lembro-me dele vestir uma camiseta que trazia o seguinte toquetons: 

“...tocarei seu nome pra poder falar de amor”145. Hoje ele também compartilha conosco 

mais uma dose de letra & melodia: 

                                                           
143 Oferenda Lírica - Eduardo Oliveira, (2007a, p. 131).  

144 Doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Universidade de 

Rouen (FR). Professor de Linguística do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do 

Ceará. Coordena o grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais. E-mail: nelson@ufc.br  

145 Sina – Canção de Djavan. https://youtu.be/2RAbrXJQTtU. Acessado em 01/07/2014. 

mailto:nelson@ufc.br
https://youtu.be/2RAbrXJQTtU
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A canção é um gênero multissemiótico e mimético. Não apenas 

melodia e letra se conjugam para compor uma canção: essa união não 

forma um compósito impermeável. Ao contrário, as canções se 

conjugam generosamente com outras modalidades semióticas, 

formando agregados complexos cujas partes se evocam mutuamente. 

Pense-se nas peças dramático-musicais, em que a canção participa do 

drama como uma réplica na boca dos autores e nas canções que 

trazem dentro de si dramas, com réplicas e personagens formando 

uma cena teatral concentrada sob a materialidade melódico-verbal. 

(COSTA, 2007, p.25-26). 

Pensamos e vibramos feito a pele do vibrafone do Mali, ainda mais porque a 

sonoridade dessa voz menina-feminina, toca o seu nome falando de amor – (loving you) 

Minnie Riperton146 – e, na minha boca, dilata sons de pássaros ancestrais. Qual cavalo-

marinho teria olhar tão potente? Toca tambor, pois a noite chegou. É por isso que na 

minha rua hoje sopra uma sonoridade que jorra pela boca dos tambores. Sempre que 

eles silenciam eu me toco todo em múltiplas intenções. Nem dá tempo de procurar o 

amor que caiu na boca do lobo. A minha rua tá cheia dessas lendas urbanas. Preciso 

rever essa placa: por aqui motores são cavalos-marinhos alados que bebem metáforas na 

viagem mar adentro.      

Por ser denominado de o “senhor do equilíbrio perfeito”, tem no 

cavalo-marinho o seu representante símbolo. Este animal tem a 

simbologia do equilíbrio e da ereção, independente dos movimentos 

das marés, encontrando-se continuamente em perfeita postura. São 

também animais belos, exóticos, dóceis, tranquilos! Predicados 

inerente a Logunedé, formados pela calmaria de Oxum juntamente 

com a agitação e o vigor de Oxóssi, e contrabalançando com a parte 

da própria condição jovial desse orixá (MAURÍCIO, 2011, p.270).        

Pensamos. E agora sintamos, uma vez que a tradição flerta com a 

contemporaneidade. Meu bisavô se toca e meu neto traz o tom. No fim é somente na 

levada da canção (Canto-que-Dança) que a ponte se encanta unindo as pontas. Somente 

no plano das sonoridades melódicas talvez faça sentido essa minha absorção por 

canções. Esses brinquedos festivos da ancestralidade africana é quem encantam a minha 

                                                           
146 Minnie Riperton – Loving You – https://youtu.be/kE0pwJ5PMDg. Acessado em 20/08/2014. 

https://youtu.be/kE0pwJ5PMDg
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vida, tocando o tempo todo tambor. Células rítmicas negras. É que nem um por de sol 

resistente copulando com a madrugada. Balança canção, pega na minha mão e confirma, 

afinal: não é som de academia, não é som de festival. É movimento do corpo (co-

movido) por uma sonoridade africana ancestral. É a poesia em seda suave de uma 

canção Oxum-Logun, e plantou no meu coração o caminho que palmilho sempre que a 

noite vem me fazer gozar o feminino que sou. O mel da poesia plena dessa canção 

fecundou em mim um homem em constante (re)construção. Carcomido por frágeis 

conceitos másculos que se desmancham em lilás sempre quando faz trades de chuvas na 

minha cidade. É isso o que as canções (Canto-que-Dança) fizeram de mim, um 

afrodescendente que contente se entrega ao feminino festivo e feliz de sua 

descendência. 

Logun Edé é um orixá que em si mesmo desafia a visão classificatória 

dos santos e das personalidades no Candomblé. Sua identificação, 

quando é feita, o é sempre pela relação familiar que ele tem com os 

pais e aos seus atributos. Ele é o orixá filho por definição. Não 

obstante sua posição relacional ele ainda é, dentro um sistema que 

hierarquiza de forma etária, o orixá mais novo (SILVA, 2012, p.17). 

 

                   Um ancestral-passarinho é ludismo de menino sem medo. É, estou pensando 

em Logunedé, alívio para o meu sentimento de posse. O amor não é troca, é dádiva. 

Preciso de um coração passarinho, abundância do ludismo infantil. Assim a doçura da 

canção toca nos meus lábios lúdicos que brincam (cantando-&-dançando) de reinventar 

o existir. "Astúcia & paciência"147 que somente o tempo sabe suavizar. Daí porque o 

ludismo de Logun leva e lava lindos lençóis lilases. Oxum é mãe, sempre acalentará seu 

rebento para que o pôr-do-sol de Fortaleza nos faça ficar encantados pela luminosidade 

solar que se dissipa em dourado e lágrimas, mas não sem antes juntar mãe e filho 

brincando de serenar canções (Canto-que-Dança) e de nos proteger. Lossi Lossi Logun 

doce! Ora iê, iê ô, Oxum. Axé!   

LOGUN EDÉ: Uma Pequena Yorubópera 

 

                                                           
147 Logunedé – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/dNvKvBu2YZw. Acessado em 02/03/2014. 

 

https://youtu.be/dNvKvBu2YZw
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As insíginias e ferramentas que simbolizam Logunedé são, 

principalmente o ofá, conjunto de arco e flecha em metal amarelo com 

utensílios de caça e pesca pendurados, e o iruquerê. Sua representação 

simbólica dá-se, também, através de um cavalo-marinho ou de um 

peixe. O Cavalo-Marinho ou hipocampo é que é, além de seu principal 

animal votivo, o símbolo por excelência de Logunedé (LOPES, 2002, 

p.73-74).  

Um Grupo de Teatro, de São Paulo, Grupo Pé de Moleque148, em 2010, 

produziu e apresentou um espetáculo cujo título é: “Logunedé – Uma Pequena 

Yorubópera”. Trata-se de uma ópera que conta e canta a história do Orixá Logun-Edé, 

filho de Oxum e Oxóssi. Esse trabalho além de contemplar, sem subterfúgios, a religião 

da cultura ioruba, eles ainda ousaram em falar desse assunto com crianças e jovens; no 

meu ponto de vista, teatralmente falando, sempre um público muito especial. Mas eles 

foram felizes em muitos pontos, inclusive esse do direcionamento do público. Algumas 

questões que eu certamente faria: por que num teatro fechado? por que yorubópera no 

título? como foi o trabalho de sensibilização dos (atores/atrizes) participantes?  No 

entanto nunca me esqueceria que isso já mostra um avanço significativo em termos do 

que eu pensava e venho festejando ao (Cantar-&-Dançar), ou seja, reafirmando a ideia 

de que o teatro nasceu na África! Trazê-lo para fundar uma educação teatral é resgatá-lo 

para seu ponto inicial. Sobretudo quando esse educar é completamente elaborado com o 

jeito e o modo de ser dos nossos antepassados africanos. Ingrediente, sabores. cores e 

odores da nossa cultura ioruba. Teatro é patrimônio da humanidade, que tem sua origem 

nesse continente de homens e mulheres negr@s. Isso é o que eu chamo de ovo do óbvio, 

mas os enfrentamentos ideológicos, excludentes e racistas ainda estão cruel e 

ferozmente erigidos.  Doce é a delícia de falar sobre Oxum-Logun, ainda mais quando 

ele passa a ser a leveza que vai embalar e levar prêmios como nesse espetáculo de teatro 

(temporada em São Paulo) com o Grupo Pé-de-Moleque. Encantador é saber que esse 

guri encantado, descendente de um tripé que cala fundo em nossa tradição afroancestral, 

passa a contemplar, de forma sensível e inteligente, uma dramaturgia que até então 

apenas a(cena)va distante. Agora, realidade tocante & emocionante, faz morada cativa e 

                                                           
148 Blog do Grupo Teatral Pé-de-Moleque - http://grupopedemoleque.blogspot.com/. Acessado em 

12/12/2010.  

http://grupopedemoleque.blogspot.com/
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definitiva – para sempre – no meu coração. A cena final149 do cavalo-marinho, 

concebido em fitas de cetim é algo qualquer coisa suave da mãe Oxum, determinado do 

pai Oxóssi, e metafórico dele mesmo Logun, “santo menino que velho respeita”, 

conforme Mãe Menininha do Gantois. Metametá, diria Nei Lopes. 

"Lògún ode k`ìyà, lògún ode kò ìyà kò ìyà 

Ijó ijó fíríi l’ àyà, Lògún ode kò ìyà k`ìyà"150 

Esse é um dos pontos mais tradicionais dedicados à Logunedé, 

cantado nos terreiros de Candomblé Brasil afora! Ele diz, em tradução 

livre, "Logun o caçador não castiga aquele que é livre e carrega a 

dança dentro de seu peito". Então, que Logun-Edé encha nossa 

semana de alegria e danças! 

Nós podemos afirmar que é essa possibilidade intensamente ancestral 

africana contempladas nos Brinquedos (Canto-que-Dança), a partir de sua fecundação 

orientada pela força da relação maternal (Oxum-Logun), que vai se desdobrar em 

saberes que mobilizam a aprendizagem e que trazem como conteúdo dessas 

brincadeiras, outros modos de ser afrodescendentes, ou também podemos chamar de 

formas teatrais afrodescendente, como são, por exemplo, os Autos de Rei Congo, 

Maracatu e Bumba-meu-Boi. Brincadeiras de negros e negras, nossos antepassados, nas 

quais uma apresentação teatral passa a ser a forma de eles se consubstanciarem. Através 

da formatação desse brincar iremos gestar esses conteúdos de atividades. Todos os 

componentes dos nossos recursos estão historicamente contemplados na formação do 

nosso Estado do Ceará. Em grande parte do interior cearense, nós vamos encontrar esses 

divertimentos de negr@s. Quanto ao Candomblé Ketu, em nossa cidade Fortaleza, no 

trabalho da profa. Dra. Zelma Madeira, “A Maternidade Simbólica na Religião 

Afrobrasileira: Aspectos Socioculturais da Mãe-de-Santo na Umbanda em Fortaleza-

Ceará”, 2009, ela, na página 44, vai registar a existência de 19 (dezenove) Terreiros de 

Candomblé. Podemos alegremente pensar que os atuais Afoxés que compõem e se 

apresentam no carnaval da nossa Fortaleza a Cidade Tan-Tan saem daqui. Isso é o 

                                                           
149 Logunedé: Uma Pequena Yorubópera – https://youtu.be/dNJOmQ2rnZw. Grupo Pé-de-Moleque. 

Acessado em 13/12/2014. 

150 Página do Facebook Grupo Pé-de-Moleque. 

https://www.facebook.com/grupopedemolequeteatro. Acessado em: 01/07/2013. 

 

https://youtu.be/dNJOmQ2rnZw
https://www.facebook.com/grupopedemolequeteatro
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resultado de muitas lutas e enfrentamentos da nossa população afrodescendente. É dessa 

vida verdadeira que alimentamos nossa vontade de trabalhar com educação teatral 

referenciada na cultura de base africana. Uma proposta de educação em teatro que traga 

um conteúdo completamente centrado na Afrodescendência e na Ancestralidade 

Africana.  

Vocês escutam? Ouçamos, pois em forma de aroma exalando um Axé 

(re)vitalizador vem aí um (Canto-que-Dança) suave serenando sensível bem ali no 

Terminal da Lagoa, em Fortaleza A Cidade Tan-Tan. Nele todo o simbolismo do 

Cavalo-Marinho, que, na minha concepção, é a máscara mais apropriado para uma 

postagem falando sobre Logunedé. Sim, na minha concepção, eles serão sempre 

meninos aperreados quando o sol arcoirisa, de manhã bem cedo, a Lagoa e todo seu 

Axé. Sim, pois é! Meu Cavalo-Marinho é Logunedé! (Exu-Oxu-Logun) sendo o mesmo 

que Ijexá, é, na verdade, a concretização desse sonho do poeta moçambicano, Mia 

Couto151: “O que me move é a vocação divina da palavra, que não apenas nomeia, mas 

que inventa e produz Encantamento." Uma epígrafe que, certamente, pode desencadear 

uma infinidade de percepções sensíveis e intuitivas para, no Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana, reafirmarmos nossa Afrodescendência, que – (Cantando-&-

Dançando) – sempre será reverência e respeito aos nossos Antepassados.  

Logunedé ou Logun-Edé é, certamente depois de Exu, o menos 

bem compreendido dentre os orixás africanos no Brasil ... um orixá 

muito pouco conhecido (LOPES, 2002, p.27).   

 

“...a mulher decide ser a Mãe de todo prazer” – Gilberto Gil 152. 

 

Olivia Byngton – Cavalo-Marinho153 – (1976) – (De: Cacaso & Nando Carneiro) 

 
Galopa Cavalo-Marinho 

                                                           
151 Mia Couto Oficial – https://www.facebook.com/pages/Mia-Couto/298257536887970?pnref=story. 

Acessado em 03/04/2015). 

 

152 Logunedé – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/dNvKvBu2YZw. Acessado em 20/01/2015. 

153 Cavalo Marinho – Canção de Cacaso & Nando Carneiro. https://youtu.be/fi6UhBKNes4. 
Acessado em 26/04/2014. 
 

https://www.facebook.com/pages/Mia-Couto/103109516395844
https://www.facebook.com/pages/Mia-Couto/103109516395844
https://www.facebook.com/pages/Mia-Couto/298257536887970?pnref=story
https://youtu.be/dNvKvBu2YZw
https://youtu.be/fi6UhBKNes4
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Me ensina o caminho que devo tomar  

Solta as crinas no vento / Galopa no vento / Cavalo do Mar. 

 

Essa canção Cavalo-Marinho, com a Olivia Byington é uma canção (Canto-

que-Dança), que há tempos, nós vimos sonorizando em nossas oficinas, sempre para 

revitalizar & ampliar os momentos de sensibilização & relaxamentos. Essa canção é o 

par perfeito em conexão com a Virgínia Rodrigues (Cantando-&-Dançando) “Salvador 

não Inerte”154. Eu já disse, nosso teatro não é gueto, é abraço como são esses parênteses 

que cerca a expressão (Canto-que-Dança), transformando-se na Roda, e todo 

simbolismo que a filosofia africana comporta. É assim que, “Cavalo-Marinho” & 

“Salvador não Inerte”, unem-se para beber da aprendizagem da Roda da Sabedoria 

Africana. Por isso é que não pode haver exclusão. Exclusividade, sociedade 

individualista, do um, do meu umbigo sujo, é coisa do pensamento ocidental, sempre 

separando tudo para engolir e alimentar o cinismo predatório da concorrência desleal. O 

nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, vira as costas, diz não a 

toda essa sujeira. Meu fascínio por teatro nunca o percebeu como empresa, nem mesmo 

como pequenas empresas e grandes negócios. Começamos com Teatro de Rua. 

Continuamos agora com Teatro de Rua da Ancestralidade Africana & da 

Afrodescendência. Sim, eu falo nessa escrita, do utópico. 

 
A atitude guerreira de nossos personagens evidencia o caráter 

combativo de suas culturas de origem. Desdobra a possibilidade de 

pensar a utopia não como um território jamais alcançável, mas como 

um solo por onde trafegam os paladinos da liberdade. A utopia passa, 

assim, de uma ausência abstrata de vetores para um caminho 

percorrido. Deixa para trás uma referência imaginária e inaugura um 

caminho filosófico: a utopia esvazia-se do seu conteúdo negativo 

(ausência) e assume um conteúdo positivo que encerra um itinerário 

de liberdade. Ela se constitui como território sobre o qual Exu se 

movimenta (OLIVEIRA, 2007a, p. 286).           

                                                           
154 Salvador não Inerte – Canção de Beto Jamaica e Boboco – com Virginia Rodrigues – 

https://youtu.be/4IMJPDxgD-k. Acessado em 20/12/2014. 

 

https://youtu.be/4IMJPDxgD-k
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As mixagens que essas duas canções já me possibilitaram me (re)afirmam 

como o procedimento (Canto-que-Dança) pode ser a energia que possibilita um 

enfrentamento contra o sistema “capitalista-racista-criminoso”, de uma forma, talvez, eu 

colocaria até a palavra inédita. Já aconteceu de, as pessoas participantes de uma oficina 

de iniciação teatral, se posicionarem dizendo que a canção “Salvador não Inerte”, era 

uma gravação de uma senhora que cantava ópera, e, essa senhora, segundo a pessoa, era 

europeia. Muita coisa precisa ser desconstruída, desnaturalizada, desfeita. E uma canção 

como “Cavalo-Marinho” & “Salvado não Inerte”, podem ser, duas sonoridades que 

muito bem podem acordar um sentimento de pertencimento àquela descendência. Até 

porque, em nossas oficinas, assim como nesse texto, eu sempre escrevo ou associo à 

palavra descendência, à expressão “Descendência Viva”.  E agora já são mais duas 

canções cheias do procedimento que é (Canto-que-Dança).      

                    “Ei, olha só o que eu achei: Cavalos-Marinho!”155 Essa parceria é sagrada, 

muito embora, agora, santidade seja um Amor Cor de Tambor. Tecendo teia & entrança 

ancestral no com-pas-so ritual, portanto (Canto-que-Dança). Sem exclusão. Sem 

discriminação. Homofobia e Racismo, Não! Uma Canção & o Coração fértil 

fecundando a intuição: Descendência viva (...) Afrodescendência! Tudo isso na Cidade 

Tan-Tan, a partir de toque tons & da historicidade de uma Africana Ancestralidade.  

Logun é filho de Oxóssi e de Oxum. Por isso carrega o ofá (arco e 

flecha do pai e o abebê (leque metálico) da mãe. É senhor das 

ribanceiras do rio, reinando entre as águas de Oxum e as matas de 

Oxóssi. Habita ora no rio, ora no mato; metade do tempo no rio, 

metade do tempo no mato. Oxum se apaixonou por Oxóssi, mas ele 

não se interessou por ela. Soube por um babalaô que o Orixá se 

interessava apenas por mulheres da floresta, não pela das águas. Então 

Oxum embebeu o corpo de mel e rolou pelo chão da floresta. Dessa 

forma seduziu Oxóssi. Um dia, porém, convidou Oxóssi para um 

banho no rio. Tanto o mel quanto as folhas da mata se desprenderam 

do corpo de Oxum, e Oxóssi percebeu que fora enganado deixando 

para trás o orixá das águas, que estava grávida de Logun-Edé 

(BARBOSA JÚNIOR, p. 40, 2011). 

                                                           
155 Vento no Litoral – Canção da Banda Legião Urbana. https://youtu.be/1E4-02Q_On8. Acessado em 

13/07/2014. 

https://youtu.be/1E4-02Q_On8
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Logun é Oxum já me disseram uma vez. Parece-me que, essa sensação que 

toma conta do meu útero, me diz que desde sua gestação, essa relação foi imbricada no 

umbigo e o cordão umbilical que atou Logun a Oxum foi laço cativante maior. A 

relação Mae & Filho, comigo sempre untada com mel, me faz um bem incomum. 

Oxum-Logun é o reflexo do Orun, no sereno das Lagoas. Eu não apenas descrevo isso 

no nosso blog-memorial, mas vivencio numa boa, sempre que vou ao Terminal da 

Lagoa. Eu gosto de pensar assim, muito embora, eu também faça a festa para a 

compreensão de Nei Lopes - Meta-Metá: Oxum-Oxóssi-Logun. Três energias e cores 

próprias. 

Veste sempre cores claras. Sua origem é Ijexá (Nigéria). Príncipe dos 

Orixás, combina a astúcia dos caçadores com a paciência dos 

pescadores. Seus pontos de força, na natureza, compreendem 

barrancas, beira de rios, o vapor fino sobre as lagoas, que se espraia 

pela mata nos dias quentes. Vivencia plenamente os dois reinos, o das 

águas e o das matas. (...) Solidário, preocupa-se com os que nada tem, 

empático com o seus sofrimentos, distribuindo para eles caça e 

riqueza (BARBOSA JÚNIOR, p. 39-40, 2011). 

A doçura da canção toca nos meus lábios lúdicos que vem brincar de 

(Canto-que-Dança) ao reinventar o existir. Também podemos chamar isso de seleção 

das melhores parcerias para comigo criar meu Teatro-Vida. "Astúcia & paciência"156 

que somente o tempo sabe suavizar. Daí porque o ludismo de Logun leva e lava lindos 

lençóis lilases. Primeiro pelo coração. Lá, (Canta-&-Dança) feito cavalo-marinho, para 

abranger o corpo inteiro. Próxima estação: Terminal da Lagoa. Água boa. Vai sempre 

solto nas crinas que enredam o vento. A ludicidade do menino Logun luzindo lá longe, 

aonde a água doce é mel. “... Jêje Ketu e Angola vem te vê / desfilar teu abebê / ver teu 

lume sol e bronze de urucum / despe o véu / derrama realeza / cresce, cresce com 

riqueza / êh Logun, Logun (...) Lossi Lossi / dança filho de Tobossi / olha quanta flor eu 

trouxe pra embalar teu Ijexá”157. Ele é filho de mãe-pássaro que traz nas escamas uma 

prole de periferia. Bem queria esse menino de natureza noturna assentar no dorso da 

canção (Canto-que-Dança) para assuntar o real galope desse mergulho. O poder de um 

                                                           
156 Logunedé – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/dNvKvBu2YZw. Acessado em 20/01/2015. 

157 Festa pra Logun – Canção de Lucio Sanfilippo. https://youtu.be/VfQmEdj1kXc. Acessado em 

20/01/2015. 

https://youtu.be/dNvKvBu2YZw
https://youtu.be/VfQmEdj1kXc
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menino-deus é a matriz da canção que me faz (Cantar-&-Dançar). Eis o equilíbrio dos 

brinquedos sensíveis movimentando-se no ritual circular na trilogia de um Cortejo 

Ijexá. (Exu-Oxum-Logun) num mar de mel preveem e pressentem o que eu me tornei: 

eis aqui o (menino-velho) ou o (velho-menino), todo formatado por canções (Canto-

que-Dança). Nesse movimento do Ijexá, eu batuquei com um deus-menino, sem destino, 

comigo em pleno transporte coletivo. Sua canção secreta & discreta despetalava-se 

expondo-me o link com Logun. Silente, ele derramava seu discurso benevolente e 

suburbano em pleno caos urbano. Eu, bitransitivo, (Exu-Oxum), serei para sempre seu 

Egungun! Logun é um deus-passarinho. É ludismo de menino sem medo. É, estou 

(Cantando-&-Dançando) pra Logunedé, alívio para o meu sentimento de posse. Ele me 

conduz, e vai me fazendo escrever que o amor não é troca, é dádiva. Preciso de um 

coração passarinho, abundância do ludismo infantil, ou seja, a metáfora que dinamiza a 

encruzilhada do menino-velho em velho-menino. Ou seja, brincando melhor: isso só 

pode ser um ebó de canções (Canto-que-Dança)! Nesse ebó melódico, vou c@ntado a 

história da canção que adormeceu no meu coração e, por isso, sua oralidade hoje é toda 

minha, e se derrama em Ancestralidade Africana. E ainda tem o mistério do pavão – 

Axé! – que é (Canto-que-Dança) em deferência a Logunedé, meu “moleque de eterno 

brincar”158. Se o meu coração aconchega certas canções é em razão de, no nosso blog na 

web, que também é rede, poder realçar, reverenciar e disponibilizar certas relevâncias. 

Canção (Canto-que-Dança) fala direto ao coração materno! Mãe canta & acalenta uma 

fertilidade saudável na voz dos rios, águas de Oxum. Essa relação desvela todas as 

melodias que louvam a leveza do doce Logun. Mãe: olhos do rio nas escamas da palavra 

Água. Oxum é Logun. Por natureza, indissociáveis. Naturalmente (Canto-que-Dança) 

nesse nosso manancial feito blog-memorial. É que nem esse hífen que junta as palavras 

da minha Língua Livre. Nesse (Canto-que-Dança) para minha Mãe, Benedita Pará, filha 

da Mãe África. Numa só voz: África Mãe de Tod@s Nós.    

Hoje depositei minhas esperanças no rio. Dizem que a cor da 

esperança é o verde. Minha esperança tem duas cores: azul e amarelo, 

cores primárias do verde. Minha essência tem dois mistérios: floresta 

e rio. Meu castelo ora é na água, ora é na mata. Minha vida ora atira e 

                                                           
158 O Romance do Pavão Misterioso – Canção de Ednardo. https://youtu.be/wIWGp77uOJg. Acessado 

em 12/12/2014. 

https://youtu.be/wIWGp77uOJg
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fere, ora enfeitiça e ganha. Meus olhos são três: homem, mulher e 

criança – Texto: Lipe Costa159. 

Prof. Babalorixá Carlos Oxun Yómi de Camargo do Ilê Axé Opô Okpara –  

 

Guarulhos, São Paulo, Brasil.  

 

http://divinamenteafro.blogspot.com.br/ 

 

Acessado em 28 de maio de 2010 

 

Logun Edé  

OLOOOGUNEDE 

Logunedé ou Logun Edé é um orixá africano que na maioria dos mitos 

costuma ser apresentado como filho de Oxum Ipondá e Oxóssi Inlè ou 

Érinle. Segundo as lendas, vive seis meses nas matas caçando com 

Oxóssi e seis meses nos rios pescando com Oxum. É cultuado na 

Nação Ijexá como sua mãe, mas também nas Nações Ketu e Efan, 

sendo o seu culto muito difundido no Rio de Janeiro. É a beleza em 

pessoa. O encanto dos jovens, o namoro, o flerte, a ingenuidade do 

jovem, a adolescência. É a divindade dos rios, senhor da pesca, que 

vive seis meses com o pai, Òsóòsi, nas matas caçando e seis meses 

com a mãe, Òsún, nas águas doces pescando. Está presente no brilho 

do olhar, no perfume das flores. Porém encontramos também na 

intriga, no segredo maldoso, pois ele é capcioso, matreiro, inventivo, 

meio moleque, mas rege, fundamentalmente, o carinho, o gesto meigo, 

o afago, pois, trata-se de um Orisà extremamente dengoso, mimado, 

dependente, ciumento, singelo e manhoso. Essa característica de unir 

o feminino de Oxum ao masculino de Oxóssi, muitas vezes o leva a 

ser representado como uma criança, um menino pequeno ou 

adolescente, formando mais uma tríade sagrada na história das 

religiões. Com Logunedé, completa-se o triângulo iorubá pai, mãe e 

filho (CARLOS OXUM, 2010). 

 

 

                                                           
159 Texto: Lipe Costa. https://www.facebook.com/PrincipeLogunEde – Acessado em 12/02/2014. 

 

http://divinamenteafro.blogspot.com.br/
http://divinamenteafro.blogspot.com/2010/05/logun-ede.html
https://www.facebook.com/PrincipeLogunEde
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METODOLOGIA 

 

 

O trabalho dessa nossa pesquisa vai se caracterizar como uma pesquisa 

qualitativa, participante, interpretativa, situada “da porteira pra dentro”. Conforme 

Cunha Júnior: 

 
A metodologia de pesquisa da afrodescendência é uma forma para 

pesquisadores de dentro da porteira com relação à situação, valores 

sociais e formas culturais das comunidades afrodescendentes. Existe 

um detalhe a mais que nem todos preenchem que é o do 

reconhecimento e do conhecimento de um pensamento de base 

africana. Este conhecimento do pensamento de base africana traduz-se 

num dos elementos de importância para ruptura com as formas de 

hegemonia eurocêntricas de produção do conhecimento. (CUNHA 

JUNIOR, 2006). 

 

A metodologia da afrodescendência apresentada por Cunha Júnior é uma 

proposta recente, pouco mais de quinze anos de existência. No entanto, mais do que 

esse tempo, no meu caso, o que mais importa é o seu propósito político-ideológico. É 

uma proposta de afrodescendentes para pesquisadores afrodescendentes. Uma 

determinação de estar na academia criando e produzindo teorias que não venham 

referendar o etnocentrismo-eurocêntrico. Nossa metodologia é uma maneira de nos 

colocarmos diante da mais firme convicção de que nenhuma teoria ou metodologia é 

capaz de responder convincentemente a todos os problemas da humanidade. Quem 

pensa assim, no meu entendimento, reproduz um processo absolutista. Quem se 

compraz com um universalismo tacanho é quem se regozija com a opressão repressiva 

que essa atitude instala. Se saber é poder, a metodologia da afrodescendência corteja 

com outras aprendizagens que não essa que tem petrificado e reproduzido o sistema 

capitalista racista se mantendo de forma perversa e estrutural. A metodologia da 

afrodescendência é um (re)conhecimento porque é um recolocar-se diante do que já 

existe em nós negr@s. A ideia que anterioriza a metodologia afrodescendente é que 

antes dos saques colonialistas, na África, uma civilização se sustentou toda na base da 

escrita e também da oralidade. Esse reconhecimento que a metodologia da 

afrodescendência demanda nada mais é do que a busca dos afrodescendentes por 
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situações de aprendizagens que tanto quanto um oásis em pleno Saara, seja uma 

conexão com nossos antepassados, e desses, podermos compartilhar tudo, sobretudo a 

energia (re)vitalizante do Axé, para quem como eu está trabalhando com a cultura 

iorubá. Mas a África não é tão somente os orixás. A África é um continente. Sempre 

que quiserem nos fazer crer que por lá somente existe os desertos, é hora de convidar a 

metodologia da afrodescendência para uma contradança: o que veio antes de mim, 

Cheik Anta Diop, me disse da unidade fabulosa do Egito para daí ramificar-se por todas 

as partes do mundo. Diop, ele um senegalês que estudou a língua iorubá para nos 

mostrar que o sol do Egito e o da Nigéria pertencem à mesma divindade.  

                  
Quando falamos de racismo na antiguidade, é importante entender 

que o racismo, como o conhecemos nos nossos dias, não poderia 

ser expresso, da mesma maneira em face aos negros, pela simples 

razão que eram os negros que haviam monopolizado o 

conhecimento técnico, cultural e industrial e religiosos pelos êxitos 

da tecnologia, ciência, cultura e arte egípcia. Por conseguinte, 

naquela época, o respeito devido ao homem negro era imenso. 

Claro que testemunhamos o excessivo ódio assírio, mas lembre-se 

da devoção demonstrada por Alexandre ao Egito e a cultura 

egípcia! Após conquistar a bacia oriental mediterrânea inteira, 

Alexandre foi longe ao estabelecer a capital do império no Egito, 

não na Grécia continental nem na Macedônia. Você não acha isto 

estranho? Seria a mesma coisa se a França estabelecesse Dakar 

como capital e não Paris, após ter conquistado seu império 

colonial. A decisão de Alexandre é um indicativo de ascendência 

cultural exercida pelo Egito sobre os povos não-negros, mesmo 

num tempo em que ele já havia perdido sua soberania nacional. Foi 

ao Egito que todas os cientistas gregos do período helenístico se 

dirigiram, em busca de conhecimento - In: MOORE, Carlos. 

Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para entender o 

racismo. – Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007.  

Podemos também ainda falar do conhecimento que é saudável para a 

metodologia da afrodescendência. No exemplo acima, estamos nos reportando à 

diáspora africana, que se por um lado colocou a África reflorindo o meu quintal, a 

metodologia da afrodescendência acende em nossos corações negros uma brisa que fica 
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latejando inconformados com a injustiça da escravização dessas populações. Seguindo 

também por mares que os africanos já conheciam estamos agora defronte do negreiro 

que inflama e uma quase revolta toma conta dos Pretinhos do Congo, ao relembrar 

como a escola absolutista universalista impingiu essa falácia. Sendo assim a 

metodologia da afrodescendência vai com toda singeleza nos transformar não em 

soldadinhos de chumbo, mas nos colocar com – leveza e graça – “da porteira pra 

dentro”. É por isso que, nesse exato momento, começa a patuscada. Hoje eu diria que o 

teatro que me fascina está da “porteira pra dentro”. A expressão “da porteira pra 

dentro/da porteira pra fora” foi utilizada por Maria Bibiana do Espírito Santo, Yalorixá 

do Ilê Axé Opô Afonjá, conhecida como Mãe Senhora e falecida em 1967. Nesse nosso 

projeto a expressão está contemplada em consonância com a professora Narcimária 

Correia do Patrocínio Luz, em seu livro Abebe: a criação de novos valores na educação 

(2000). E também presente em Cunha Junior (2006), quando elucida a mesma 

expressão: “aqueles que pesquisam dentro de realidades que já conhecem em grandes 

proporções e aqueles que pesquisam em realidades que era anteriormente 

desconhecida”. É desta forma que a metodologia da afrodescendência vai nos 

contemplando pelo corpo inteiro.  Essa é a metodologia que me diz respeito, a minha 

metodologia da afrodescendência, até porque afirmando a frase inicial dessa escrita: eu 

sou um afrodescendente que sempre estive da porteira pra dentro. “Da porteira pra 

dentro da porteira pra fora” seria uma espécie de metáfora de uma linha divisória-

inclusiva. Divisória porque demarca a territorialidade da tradição nagô de Mãe Senhora. 

Inclusiva no sentido de aberta ao diálogo e respeito com a diversidade da multiplicidade 

sociocultural brasileira.  

 
Racismo contra a população negra não é apenas preconceito e 

discriminação, nem falta de ética e moral apenas, é a morte na rua 

cotidianamente, são as ausências de políticas públicas especificas para 

a população negra. O racismo anti negro que impede a titulação de 

terras dos quilombos e existência de políticas públicas especificas nos 

bairros de maioria negra, a participação paritária de negros nos cargos 

do executivo e da gestão do estado e mudança da ação policial contra 

nós negros diariamente nas ruas. Isto para citar alguns problemas 

estruturais. Racismo anti negro é um problema estrutural de 

dominação entre as populações negras e brancas em toda a história do 

Brasil. Sempre envolveu milhões de mortes e milhões de injustiças 
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sociais promotoras de um amplo círculo de desigualdade sociais. É 

forte é pesado e a população negra não tem a dimensão do que 

representa nas nossas vidas o racismo estrutural, nem o movimento 

negro tem trabalhado no sentido de transformar esta consciência 

política (CUNHA JÚNIOR160, Em 16/03/215). 

 

A metodologia da Afrodescendência (Canta-&-Dança), produzindo um 

batuque que nos aponta um mar de memórias ancestrais e que, por isso mesmo, tende a 

criar em nós esse jeito negro de palmilhar o chão sagrado do mundo africano. A 

metodologia da Afrodescendência nos ensina que é impossível aos ditames das questões 

europeias darem conta de uma especificidade tão especial e peculiar como é esse do 

tecido afrodescendente, para além da cor da pele; transfigurando-se em subjetividade. 

Alma, mito, lenda, canto, dança, intuição, religião, nos mostrando outras possibilidades 

de interagir com o mundo. Tudo isso a partir também da pedagogia do Baobá que a 

ancestralidade africana sinalizou pela boca coletiva do beija-flor-filosófico: “Na 

cosmovisão africana não se trabalha com a ditadura do significado ou com o império da 

lógica racional-monológica, mas com a aceitação de que não há explicação lógica do 

mundo” - Eduardo Oliveira (2007a).                 

 
Todas as pessoas, todas as coisas e todos os lugares têm as suas 

partes de NTU, na concepção Bantu do mundo. Tomando esta 

ideia do pensamento africano inferimos que: todas as pessoas, 

todas as coisas e todos os lugares possuem uma parcela de 

conhecimento. Assim, a nossa postura de investigação cientifica 

é a da troca de conhecimento com estas pessoas e com estes 

lugares que são ambientes da nossa pesquisa participante. Na 

pesquisa afrodescendente consideramos que todos os seres e 

todos ambientes contêm conhecimentos. A pesquisa 

afrodescendente parte inclusive do reconhecimento deste 

conhecimento. Acresce ao conhecimento vindo do ambiente de 

outros conhecimentos vindo de formações diversas, elabora 

assim a possibilidade da produção de um novo conhecimento 

                                                           
160 Cunha Júnior – 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1416344978667391&id=100008757070158. 

Acessado em 16/03/2015. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1416344978667391&id=100008757070158
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sobre a realidade estudada. Na postura da pesquisa 

afrodescendente o conhecimento não precisa ser produto da 

sistematização cientifica para ser compreendido como 

conhecimento (CUNHA JÚNIOR, 2006). 

O trabalho de pesquisa vai estar balizado por dois princípios que deverão 

orientar os procedimentos metodológicos: (Ancestralidade Africana & 

Afrodescendência). Ainda segundo Cunha Júnior (2006):  

 

 As metodologias interpretativistas se caracterizam pela não separação dos 

sujeitos pesquisador e pesquisado; 

 

 A observação participante tem os conteúdos da representação social, trata-se de 

uma busca da compreensão dessas representações no ambiente de pesquisa; 

 

 A metodologia afrodescendente tem como acréscimo que o pesquisador conhece 

as culturas afrodescendentes e a história dos afrodescendentes. Ou seja, além de 

parte do ambiente, ele também é parte da cultura e das visões de mundo; 

 

 O pesquisador na afrodescendência está de forma física e mental como parte do 

ambiente da cultura afrodescendente onde se instala a investigação;  

 

 Na postura da pesquisa afrodescendente o conhecimento não precisa ser produto 

da sistematização científica para ser compreendido como conhecimento.  

 

Por se tratar de uma proposta, na qual nós tivemos que apostar na criação de 

uma maneira Afrodescendente de estar no mundo, que, sobretudo, busque fazer da 

Ancestralidade Africana um caminho aberto por Exu, nós fomos, junto aos nossos 

parceiros nessa escrita, o Ilê Axé Omo Tifé, assim como, o Grupo de Teatro de Rua, 

Tambor de Rua, usando de uma oralidade toda minha, para fazer realçar suas vozes. 

Sempre durante esse trabalho, tanto no Ilê Axé Omo Tifé, bem como, no Tambor de 

Rua, era hora de escutar. Um exercício não tão simples, mas, foi ele que permitiu que 

nós, aos poucos, fossemos no silêncio da escuta, construindo ponte para que as vozes 

chegassem límpidas. As pessoas que já passaram por essa situação de chegar e ter que 

conquistar o silencio do outro, sabem que não existem palavras que possa explicar tal 
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situação. É como se a gente recebesse, das outras pessoas participantes, um crédito de 

confiança, que somente com a finalização da escrita elas vissem o tamanho da nossa 

gratidão para com o que nós juntos (ubuNTU) conseguimos construir. Abrir a porta das 

suas verdades mais pessoais, é caminhar por um jardim delicado e merece um jardineiro 

que venha plantar, nesse nosso caso, Axé. Ou mesmo, alguns conteúdos sobre cultura 

negra, nessa nossa escrita, respaldados, sobretudo, por canções (Canto-que-Dança). 

Nossas entrevistas abertas e informais e minhas anotações em diário de campo, me 

ajudaram a não esquecer que ninguém faz nada sozinho. No Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana, muito menos. Hora de agradecer as pessoas do Ilê Axé Omo 

Tifé, bem como, do Grupo de Teatro de Rua Tambor de Rua. Muito obrigado.            

 

 Entrevistas abertas informais – (A recriação pela oralidade); 

 

 Registro em Diário de Campo – (O Griot e o (Canto-que-Dança) sobre o 

cotidiano). 
 

 
Cultura negra eu defini no artigo que estou revendo como um 

patrimônio cultural material e imaterial do povo brasileiro, sendo 

resultado das culturas africanas transportadas e modificados na 

sociedade brasileira. Retomando as ideias importantes de Manoel 

Querino, grande intelectual negro da Bahia, que considerava que o 

africano que colonizou o Brasil e não os portugueses, no sentido de 

que todo o cabedal de conhecimentos que viabilizou a colônia 

portuguesa era africano. O conhecimento africano chegou aqui de 

maneira direta pela mão de obra especializada de africanos, também 

através de importações de materiais e plantas africanas. Os 

instrumentos em ferro agrícolas brasileiros, no início da colônia, eram 

importados do reino do Congo, somente para exemplificar. A nossa 

náutica de comercio constituída por saveiros. Os saveiros tem toda 

estrutura de concepção africana. Eles existem no vale do rio Nilo e do 

rio Níger por séculos antes de serem levados para a península ibérica 

pelos mouros, ou seja, africanos que adotam o islã e constituíram no 
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século sétimo um grande império comercial africano que ocupou a 

península ibérica (CUNHA JÚNIOR161 – Em 16.03.2015).  

 

Como construir uma metodologia (Canto-que-Dança), para um texto todo 

aconchegado nas proposta da Ancestralidade Africana e da Afrodescendência? 

Sendo essa a nossa proposta, eu tive que colocar o link de cada canção. Grande parte 

dessa nossa escrita foi criada (Cantando-&-Dançando) ao som das canções por nós, 

que aqui aparecem, na Nota de Rodapé, em forma de links. Sendo ainda que, o 

Word é um aplicativo que nos possibilita facilmente acessar cada link, em azul. 

Basta clica sobre o link que o Youtube vai abrir. Ressalvo também que, bem antes, 

fui testando esse meu texto, em uma serie de postagens na minha página do 

Facebook, sempre linkando cada postagem com a canção que tinha me despertado o 

texto respectivo. Um desafio, pois é inviável textos longos no Facebook. Eu já sou 

usuário da web desde 1996, encarei o desafio e acho que passei bem pelo facebook 

desde o tempo dos 400 caracteres. Então eu me coloquei o seguinte limite: todo 

texto facebookiano, para essa nossa experiência (Canto-que-Dança), deverá ter, no 

máximo 04 linhas. Outro dado que fez parte da experiência foi esperar saber como 

as pessoas iriam reagir a um texto meu, que desde fevereiro de 2001, no meu 

primeiro Blog “Fortaleza-Diadorim”, escrevo do meu jeito. Nesse Blog, Fortaleza é 

A Cidade Tan-Tan. Diadorim, o adorável enigmático personagem do romance 

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. A nota do jornal “O Povo”, chamou de 

tom poético esse meu jeito de escrever. Foi no Facebook também que fui testando 

alguns achados, como por exemplo, minha preocupação em dar destaque para o 

termo (Canto-que-Dança) dessa forma. Que fosse rápida a digitação e que o teclado 

estivesse ali à minha disposição. Inicialmente eu precisava que o termo (Canto-que-

Dança) lembrasse um abraço de comunidade tradicional africana. Claro que vibrei 

demais por isso, sobretudo porque eu nem fiquei grilado se (Canto-que-Dança) era 

neologismo, assim como, não me passou pela cabeça, despedaçar uma ideia que 

ainda nem tinha tido o direito da experiência. Mais uma vez aplausos para nossa 

intuição. Quanto as legendas, que acompanham as imagens, foi outro lance legal, 

pois eu precisava me desfazer de criar um lugar que nada acrescenta. Foi então que, 

                                                           
161 Cunha Júnior – Cultura Negra – A Construção de um Conceito. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413894695579086&id=100008757070158. 

Acessado em 09/03/2015. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413894695579086&id=100008757070158
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através das legendas nas imagens, com textos que vem dialogar e complementar o 

sentido destas, esses textos vem entre parêntese, e não foi necessário termos ponto 

final, após o parênteses. Então foi dessa forma que eu pensei ter contribuído para 

trazer alguns amigos para o Facebook, sem o ranço do esnobismo acadêmico 

etnocêntrico-eurocêntrico. A vida verdadeira da “grande nação brasileira” pulsa pela 

rede. E, sem essa, de decepção com o quê, ou como, meus irmãos e irmãs 

afrodescendentes escrevem. Há um tempo atrás eu vibrei por encontrar uma canção 

do Cazuza, George Israel e Nilo Romero, “Brasil”, sobretudo, pelo verso inquisidor: 

“Brasil mostra a tua cara”. Pouco tempo depois do lançamento, caí numa profunda 

depressão, será que é isso mesmo de mostrar a cara do Brasil? Vem as redes sociais 

e me mostram a cara do Brasil. Mas, grande parte da minha depressão, eu direciono 

para a forma descompromissada de como a educação, no nosso país, é item 

supérfluo descartável e luxuoso. Propositadamente vamos ter esse mesmo 

comportamento para com o racismo anti negro. O dado profundamente doloroso é 

que, o racismo anti negro, vai criminosamente vitimar pessoas negras. Mas, contra 

esse câncer que quer se mostrar incurável, eu trago minha dignidade de Baobá.      

 

 Contra a zona aparente do conforto, a felicidade profunda de nada saber. Todo 

cuidado contra o conceito que, às vezes, pode aprisionar, escorregadio, me 

transformando em mais um esnobe. 

Muita gente me chama de Raul Seixas, e eu digo, eu não sou Raul Seixas, 

ainda que para mim, Raul seja a cor do luar voltando! No entanto, me chamarem de 

Raul é, lá no fundo, pra mim desconcertante, pois não se trata de má vontade de minha 

parte, e sim, de querer celebrar esse desejo de, finalmente, assumir-se, com tanto 

orgulho como uma pessoa afrodescendente, conforme o conceito do professor Cunha 

Júnior. Quando eu era menino-velho, precisou apenas eu mirar no meu avô-griot. 

Agora, eu velho-menino, trago esse olhar e, ainda coloco a máscara do Bob Marley, 

“Redemption Song”, meu boné rastafári, e finalmente, estou conseguindo que, nas 

nossas apresentações no Pici, bairro em Fortaleza onde trabalhamos no espaço do 

Coletivo das Culturas Juvenis. Sem esquecer que, em 2002, ainda no Escuta, outra Ong 

do Pici, eu fiz um trabalho (texto, concepção cênica e direção) sobre Raul, e o título era 

‘Raul é a cor do Luar voltando’.  
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É a partir das diferenças que se constroem os referenciais indenitários. 

A identidade se constrói com relação à alteridade. Com aquilo que não 

sou eu. É diante da diferença do outro que a minha diferença aparece. 

No Brasil, entretanto, a diferença do afrodescendente foi negada, 

porque ele foi negado em sua integridade. Afirmar a diferença cultural 

do negro é, ao mesmo tempo, um projeto político e social, de 

restituição da dignidade negra negada pela sociedade que, no entanto, 

foi preservada pela comunidade religiosa na tríplice relação com a 

luta, o segredo, a regra. Quando falamos de luta antirracista no Brasil 

nosso horizonte histórico é a construção da liberdade. Não fomos nós 

afrodescendentes, que inventamos o ódio racial e a segregação social 

por causa da cor da pele ou da origem étnica (OLIVEIRA, 2003, 

p.83).     

                  Eu trago comigo, a ideia de que um teatro raivoso, revanchista, melancólico 

e verborrágico, nunca fizeram parte das minhas motivações para com essa linguagem 

artística. Como também esses dois conceitos basilares da nossa proposta teatral hoje – 

Ancestralidade Africana & Afrodescendência – é quem trouxeram a afirmação da 

pessoa autodeclarada negra que eu me tornei. Ambas me realimentaram para que eu, por 

exemplo, não precise copiar transmudar as formas culturais ocidentais para minha 

proposta de vida e trabalho. Uma das coisas mais belas que eu tenho comigo é o meu 

sotaque de cearense, que eu venho me trabalhando, sistematicamente, para não perdê-lo. 

Conectando isso com exemplos, eu traria o relato de que já são mais de uma década em 

meio a sala de aulas, entre ferozes castradores do saber e o mar do pedantismo ocidental 

e, nada disso, foi capaz de me afetar no meu objetivo de reavivar minha etnicidade afro. 

Eu não julgo que seja correto, nós afrodescendentes termos que, dia e noite, 

cotidianamente, estarmos aptos para os enfrentamentos das situações de exclusão que 

nos aflige nos locais mais ignóbeis, por exemplo, nas abordagens policias sobre os 

jovens negros; “é mole de ver / que em qualquer dura / o tempo passa mais lento pro 

negão / quem segurava com força a chibata / agora usa farda / engatilha a macaca / 

escolhe sempre o primeiro / negro pra passar na revista / pra passar na revista”162, mas 

também eu presenciei toda essa ferocidade desumana dessas abordagens referidas, em 

todas as salas de aulas pelas quais eu passei.  

                                                           
162 Todo Camburão tem um pouco de Navio Negreiro – Canção de Marcelo Yuka, com O Rappa. 

https://youtu.be/x_Tq34rysAc. Acessado em 12/01/2014. 

https://youtu.be/x_Tq34rysAc
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Pode até soar como saudosismo, mas eu concordo plenamente com o verso 

da canção que diz, “é preciso estar atento e forte não temos tempo de temer a morte”163, 

mas anterior a essa concordância vem junto a lembrança do que nos solicita hoje Cunha 

Júnior, nos aconchegando no toque e tons desse estado de alerta, sobe determinados 

conceitos acadêmicos, principalmente o de cultura e cultura negra. Fiquei 

profundamente feliz por compartilhar, a citação abaixo, do Prof. Henrique, por se tratar 

de uma postagem sua no Facebook164. Bem como o Eduardo Oliveira, vai falar de 

identidade como nós vimos acima, mas não sem antes me lembrar da palavra alteridade. 

Significa dizer que identidade é uma construção feita com seres humanos. Eduardo 

Oliveira vem me colocar serenamente, justamente, aonde eu precisava ficar, ou seja, por 

que não uma filosofia, de colibri, toda formatada em uma imensa compreensão poética?            

Tem importância definirmos cultura negra? Tem importância por 

diversas razões. Uma delas é que o campo da cultura é um campo de 

disputas políticas e ideológicas. Outro que a definição implica no 

lugar que estará reservado na cultura brasileira e no empenho ou má 

vontade em difusão desta cultura pelos órgãos responsáveis por esta 

tarefa no país. Enquanto ficarmos definido cultura negra como a 

cultura trazida pelos “negros escravos” não vamos a lugar nenhum que 

não seja o da conservação dos racismos anti negro sobre esta cultura. 

Primeiro pelas reduções que foram feitas sobre a palavra e o conceito 

de escravo. A população entende o escravo como o inferior o 

despossuído de tudo. Em estado permanente de ignorância. Está 

errado, mas é assim e nosso sistema de informação e educação presa 

por manter assim. Eu proponho sempre que falarmos de escravismo 

que este seja denunciado como criminoso, então escravismo 

criminoso. Em se tratando dos trabalhadores serem pensados como 

escravizados denunciando a imposição e o transitório. Mas outra coisa 

polêmica e que tem me custado muitos problemas. Retira a ideia de 

negro do campo da definição de raça e trazer para o campo apenas da 

história. Negros são os descendentes de africanos que sofreram do 

                                                           
163 Divino Maravilhoso – Canção de Caetano Veloso. https://youtu.be/w7sbZkhdsFc. Acessado em 

20/09/2014. 

164 Henrique Cunha Júnior – Cultura Negra – A Construção de um Conceito. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413894695579086&id=100008757070158. 

Acessado em 09/03/2015. 

https://youtu.be/w7sbZkhdsFc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413894695579086&id=100008757070158
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escravismo criminoso e do capitalismo racista. Sim racista não apenas 

capitalismo. E racismo como um processo ideológico de dominação 

que não precisa do conceito de raça. Existe racismo anti negro pela 

maldade humana e pelas conveniências europeias (CUNHA JÚNIOR - 

Em: 09/03/2015). 

 Quantas sutilezas em apenas uma citação. Diriam os meninos & meninas da 

nossa comunidade, arrasou, professor! Pois sendo assim, eu faço coro com meus pares 

da comunidade. Não é tão simples se desembaralhar, com letras e códigos, de um 

determinado tipo de cultura, para justamente, desvelar esse conceito escorregadio; 

produzido no Ocidente, e que não tem nenhum vínculo com Ancestralidade Africana ou 

Afrodescendência. Não que eu seja contra falar sobre o escorregadio, registro aqui, 

como agora nesse momento, não é tão simples colocar o guizo no gato. Sim! Trazer o 

esse conceito de cultura que o Muniz Sodré (1999), diz ser criação dos ocidentais, e ele 

ainda assusta mais quando enumera uma série de outras dessas criações, sem nos 

emaranhar no egocentrismo individualista das fogueiras das vaidades, é como 

descarregar. Precisamos do guizo no gato, sim! Mas qual de nós vai colocá-lo!? Na 

verdade, a tarefa de passar pelo conceito de cultura plenamente realizada por Cunha 

Junior, é reconforte porque aponta um caminho prodigioso quando fala, com letras e 

códigos, sem me envenenar com o gás letal do esnobismo, que Muniz Sodré, na mesma 

obra (1999), chama de “longa digressões acadêmicas”. Quando eu descrevo sobre o 

conceito de cultura, eu preciso estar bastante atento para não esbarrar num mar de 

palavras que, muitas vezes, podem propositadamente estarem ali para afastar muitos do 

direito de sabe-las e até comê-las como bem quiser. Mas o drama é pior, porque muitos 

não comem não é só uma frase de efeito metafórico. É a realidade dos “moradores de 

rua”. Como não me angustiar com a expressão que nomeia aonde essas pessoas moram, 

na rua? Isso existe? Do mesmo modo as pessoas que conseguem ler e comer textos com 

palavras deslocada, nada fazem para trazê-las para uma compreensão que me ajude a 

embarcar na luta por moradias dignas para tod@s.    

A formação histórica, cultural e econômica do Brasil pode ser pensada 

com uma parte significativa da herança africana. Para tal precisamos 

de mudança de sentido sobre as nossas referências conceituais. Faz-se 

necessário reconhecer que o eurocentrismo produziu uma falsificação 

ou pelo menos uma enorme omissão dos africanos na história da 

humanidade e do Brasil. Através da adoção dos conceitos de 
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africanidade e afrodescendência se torna possível um enfoque 

ampliado e pluralista com relação a formação histórica da arte e da 

tecnologia na história do Brasil. Permite por uma análise recolhermos 

que a vida material e econômica do Brasil colônia e império é um 

feito de grande relevância da participação de uma mão de obra 

qualificada e profissionalizada durante a história africana e cujo 

conhecimento, pensamento e prática materializam o escravismo 

criminoso brasileiro (CUNHA JÚNIOR, 2015).  

 

Eu caracterizo o pensamento mediano brasileiro, como algo que teve grande 

contribuição na sua formação, pelas canções radiofônicas, os comerciais de TV e as 

novelas. Por isso que, no meu caso, trabalhar com canções radiofônicas é, se colocar, 

abraçando a população brasileira, principalmente, nossos manos e minas 

afrodescendentes, que ampararam minha bolsa para conclusão deste trabalho. É por isso 

que, para essas pessoas meus parceir@s bolsistas excluídos da oportunidade que eu tive, 

me dou o prazer de ser o link entre nós outr@s e o que algumas palavras podem querer 

tentar ofuscar o que realmente elas querem dizer. Bem como, para referendar meus 

referenciais teóricos, Cunha Júnior e Eduardo Oliveira, descrevo como eu percebo o 

conceito de cultura negra, no movimento (Canto-que-Dança).      

“Cultura Negra”, sempre entendendo cultura como o modo pelo qual 

um agrupamento humano relaciona-se com o seu real (isto é, a sua 

singularidade ou aquilo que lhe possibilita não se comparar a nenhum 

outro e, portanto, lhe outorga identidade). (SODRÉ, 2002, p.173). 

 

Então, o que seria cultura negra para meu entendimento, a partir dessa 

percepção (Canto-que-Dança)? Continuo me levando pelas mãos suaves e objetivas das 

canções: “O negrume da noite reluziu o dia / o perfil azeviche / que a negritude criou 

(...) Ilê / Ilê / Aiyê / Tu és o senhor dessa grande Nação / e hoje os negros clamam / a 

benção / a benção / a benção”165. Daqui, me permito hipertextualmente, estabelecer 

contatos com nosso texto, nessa escrita, falando sobre Candomblé. Também ali, eu 

busquei o Bloco Afro Pioneiro Ilê Aiyê. Reafirmo que foi a parceria mais incrível para 

esse nosso trabalho, porque o Ilê Aiyê não deixou de ser quem é para agradar a fulano 

ou a sicrano. Quanto mais o Bloco afirma sua Afrodescendência, como no carnaval de 

                                                           
165 Negrume da Noite – Canção de Paulinho do Reco – com Grupo Ilê Aiyê. 

https://youtu.be/IeJQfa6F5nw. Acessado em 16/05/2015. 

https://youtu.be/IeJQfa6F5nw
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2015, “Diáspora Africana–Jamaica – Os Afrodescendentes”, mais sedimenta suas ideias 

e traz consigo um número significativo de seguidores. Afirmar nosso pertencimento 

étnico não é ter seguidores, é sim, construir um carnaval que nunca cedeu, um 

milímetro, para ser palatável e desconstruir anos de suor e muita luta. Por favor nem me 

diga que o Ilê isso ou o Ilê aquilo para sair no carnaval. Mas sim, vibremos com a 

inteligência desse grupo que sempre soube ludibriar as barbas doo sistema. Nada no 

“capitalismo-racista-criminoso” se produz sem o capital. O mal dorme entranhado em 

cada um de nós. Os vários carnavais do Ilê com a marca perfil azeviche, suas canções, 

sua estamparia, sua alegria, a sonoridade marca registrada dos seus tambores, seus 

corpos negros, noite da beleza negra, nós podemos formatar sim um belíssimo conjunto 

para a minha percepção sobre o que é cultura negra. Digo mais, essa é uma ideia que já 

mora conosco, no tocante ao conjunto de aprendizagens para o Teatro do Encantamento 

da Ancestralidade Africana, ou seja, vamos ser (Canto-que-Dança) com a base africana 

do Ilê Aiyê. Porque até o momento, em 2015, eu Wellington Pará, só tenho é a festejar 

com as conquistas desse Bloco. Quando em 1983, no meu primeiro carnaval em 

Salvador, eu olhei pro Afoxé Filhos de Gandhi e paralisei, é porque não precisava de 

explicação teórica nenhuma para me sentir parte daquele Afoxé. Como realmente, até 

hoje eu me sinto. O Bloco Afro pioneiro Ilê Aiyê, foi a mesma coisa, mas como eu já 

trazia essa característica minha de gostar de buscar aprofundar certas (exu)berâncias, o 

impacto Ilê Aiyê foi sendo fertilizado também como já era hábito meu, com pesquisas 

em leituras. O melhor de tudo isso foi que o Ilê Aiyê, cada vez mais, cresce, cresce, se 

agiganta. E isso é uma festa para o modo (Canto-que-Dança) do nosso Teatro. Sem 

nenhuma dúvida que no nosso Teatro, o modo de ser Ilê Aiyê será pré-requisito para 

toda e qualquer atividade que se queria vitoriosa. Ilê Aiyê, negr@s, com eu! Preciso 

aprender com as pessoas do Ilê Aiyê que, quando a gente não nega nossa origem e 

destino, vem a intuição e faz o que estiver faltando. Intuição é a voz dos nossos 

antepassados. Que bom! Laroiê! Podemos concluir, então, com mais uma canção 

(Canto-que-Dança): “Rebentou / Ilê Aiyê Curuzu / Toque de Angola Ijexá / Vamos pra 

cama meu bem / Me pegue agora / Me dê um beijo gostoso / Pode até me amassar / Mas 

me solte / Quando o Ilê passar / Quero ver você Ilê Aiyê / Passar por aqui / Não me 

pegue / Não me toque / Por favor / Não me provoque / Eu só quero ver o Ilê passar / 

Quero ver você / Ilê Aiyê passar por Aqui”166. 

 

 

                                                           
166 Depois que o lê Passar – Canção de Militão – Com Virgínia Rodrigues. https://youtu.be/g_sSMb3Z2rY. 

Acessado em 27/12/2014.  

 

https://youtu.be/g_sSMb3Z2rY
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FORTALEZA – A CIDADE TAN-TAN 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

(A chuva que iluminou o sol quente da Cidade Tan-Tan) (Vi)Vamos nessa, Fortaleza! (Chafariz 

da Praça do Ferreira) – (E ainda, dependendo do ponto de vista, um Monumento Fálico para 

Exu) 

Os pesquisadores ocidentais, que visualizam o processo social 

africano através dos cânones positivistas da ciência europeia, 

sobredeterminada pelos enquadramentos evolucionistas e 

etnocêntricos do contexto histórico colonial ou neo-colonial, oferecem 

poucos resultados verdadeiros em seus inúmeros trabalhos (LUZ, 

1995, p. 112).      

“Êh ah lumiou toda terra e mar / Êh ah lumiou toda terra e mar / Eu vi 

Fortaleza, falar! / Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar”167. Água 

mole em pedra dura, em nossa concepção, agora, é (Canto-que-Dança) e, por isso 

mesmo, fura! Lá vai mais uma ideia cimento, desnaturalizando-se para sempre em seu 

tormento. A canção (Canto-que-Dança), na Ponte Velha, que para alguns, soa melhor 

como, Ponte dos Ingleses, ainda em pé, é fermento & aleitamento para esse nosso 

contentamento. Daí bebe o ritual do amor em círculos sagrados no Fogo do Tambor. O 

Som desse tambor fez eco no Parque Araxá; pois na minha rua hoje sopra uma 

sonoridade que jorra pela boca dos tambores. Sempre que eles silenciam eu me toco 

todo em intenções. Nem dá tempo de alcançar o amor que caiu na boca do lobo. A 

minha rua tá cheia dessas lendas urbanas. É por isso que por aqui motores são cavalos-

marinhos alados, que (cantam-&dançam) e marcam o com-pas-so da minha viagem 

cidade à dentro. Então, quando eu chego nos bairros mais afastados de mim, o 
                                                           
167 Engenho de Flores – Canção de Josias Sobrinho com Papete. https://youtu.be/cbLjeURD4pU. 

Acessado em 20/12/2014. 

https://youtu.be/cbLjeURD4pU
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diagnóstico é certeiro: está tudo bem! O que você carrega no coração é um “balde de 

canções”!168 Quando sua voz confabula com o que está dentro o discurso do amor se 

desmancha em compreensões sensíveis. Bem distante dos códigos impositivos da língua 

imposta, então sua musicalidade plena de liberdade teatraliza a expressão existencial da 

vida e somente assim será (Canto-que-Dança).  

Por essas horas, nossa viagem já vai trotando longe, pois acaba de chegar a 

entrada da madrugada. Na rua em que me encontro nesse instante Cidade Tan-Tan, 

somente uma pálida luminosidade cansada. Ainda bem, meu bem, que a Lua sempre me 

fazendo de um encantador de búzios, vestiu-me com as rendas de Ifá para que bem eu 

possa c@ntar. Tão lindamente dona do (Canto-que-Dança) a Lua bebeu o cantor! 

(Cantando-&-Dançando) a Lua é quem me diz do tempo feminino dos meninos que 

namoram dindinha. Cuida de mim clarão de desejo sensual, galopa comigo no vai-&-

vem dessa luminosidade festinha! (“Lua-luar / me dá pão com farinha”169). E eu, no 

final da linha, periferia adentro. Enfiando sementes de sêmen que sopram pelo vento e 

encontrando retalhos do teu mênstruo. É por aqui o caminho (Canto-que-Dança). É isso 

Ancestralidade Africana. É isso Afrodescendência Viva.  

 

Vem daí nosso compromisso com uma natureza (Exu)berantemente 

rediviva, Cidade Tan-Tan. Na noite, nas encostas da sua periferia, aprendemos como 

uma convivência que respeita a harmonia da natureza é o mais fundamental para que 

nossa luta possa se prolongar até abraçar aos que virão. Cuidado de Afago com a 

Natureza é o que as Ialorixás e os Babalorixás mais recomendam para seus filh@s 

iniciad@s: “Sem Folha não Tem Orixá”170. É tudo tão complexamente fundamentado 

nessa orientação tão breve, mas é justamente nessa brevidade que o Candomblé de 

Nação Ketu vai assentar toda sua continuidade. É preciso que nós não nos esqueçamos 

que cada elemento da Natureza é uma energia potencialmente em movimento. Para que 

                                                           
168 Trem da Consciência – Canção de Vital Farias & Salgado Maranhão. 
https://youtu.be/mon552aYhSE. Acessado em 20/12/2014. 

169 Lua Luar – Trova do cancioneiro popular. 

170 Salve as Folhas – Canção de Ildásio Tavares & Gerônimo Santana. 
https://youtu.be/xenjkUG8FkQ. Acessado em 20/12/2014. 

 

 

https://youtu.be/mon552aYhSE
https://youtu.be/xenjkUG8FkQ
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continue assim é preciso nosso comprometimento em (re)ver nossas atitudes com o 

mais pequeno e simples dos elementos naturais. É como o mínimo dos nossos dedos, 

quando está debilitado é o corpo todo que sente. Ah! Cidade Tan-Tan nessas horas da 

tanta vontade de chorar, porque eu já passei pela mão de tanta gente de faculdade e 

jamais senti nem um resquício disso. Pelo contrário, o desmantelo começa já desde a 

entrada no prédio da universidade onde é grande o desvario para encontrar um local 

“seguro” para que os veículos possam ser guardados. Os título acadêmicos ficam ali 

balançando de um lado pro outro e nenhum deles pregam a existência de uma campanha 

(Um Carro a Menos), ou muito menos, uma outra campanha chamada (Eu vou de Bike). 

E essa nossa brincadeira deve começar com a natureza do mais íntimo e diariamente 

entranhado conosco que é a Água. Há uma ideia errônea de que ela não acaba. Há um 

equívoco bobo que faz da água um bem público e, que por isso mesmo deve ser 

depredado. Promover um meio ambiente equilibrado e saudável é dever do poder 

público, mas é também uma responsabilidade de toda a sociedade, da qual ninguém 

pode abrir mão. A iniciativa de cada um revendo hábitos de desperdício e até de 

desrespeito ecológico tem uma importância fundamental para assegurarmos uma 

convivência saudável com o patrimônio ambiental. Isso é ainda mais importante diante 

do panorama atual, quando vivemos uma situação em que o esgotamento dos recursos 

naturais é uma realidade da qual nos aproximamos rapidamente. A água é um dos 

recursos responsáveis pela vida no planeta, está sendo ameaçado por uma série de 

condutas impróprias. A poluição dos rios e lagoas, a depredação das áreas dos 

mananciais que abastecem as cidades, e até o desperdício, presente em comportamentos 

banais, como escovar os dentes com a torneira aberta. No Candomblé eu tive o prazer 

de ser contemplado com esse princípio: “Água: A Oferenda, por Natureza.”171 Não há 

nenhuma quizila com nenhum dos Orixás. Todos os Orixás aceitam e agradecem pela 

Água em forma de oferenda. Isso, imediatamente me fez (cantar-&-dançar): O amor é a 

água que fertiliza as canções. Quanto maior mais fundamental que ele toque, brinque, 

(cante-&-dance) sua existência. Livre porque espatifou as amarras das regras reaças e 

anti-humanas. Vou c@ntar para compartilhar o que bate junto à escarlate veia que em 

meu peito resta. É algo assim como a pulsão de um velho coração, desses que sangra, 

sangra por sangrar, feito água, como se sangue fosse. Isso é (Canto-que-Dança) a Dança 

das Águas. É toque & tons que escorrem por entre as revelações do lúdico, passa pela 

                                                           
171 Juana Elbein dos Santos – (1986). Conforme bibliografia.                       
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indignação do lúcido, derrama-se no mundo de Oxum Orixá do Amor e da doçura das 

Águas e transubstancia-se em ritual de Ebós. Aos brincantes resta transbordarem pelos 

poros toda sensibilidade, a fim de que possamos mostrar nossa contribuição no que se 

refere à responsabilidade que tod@s devemos ter para com esse bem vital da 

humanidade. Quero água para viver. Quem falou que o mar está morto? Na água tem 

sempre algo de alga viva, sempre viva. Água Viva. Insuspeito são os fundamentos que 

regem a lei das águas. Mar, mares, maresia. Correm córregos virando rios varando 

desenfreadas ondas. Hediondas grotas, ampliadas no frio corpo da natureza. Libertaram-

se as barragens grávidas, ávidas de alguma água doce. Doce é a poesia do mar. Maresia 

doce. Doce é a poesia. As águas serão para sempre lembranças ideais, feito luas 

fumacentas, que nem chuva nos quintais. É por isso que o amor das canções é toque & 

tons porque não me consome, me encanta, me seduz & me conquista! Sobretudo nas 

madrugadas AM’s do meu silêncio question-(a)-dor. Essa é uma canção de amor: toca 

com violão toque & tons de tambor! Fala, discursa sem precisar nada escrever. Até 

porque há dias em que ninguém saberia dizer da cumplicidade que morre de saudade da 

ambiguidade tênue das intenções. Foi assim que a canção (Canto-que-Dança) deitou-se 

no Tambor! Suave ela – aperreada – sonhava com o momento de trespassar o corpo do 

batuque. Por enquanto liquida com a solidão virtualmente. A canção é Ebó. Oferenda 

lírica desse xodó que diz: “Eu tô pensando em tu que só (...) Resiste que eu chego já / 

depois que fui te conhecer jamais de mim voltei lembrar”172. 

 
As águas dos grandes mananciais, muitas vezes estão poluídas. Os rios 

que passam pelas cidades também. As águas não foram cuidadas e 

depois faltam. Cada qual cuidou de si e não do nós. A solidariedade 

do nós se perdeu na multidão e nos hábitos desta selva de 

incoerências. Ah sim, “a solidariedade do nós”, um fundamento da 

filosofia africana do bem viver se está indo pelo ralo do esgoto do 

nosso desgosto, a palavra do dizer sim a nós se perdeu. Assim ficou o 

eu está sem futuro algum se for analisar com vontade em ver a 

realidade, presente e futura. Comum em épocas de calor faltar água e 

daí vem os carros pipas. Chega custar mil reais um carro pipa, com 

água que nem sempre é potável. Sempre tem quem lucra com falta de 

água. O dinheiro para resolver este problema sempre já jorrou pelo 

                                                           
172 Luar de Sol – Canção de Jorge Vercilo. https://youtu.be/pLmIh0C8erk. Acessado em 31/12/2014. 

https://youtu.be/pLmIh0C8erk
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cano, que nunca passou viu passar água. Dá dinheiro e voto a falta de 

água no Brasil (CUNHA JÚNIOR173, 2015).  

 

Canção (Canto-que-Dança) é caixinha de recordação. Tutorial para a nossa 

tese que se configura também como blog-memorial. Ontem, Cidade Tan-Tan, eu vi o 

momento exato quando, rapidamente, seu corpo me erotizava. Desvelava-me em notas 

delirantes. Profetizava o tanto que bebi até reviver o quanto não foi fácil reter você na 

minha emoção embriagada. Motivada a canção metrificou, eis: A canção, 

(muito)...(tanto) bem lá atrás, provocante por demais, martelando a voz dolente do 

docente que não percebeu que eu era tudo isso: “um preto, um pobre, um estudante, uma 

mulher”174. Faltou teoria ser Fantasia. Mas aí a canção (Canto-que-Dança) me tocou & 

eu, – feliz – Afro-(Cantaei-&-Dancei)! Por fim, minha experiência de academia 

mumificou sem nunca saber da simetria que rimaria vida com poesia. Mas Cidade Tan-

Tan de você ganhei a frase: “o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa 

saber”175, faz tempo tornou-se caminho que liquefaz as ruas por onde andei. 

Encruzilhada que me aconchega nas águas doces da Mãe Pássaro Oxum ou no sêmen 

descendente de seu filho Logun. Coletivamente o que fica é a saudade da cidade & sua 

canção de redenção. Cidade Tan-Tan a canção segredou o nome e o fez codinome. 

Nomeando a imensa saudade que transborda pelas bordas do meu lugar. Território e 

identidade da nossa subjetividade que pedala feliz pela via Africana da Ancestralidade. 

Idiossincrasia que cria a fantasia de pássaros escamados namorando no Parque Araxá. 

Eu amo minha Cidade Tan-Tan! Mas esse amor sempre insiste em trazer a saudade de 

uma tarde molhada. Para aquietar meu coração, bem como, o solo sedento de uma 

chuva aguada, sou memória de um aguaceiro daqueles que felicita roceiro. Daí eu me 

jogo ribanceira abaixo no (Canto-que-Dança) do Marabaixo:  Vamos cidade – (my love) 

– já estamos para além do dia vinte nove. (Cantar-&-Dançar) como fazem os orixás com 

a musicalidade brincante-contagiante-aconchegante do Ijexá. Aqui o que existe está 

muito além do acasalamento textual com as imagens como é a proposta desse nosso 

                                                           
173 Henrique Cunha Júnior - Página no Facebook – 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1420028151632407&id=100008757070158. 
Acessado em 27/03/2015. 

 
174 Alucinação – Canção de Belchior. https://youtu.be/9K3Wj5BZBF4. Acessado em 12/11/2014. 

175 Apenas mais uma de Amor – Canção de Lulu Santos. https://youtu.be/Ra-fM5d2C9g. Acessado em 

13/08/2014. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1420028151632407&id=100008757070158
https://youtu.be/9K3Wj5BZBF4
https://youtu.be/Ra-fM5d2C9g
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trabalho. Tem ainda a força do sentimento de pertença desencadeada por cada olhar. É 

também por outros caminhos Cidade que se encaminha a atualização da tradição. Sim, 

essa é mais uma canção (Canto-que-Dança) Que bom! 

 

O OLHO DO SOL NEGRO & A LUZ DO MARACATU É (CANTO-QUE-DANÇA) NO 

IJEXÁ 

Ei Fortaleza, a Cidade Tan-Tan, negrume do meu prazer carnal...o carnaval 

vem aí, ou melhor nunca saiu daqui. Cada silêncio que guarda o som desses tambores 

tão requisitados nos nossos ensaios vai somar-se a uma algazarra na avenida na 

passagem de cada um dos cortejos negros de nossos maracatus. Sim Fortaleza, os 

tambores Tan-Tan estão nas ruas é festa na cidade. Só mesmo com muita força e fé da 

negrada, a alma escancarada e muita batucada pra se levantar um espetáculo dessa 

natureza. Vai-se embora a tristeza dependurada e sobressalente no fundo de cada 

quintal. A Celebração Sagrada chamada Carnaval é o ritual do tempo certo para que a 

festa adentre – sem cerimônias – deixando nas mentes e corações um sumo vital de 

renovação. Assim Oxalá queira, pois a quarta-feira fica resguardada num pêndulo que 

não pára.      

Foi bom Fortaleza ter feito do maracatu o marco-zero da minha paixão 

tamborelesca e afroancestral por você. É muito próximo as sensações existentes com 

direito até a coroação. O destaque é o meu sentimento que somente cria raízes fundas 

que certamente já foram lá na África de onde vieram. Eu sou um andarilho e embaixo 

dos meus pés giram os brinquedos de velhos griots sempre me conduzindo para os 

subúrbios iniciáticos. O Maracatu faz tempo que aqui está, mas é a condição de país 

periférico que faz de alguns locais da cidade verdadeiros monumentos à 

impassibilidade. No entanto ou apesar disso, o pranto desliza e vira viço quando nesses 

locais a soma percebe-se maior que cada uma das partes. Isso é o mesmo que eu 

tocando em você, e o meu toque sendo o tambor do nosso prazer. Ou então você se 

desnudando pra mim para que eu cumpra suas primícias num jogo sem par, de mar & de 

malícia como c@ntaram os orixás.                    

O carnaval já tamborila nas teclas do meu micro todo negro. Mas eu não 

posso me furtar de contar como é que foi que por aqui bumbou o boi. Bumbar foi mais 

que verbo, foi ritual, descerrando meus olhos de encanto. Seja na marcação surda e 
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certeira dos bumbos ensaiando batidas no ar, seja na ala do maculelê eu e você, que só 

cresceu e conquistou o que já era seu. Bonita a sincronia dos paus do maculelê eu e 

você, hiperbolizando a percussão dos tambores. No meio da rua como deve ser, com 

todas as interferências, e a gente ouvindo e viajando na frequência poética daquela 

fusão. Tambores & maculelê eu e você, pra vocês o beijo de solfejo pela Ancestralidade 

como conectaram todo o cortejo.  

Realçar momentos peculiares é uma forma pálida para transcrever o que as 

palavras nem imaginam. Que discurso daria conta de dizer sobre cada pedaço de tecido 

gerido com finais de tarde, café e tapioca? Qual blog saberia dizer a dimensão que tem 

duas horas de ensaio sem deixar revelar a sinfonia das barrigas? Em que língua deve ser 

escrita a angustia daqueles babados pendurados ao relento no vento, clamando para que 

não chovesse. Os tecidos pesados e ainda com cheiro de novos que logo ganhariam vida 

e redimensionariam o corpo tímido da dona Maria que embaixo deles se transfor(Maria) 

numa legítima africana de periferia? Qual descrição contaria da alegria solar dessa 

cidade abafada, igual aos tampos de alguns tambores pra entrar no tom certo? 

Essas coisas cidade, se não fazem chorar devem servir pra gente reinventar a 

vida. Isso não são hipóteses pálidas. É a vida raquítica sustentando enormes tambores ao 

mesmo tempo em que eu digo pra elas que a gente toca com o corpo inteiro e daí essas 

vidas ensaiam até coreografia. Eu sei que isso só acontece pelo amor que você tem por 

mim, Fortaleza, mas com certeza você bem sabe que eu sou o negrume que faz todas as 

belezas da noite aparecerem, ainda que nas parcas luzes, dos raros postes de periferia. 

Dentre as incontáveis razões do meu amor, essa é apenas uma singela demonstração da 

cor do meu tambor. Eu lhe asseguro que você vai encontrar dele em grandes proporções, 

basta direcionar o olhar para onde nasce ou se põe o sol negro.      

Capital cyber-especial daqui de onde eu digito o monitor estremece e 

amolece com um bloco de pré-carnaval que acaba de nascer. Mora perto de mim e está 

prometendo que o ano que virá não vai ser igual àquele que passou. É meu amor cor de 

tambor, essa fala é somente para registrar aqui o corte umbilical de uma promessa 

ancestral. Apesar de eletrônicos os tambores desse bloco, não há como eu não chamá-

los, carinhosamente, de meu “maracatu atômico176. Afora o Afoxé (estou deveras 

                                                           
176 Maracatu Atômico – Canção de Jorge Mautner & Nélson Jacobina. https://youtu.be/fAGS5qSauO4. 

Acessado em 31/01/2014. 

https://youtu.be/fAGS5qSauO4
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contente!) que, pela primeira vez, vai mostrar no carnaval de Fortaleza a beleza e 

riqueza da cultura afrodescendente. É Cidade Tan-Tan estamos em fevereiro de 2007. 

Abraçamos e saudamos esse feliz acontecimento cidade, pois é mais uma possibilidade 

de visibilidade africana em você. Cotejo de Afoxé é deliberadamente um Candomblé na 

Rua. O Cortejo de Afoxé ao som do Ijexá será sempre um Brinquedo (Canto-que-

Dança)! É algo festivo que, mantendo todo respeito e crença nos fundamentos da 

religião – alegremente – já participa dos carnavais do Brasil, não esquecendo seu lugar 

de origem, o carnaval de Salvador, (onde comigo, tudo começou em 1983), na Bahia. 

Ajayô! Ajayô! Axé Babá! Axé Babá! 

 “Com alfazema, tubante, trajes funfun / ao som som do agogô / um 

grito de paz não-seletiva se impõe: Ajayô” – Guuellwaar Adùn177. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

CIDADE TAN-TAN UM PÔR-DO-SOL É QUEM COPULA COM MEU AMOR COR DE 

TAMBOR  

Eu já, várias vezes, revelei o meu amor assim: minha doce paixão matuta, 

cidade das múltiplas paixões, metrópole do erotismo desmedido. Fortaleza! por mim, 

que já precisei me desesperar pra fazer o tempo passar; que já perdi o sono em algumas 

noites intranquilas no Parque Araxá, e que já chorei na Ponte Metálica querendo beber 

uma "Lagoa de Aluá"178, esse maracatuzinho salutar! (...) Cidade Tan-Tan, pra você 

uma doação do meu amor que é o batuque de todos os tambores que ficaram e estão do 

outro lado do mar. Tambores os quais, eu desloquei fazendo-os desaguar aqui mesmo 

no Parque Araxá e os fiz (Cantar-&-Dançar) – sinestesicamente – adaptando-os ao teu 

sobrenome. Somente depois é que vimos referendar tua notável descendência viva, 

conforme consta no Glossário do Norval Cruz, (CRUZ, 2013, p. 143), olha só:   

Mamady Keita - É um baterista mestre da Nação Oeste Africano da 

Guiné e especialista no tambor de mão em forma de taça chamado 

Djembe. Ele também é o fundador da Tam Tam Mandingue Escola de 

                                                           
177 Página do Facebook - Ogum’s Toques – https://www.facebook.com/OgumsToques?fref=photo. 

Acessado em: 20/07/2014. 

178 Lagoa de Aluá – Canção de Ednardo. https://youtu.be/DXCgCsrEmB8. Acessado em 01/07/2014.  

https://www.facebook.com/OgumsToques?fref=photo
https://youtu.be/DXCgCsrEmB8
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Percussão e membro da Mandinga Grupo Étnico (CRUZ, 2013, 

Glossário). 

Cidade Tan-Tan eu e você seremos sempre a chancela de um grande 

romance. Menos que um comprometimento, mais que um acasalamento com toda sua 

sonoridade & cores, sabores e sexo. Que desconhece o que reza a cartilha moralista e 

asséptica, pois a sua sapiência é a demência de saber o segredo das línguas livres. Que 

lambem a voluptuosidade iniciante dos rapazes ou falam sobre rituais de virgens 

empaladas. Um grande romance. Menos que um contrato, sendo mais será então um 

brinquedo (Canto-que-Dança) com as infinitas e subversivas possibilidades que o lúdico 

nos doa sem devoção. É isso o que pode ser o nosso romance, ele é um amor de 

amizade amorosa. Ainda que encantados pelos versos de Chico César: "...dizem que o 

amor a amizade estraga, e esta a este tira-lhe o vigor"179.  

Fortaleza, sou eu, Cidade Tan-Tan, somente querendo que essa minha 

saudade ancestral africana faça de nós dois o avatar portador do que o de melhor um 

romance pode celebrar. Fortaleza, a meta do nosso amor é ser esta oferenda lírica e 

emblemática que reproduz o canto de Iemanjá, em plena Barra do Ceará, para que todo 

o Parque Araxá saiba o que somos, ou melhor dizendo, o que o nosso amor expressa, 

sem pressa, é esta compreensão de que o nosso sentimento bom é fundado numa relação 

de amizade.  

Uma metrópole sem juízo e um griot anacrônico só podiam mesmo gerar 

um bem querer assim. Nele tudo passa pelo crivo da emoção & sensibilidade que nos 

uniu Fortaleza. O bom nisso é que as leis impressas pelo machado duplo em nossa pele 

foram todas por nós sublimadas. E somente a gente cabe amar como criaturas 

predestinadas ao amor compulsivo. Do nosso jeito, com a nossa cara, entre sexos, cores 

e sabores na culinária do dendê. Enfim, assim somos Cidade Tan-Tan e é tão bom a 

gente mesmo desenhar a cartografia do nosso Amor Cor de Tambor. É porque Cidade 

Tan-Tan, mesmo trazendo você assim emaranhada na minha epiderme negra & 

sensitiva, tem noites que saudade é uma palavra deveras raquítica para ponderar a exata 

medida do meu encanto. Encantado por uma diáfana lembrança sua, parecendo assim 

                                                           
179 Por Que você não vem Morar Comigo – Canção de Chico César. https://youtu.be/zoSu15NBBTw. 

Acessado em 31/07/2014. 

https://youtu.be/zoSu15NBBTw
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que eu estou longe e somente poderei ver você pela webcam enfadonha que eu pouco 

uso, pois me dá uma sensação de eterna evanescência. Penso em você agora e o reflexo 

que me vem pelos bytes e bites é a luminosidade do sol matizando a lagoa de 

Messejana. Esta lagoa que também é minha somente porque ela não está nos cartões 

postais. A Lagoa tornou-se agora mais amiga. Sempre que eu vou ao Ilê Axé Omo Tifé, 

a Lagoa encruzilha o nosso caminho. O Ilê me ensinou que Oxum é orixá das águas 

doces. E essa relação com a natureza é a própria sabedoria e sobrevivência do 

Candomblé. A lagoa é a suave sensibilidade de uma outra canção que é a sua 

“Fotografia 3x4”180, minha Fortaleza, e a tradução mais terna disso que eu chamei de 

saudade. Uma lagoa que afoga as mágoas das lavadeiras e afaga suas sobrevivências – a 

lagoa & elas – lutando pelo não aterramento de algo tão dócil, tão imagem sépia da 

minha memória mais sólida do Parque Araxá. Quantas lagoas matavam a sede desta 

cidade sequiosa dos meus mergulhos, querendo conhecê-las a fundo, bem no fundo?! 

Tantas beberam a voracidade da minha adolescência hormonal descontrolada! Cidade 

Tan-Tan, isso é saudade, sim! Uma vez eu me perguntava se eu sentia saudades do 

futuro...Acho que é isso, saudades da Praia do Futuro. Estamos em 2015 e ainda temos a 

Lagoa de Messejana menstruando dia e noite para o bem da minha memória sideral, 

digital e puramente emotiva. Olhe só a poça de sangue vivo. Oh cidade sustentada pela 

brevidade das águas, permita que Oxum nos proteja se mantendo mãe dessa nossa 

relação de amor liquido. Que Oxum faça dessa nossa amizade saudosa o equilíbrio 

nevrálgico, se fazendo oásis. Porque “... quem não tem pra quem se dá o dia é igual a 

noite”.181 Um amor etnicorracial que ousa dizer seu nome, endereço e afroidentidade. 

Afinal, Cidade Tan-Tan, ainda estou por ver lugar onde, a qualquer hora do dia, o amor 

não silencia e desafia, em plena Praça do Ferreira, até mesmo o sol que é quem lhe 

transforma no final de tarde mais belo que a minha imaginação alcança. Nessas horas, 

Fortaleza, na Ponte Metálica, eu sempre desisto de agarrá-lo para que haja poesia todo 

dia. Também porque do outro lado, alguém sabe que ele é o pêndulo que sazona o meu 

sentimento ancestral, pluralista e arredio. Vem aí a noite e nós dois cidade do 

interminável estio, sem frio, nos embrenhamos numa infinidade de carícias, gestos e 

jeitos que somente quem tem um pôr-do-sol por testemunha, sabe o que é um negro 

amor fortalezense e pluralmente (di)verso, pois não é!? Sendo assim, Axé! 

                                                           
180 Fotografia 3x4 – Canção de Belchior. https://youtu.be/61UN75_MkWU. Acessado em 13/08/2014. 

181 Boa Noite – Canção de Djavan. https://youtu.be/LZ0G6T0jx-Q. Acessado em 13/08/2014. 

https://youtu.be/61UN75_MkWU
https://youtu.be/LZ0G6T0jx-Q
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

OXUM-&-LOGUN (CANTAM-&-DANÇAM): ESTOU GRÁVIDO POR FORTALEZA A 

CIDADE TAN-TAN 

. 

Ah minha cidade sem juízo vem brincar no orvalho perpendicular da 

fertilidade menstrual-maternal. Feito Oxum – mãe-coruja – no cio mais revitalizado. 

Vem cidade, pela via das virgens prometidas da secura nordestina. Ah Yalodê da Nação, 

de Ijexá, a Fortaleza é um rio caudalosos de fêmeas fazendo a ponte entre seu amor de 

mãe e meu sêmen desejoso de tornar essa ponte fecundidade do nosso teatro. Por isso, a 

mim só me resta ser apenas um transeunte ausente das maravilhas presentes na 

fecundação. Sei claro minha cidade-amante, sei da parte que me toca no tocante estado 

que é uma metrópole grávida. Eis aqui minha morada emprenhada com meu sêmen 

solidário. Oxum você nem sabe quanto isso me enche de tesão & ternura, poder 

compartilhar cada pedaço de rua dilacerado, com a minha tez e natureza noturna para a 

vigência do nosso amor. Eu mais a minha Tan-Tan de tanto Tambor. 

Oxum veja a minha cidade assediada pelo meu desejo incestuoso e 

ambíguo. Quero ser mulher contigo, Tan-Tan, na medida em que admiro teu útero 

derramando-se pela boca, bebo a saliva dos teus grandes e pequenos lábios. Invejo teu 

clitóris que em mim se dilata em glande e me faz (Cantar-&-Dançar) o ritual do falo que 

não cala. Sem esquecer que, nessa triarquia, o ápice fica na periferia e de lá resvala 

pelas valas que vem de outros bairros mais distante ainda. E vem feito um tropel que a 

cada dia se avoluma e sempre amedronta "a paz sem voz"182 da sua área dita nobre, 

nessa minha cidade de pobreza vil. Aqui o brasão que tremula e trota é o suingue do 

nosso amor suarento: eu, você e a banda de cá de Fortaleza, amalgamados sob a 

proteção da fartura maternal que fertilmente se reproduz.  

Amada Oxum, é isso que dá amar uma cidade à exaustão com sentimento 

concupiscente e latente. É o mesmo que lamber a lápide do meu epitáfio sem metáforas: 

Libertino atemporal que mais amou a cidade-mulher! Fortaleza a sua beleza hoje é a 

certeza da gravidez da Mãe de Logunedé. É a permissão para que um homem feito eu 

                                                           
182 O Rappa - Minha Alma (A paz que eu não Quero), 1999 – http://www.orappa.com.br. Acessado em 

20/04/2014. 

 

http://www.orappa.com.br/
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possa ser plenamente mulher. Uma das coisas mais belas do feminino é a tranquilidade 

de dizer do amor de quem ama. Mais que isso, assumir serena a solidão que desce com 

o pôr do sol. O feminino pra mim permitido é uma fortaleza suave que genuflexa 

(Canta-&-Dança) a noite toda. O feminino em mim é o mel da semente do girassol que 

lambe meu lado Oxum e brinca de prazer escorregando nos cabelos de Logun.  

É em razão de tudo isso que nosso olhar se encanta cheio de (Canto-que-

Dança) buscando estruturar o tambor dessa criança cheio de potência, para emprenhar o 

prazer festivo & feliz que tudo diz sobre nosso jeito de (Cantar-&-Dançar) saberes 

africanos ancestrais. Potencializemos pois descendência viva na levada envolvente do 

Ijexá maternal. Lossi Doce Amor, Logun, legal vai ser botar o bloco na rua a partir 

dessa c@ntação que se enroscou e cativou meu coração. Ah! Cidade de sol 

incandescente, pra você, por hoje, lá do fundo dos meus óvulos uma louvação em forma 

de ritual afrodescendente. Sentiu? É (Canto-que-Dança). Lá vai então: Viva o Malê de 

Balê183 – c/Baby Consuelo, 1982. 

“Logunedé Olorum Malê 

Alaicó Baba Alafoxé” 

Olorum Olodé Baba Alafoxé 

Olorum Olodé Malê de Malê”  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

BUMBA-MEU-BOI: A FESTA ou o Modo como @s noss@s Antepassados 
African@s entendem & interagem com a Existência  

 

 
                                                           
183 Male de Balê – Canção de Baby, Dadi & Pepeu Gomes. https://youtu.be/6QmOzjezXQ8. Acessado em 

31/12/2014.  

 

https://youtu.be/6QmOzjezXQ8
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(Bumba-meu-Boi – Pedro Boca Rica – Mondubim – Fortaleza a Cidade Tan-Tan - 1989) 

 
(...) Quando se juntava nós três o negócio era bonito; porque a pisada 

era bonita; os três veinho na frente do Boi era bonito, de longe você só 

via o rebuliço. Ai com uns tempos eles abandonaram e eu tomei conta. 

Então, com essa que ta feita aí, já são cinquenta e quatro anos que eu 

faço essa brincadeira (BARROSO, 2013, p. 376).     

 

(...) A Festa é uma dimensão da vida do africano. Festa que se 

expressa na música e na dança e em qualquer caso é uma atividade do 

corpo (OLIVEIRA, 2007a, p.230). 

 

Bumba-meu-Boi184, nessa nossa proposta de tese, passa a ser também, 

Brinquedo (Canto-que-Dança). Essa Festa do Bumba-meu-Boi, vem realçar uma 

relevante conexão desse brinquedo com os elementos da Ancestralidade Africana e da 

Afrodescendência. É por essa razão que nos possibilita desencadear uma série de 

propostas de conteúdos de aprendizagens para o Teatro o Encantamento da 

Ancestralidade Africana. A alegria é uma das formas de compreender e expressar a vida 

que nossos antepassados nos legaram. Essa alegria vem revelada na maneira 

particularíssima de como a festa traduz nossa existência. Sim, o Bumba-meu-Boi é um 

brinquedo, sim! E se assim nós – afrodescendentes – assim o percebemos, significa 

dizer que nem tanto os brancos, do período chamado de colonial da nossa história, nos 

ludibriaram. Um brinquedo festivo que – inteligentemente – soube exprimir a arte do 

diálogo, ainda que numa relação desigual. 

Grosso modo o Bumba-meu-Boi era uma encenação da morte e 

ressurreição   de   um   boi   do   patrão/senhor, abatido   por   Pai   

Francisco (trabalhador negro/escravo da fazenda) a fim de dar a língua 

do bicho para sua companheira Catarina e saciar-lhe o “desejo” de 

mulher grávida. Porém, esse espaço, assim como as demais práticas 

festiva negras, também era bastante propício   para   constantes   

reelaborações, trocas   com   outras   manifestações culturais, 

                                                           
184 Bumba-meu-Boi – Desta vez, ao invés do meu Pinterest, segue o link de imagens do Sudão, que, no 

meu ponto de vista, mostra uma relação quase Mateus com o Bumba-meu-Boi: http://tekey.net/b/pt-

br/dinka-tribo-sudao/?mailchimp_signup=1. Acessado em 30/04/2015. 

 

http://tekey.net/b/pt-br/dinka-tribo-sudao/?mailchimp_signup=1
http://tekey.net/b/pt-br/dinka-tribo-sudao/?mailchimp_signup=1
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inserções   de   personagens   e   cantos   referentes   às   vivências   

dos vaqueiros e de outros sujeitos sociais (MARQUES, 2009, p.143). 

 Dando continuidade à nossa festa deveremos agora construir a postagem 

que vai trazer a c@ntação dessa passagem do Bumba-meu-Boi na minha história de 

vida. Bumba-meu-Boi é Afrodescendência Viva. Bumba-meu-Boi é o (Canto-que-

Dança) do Cavalo-Marinho. No Brasil, historicamente falando, vai ter sua origem nas 

senzalas, por isso mesmo, (Canta-&-Dança) para (re)tocar a vida, com os saberes & 

sabores da Ancestralidade Africana. No Bumba-meu-Boi as pessoas envolvidas nessa 

brincadeira festiva geralmente a recebem como herança de um familiar, e, independente 

da sua situação financeira, o brinquedo é assumido e respeitado é o compromisso de, a 

cada ciclo, a festa do brinquedo sair sempre cada vez mais bela.  

Sete Trovas185  

 (...) 

Meu brinquedo meu reisado 

O meu bocado de pão 

A canção é meu estado 

Minha sina distração 

Meu folguedo meu congado 

Meu cajado, profissão 

(...) 

A canção é meu bailado 

Meu sinal e meu bastão 

Eu e o Eurico Bivar sempre fizemos Festa para Festa do Bumba-meu-Boi! 

Sentíamos que era a constatação do que, tempos atrás, Pedro Boca Rica havia 

prenunciado, anunciando: "Wellington, o Bumba-meu-Boi é uma universidade". A 

Festa que nós afrodescendentes no Brasil e em diáspora, herdamos das comunidades 

tradicionais africanas estava só começando. Êh Bumba! Êh meu Boi! Foi ou não Foi!? 

Esse Brinquedo (Canto-que-Dança), na perspectiva do nosso Teatro, é o jardim-quintal 

de uma soberana maneira de celebrar a vida, saudando-a e agradecendo uma “oferenda 

lírica” tão (exu)berante está nas nossas mãos. A vida é ebó que sabe que, o caminho dos 

nosso ancestrais, passa por esse movimento festivo.  

                                                           
185 Sete Trovas – Canção de Consuelo de Paula, Etel Frota & Rubens Nogueira. Com: Maria Bethânia. 
https://youtu.be/uLZ08iQbGHE. Acessado em 29/08/2014. 

 

http://www.vagalume.com.br/maria-bethania/
https://youtu.be/uLZ08iQbGHE
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Nosso primeiro folder do meu Grupo “Diabo-a-Quatro de Teatro”, (1988), 

foi para o espetáculo O Escarcéu de Benedito com o Diabo da Lanterna, dedicado a 

Pedro dos Santos Oliveira, nosso amigo Pedro Boca Rica, o maior topador de boi no 

estado do Ceará. Os atores e atrizes desse nosso espetáculo, eram trazidos para a cena, 

por um cortejo conduzidos por um Bumba-meu-Boi. Esse texto era uma adaptação 

minha e do Sidney Souto, para uma peça do Ariano Suassuna “Em Boca Fechada não 

Entra Mosquito”. Tudo muito marcante, sobretudo o ano de 1988 quando celebrávamos 

o não-esquecimento dos 100 Anos da Abolição. Mas, além disso, o nome do nosso 

Grupo sempre arrojadamente buliçoso, e ainda tínhamos essa logomarca criativa e 

instigante. Essa logomarca foi uma criação do Sidney Souto. No dia 23/07/2014, com o 

falecimento do Ariano, o Sidney Souto colocou a seguinte postagem na sua página do 

Facebook186: 

Eu sempre marco o ano de 1988 como um marco no meu trabalho de 

ator e o meu grande encontro com o Teatro. 

Fundamos (Sidney Souto, Danilo Pinho, Ilbanes Fernandes, Demitri 

Tulio, Nukácia, Wellington Pará, Adelmar Carlos, Manuel, Neves...) 

em 1988, dia 19 de março, debaixo de muita chuva, a Cia Diabo-a-

Quatro de Teatro. 

Nossa primeira empreitada foi um texto do ARIANO SUASSUNA... 

parecia que tinha sido escrito pra nós fazermos. E estreamos o 

"ESCARCÉU DE BENEDITO COMO DIABO DA LANTERNA", 

com a Cia. Diabo a 4 de Teatro*. ADAPTADO por mim e Wellington 

Pará do original do Ariano. 

Fizemos tudo nos conformes, entramos em contato com o autor e 

pedimos o direito de fazer a releitura, ELE FOI DE UMA 

GENEROSIDADE sem par; além de nos autorizar, disse que gostou 

da forma que adaptamos o título original. Acredito que Wellington 

Pará deva ter esta carta. 

* O nosso nome artístico era ótimo; "Cia. Diabo a 4 de Teatro" ou 

"Lanterna dos Afogados".  

ADORO a cafonice. 

Estreamos NA PRAÇA DA MESSEJANA, num sábado de feira, a rua 

pinhada de gente, tudo era nosso... quando uma chuva torrencial 

interrompe tudo... e nós da Trupe escapamos dentro da Igreja. Danilo 

                                                           
186 Página do Facebook do Sidney Souto – https://www.facebook.com/sidneysouto?fref=ts. Acessado 

em 28/04/2015. 

 

https://www.facebook.com/sidneysouto
https://www.facebook.com/danilo.pinho.5
https://www.facebook.com/toquetons
https://www.facebook.com/toquetons
https://www.facebook.com/sidneysouto?fref=ts
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Pinho de Marieta (loiríssima), passando a chuva no meio da missa... É 

DE NÃO ESQUECER NUNCA.  

 

Bumba-meu-Boi é uma alegria que nasce no aconchego do nosso Quintal. 

Propaga-se pelo acesso compartilhado que é o prazer de (Cantar-&-Dançar) para existir 

como sempre ensinou a Ancestralidade Africana e a Afrodescendência. É assim que o 

Bumba-meu-Boi movimenta-se também na dinâmica do carnaval e converte-se em 

Compu(T)ambor!  O computador que vai dialogando com as falas que fazem sentido e 

sempre estabelecem conexões significativas para essa nossa oralidade fazendo festa para 

a Afrodescendência e a Africana Ancestralidade. Fomos encontrá-lo em abundância, em 

plena navegações tecnológicas da Web. Mais isso, não é nenhuma novidade. É tão 

natural. A tradição é um ensinamento que vai sabiamente se atualizando conforme os 

contextos se apresentam. Isso não significa dizer que todas as novidades cabem na 

tradição. Isso significa dizer que a tradição dos nossos ancestrais africanos sabem 

manter um diálogo saudável com a contemporaneidade. Não fazemos o discurso 

apologético das tecnologias como salvação para tudo, mas fomos aprendendo tocar 

tambor também pelo compu(Tambor)! Os movimentos sociais passados, infelizmente, 

não contemplaram @s negr@s com as mudanças tão propaladas pelos partidos e 

governos ditos de esquerda. As bandeiras e as cores foram todas devoradas pelo dragão. 

E para quem faz pesquisa não nos sobrou outro espaço. E ainda tem toda uma outra 

aprendizagem que se faz necessária (hipertextualidade, áudio, imagens, etc.), portanto, 

será mais um desafio para nós afrodescendentes que agora não mais somente temos que 

desvendar o papel A4, mas, além dele, aí está a internet nos esperando. Mas eu não 

posso me furtar de lhes assegurar, venham tod@s, pois o mar da web também pode ir 

tranquilamente navegar e chegar direto na África. Não precisamos mais ficar na 

dependência de nenhuma escola, professor(a) ou universidade. O infinito mar, águas de 

Iemanjá, Odô Yá! podem nos conduzir por onde o conhecimento trancafiado entre 

quatro paredes nem sonha normatizar. Nossos antepassados foram criadores e 

detentores de um modo livre de interagir com a vida. Nunca nos disseram para 

seccionar nosso corpo. Nos ensinaram o valor de cumprir nossa palavra. Nos deixaram 

sabedoria em cada provérbio que diziam: viviam! Reverenciavam e respeitavam a 

natureza. Depois do tráfico e do saque de todo “escravismo criminoso”, (re)criaram uma 

forma de falar com seus orixás que fazia com que cada toque em seus tambores fosse 

comunicação suficiente para estabelecer, na minha concepção, a maneira mais nobre de 
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comunhão que é ofertando seus corpos para que os orixás compartilhem daqueles 

corpos e faça de cada um deles um monumento que é (Canto-que-Dança) para 

festivamente celebrar a existência de um Continente que não aprendeu a ser cruel.  

O único caminho possível para se procurar entender os valores sociais 

que caracterizam as formações sociais negro-africanas (...) é buscar na 

linguagem transcendente da religião. (...) Os princípios que promovem 

a coesão social do processo civilizatório milenar negro-africano, 

caracterizam, em linhas gerais, o que chamaríamos de sociedade 

sagrada ou mundo sacralizado. Os princípios e valores religiosos 

perpassam a vida do africano de tal modo ele vive em estado de 

constante tensão dialética entre o mundo imanente e o transcendente. 

(...) Para o negro, o ser humano e os outros seres que constituem o 

universo possuem uma dimensão sagrada, pois possuem elementos e 

substâncias concretizadas das forças cósmicas sobrenaturais que 

regem o universo (LUZ, 1995, p. 112-113).    

Essa é uma lição de casa que seus detratores sempre lhe impingiram. Um 

Continente no qual vamos encontrar a escrita e a fala, mas a viseira das quatro paredes, 

o racismo anti negro, a falácia do discurso oficial quer, instalando o veneno ardiloso do 

suprassumo do dragão, nos fazer crer que somente o código da escrita é quem pode 

chancelar uma venda. No Continente Africano, das comunidades tradicionais, escrever 

não é assinar nota promissória. Mas como realmente existe a indisponibilidade da 

viseira das quatro paredes, ditando que conhecimento é o que se faz na sala de aula, esse 

tipo de procedimento inibe um mergulho sem as amarras, e assim o etnocentrismo 

eurocêntrico vai enquadrar as mentalidades nesse proceder. E, daí, essa viseira, 

infelizmente, jamais saberá que tanto a escrita quanto a oralidade abundam no 

Continente Mãe, no entanto, o mais surpreendente é que ainda hoje vamos encontrar as 

histórias dos grandes reinos e impérios – nomenclatura etnocêntrica-eurocêntrica – 

contadas para as gerações compu(Tambor) embaixo de frondosos Baobás. Sim! A 

oralidade é uma forma de iniciação e educação das comunidades tradicionais africanas, 

sobrevivendo mesmo com todo crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus, e as 

novelas da Rede Globo que faz tempo já se instalaram por la.       

Careta ou máscara? Por traz destes sinônimos parece se esconder mais 

que uma variante verbal. Como diz seu Abel, um dos maiores 

fazedores de careta de São Luis, máscara, quem usa é o fofão, 
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referindo-se ao tradicional personagem do carnaval maranhense. (...) 

Guardadas suas particularidades, caretas ou máscaras fazem parte da 

história cultural humana desde os mais remotos tempos. (...) Sua 

presença é também notadamente visível na África e nos faz lembrar 

do intenso fluxo de objetos que rumaram em direção aos museus 

europeus, reclassificadas como arte, no início do século XX. É de se 

supor que, em parte, este saber ligado ao uso da máscara tenha 

chegado ao Brasil na memória das populações africanas. O curador da 

exposição Arte da África, (CCBB, Rio de Janeiro, São Paulo, 2004), 

Peter Junge, observa que o uso de máscaras nas sociedades rurais e 

reinos africanos pode estar associado a diferentes esferas da vida 

cotidiana (BITTER, 2005, p. 05).           

A Máscara Careta de Cazumba, personagem do Bumba-meu-Boi 

maranhense, não só atualiza a tradição, mas, acima de tudo, faz uma conexão que 

potencializa o encantamento da máscara de forma sublime. Transforma Abel Teixeira, 

de São Luis (MA), em corpo sagrado que se multiplica na sedução e encanto de se 

perceber portador de saberes ancestrais, vindos de uma África que os depredadores não 

souberam amar. Mestre Abel faz de seu reino algo qualquer coisa de impactante, sabe 

que sua coroa tem valor inestimável. O bom de tudo isso é a forma de 

compartilhamento como seu Abel vai multiplicando saberes; atualmente nós diríamos 

compartilhando, que é uma das características mais nobres das comunidades 

tradicionais africanas. Cazumba é parte do meu Teatro de Rua! Esse é Mestre Abel187, 

de São Luís, no Maranhão, criador e mestre na arte de fazer caretas.       

                      A seguir, nós apresentamos esse trecho do texto teatral “O Rap da Bela 

Vista ou o Encanto do Baobá que Dançou Bumba-meu-Boi”. Ele foi escrito por mim, na 

época do Mestrado, logo no início quando eu estava trabalhando no Maracatu Nação 

Baobá, no bairro da Bela Vista, em Fortaleza a Cidade Tan-Tan. Os personagens 

falando numa linguagem de ambiente de Grupo de Rap, c@ntam o essencial da história 

desse Brinquedo (Canto-que-Dança). Para assim, ilustrar com uma passagem já 

vivenciada, mais uma possibilidade de conteúdo para a Educação Teatral 

Afrodescendente do Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. 

                                                           
187 Mestre Abel – Mestre da Arte de fazer Caretas – São Luis – Brasil. https://youtu.be/LhA023aa7tw. 

Acessado em 20/08/2014. 

https://youtu.be/LhA023aa7tw
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 “O Rap da Bela Vista ou o Encanto do Baobá que Dançou Bumba-Meu-Boi” – 

Texto de Wellington Pará...  

 (Mixaria e Banzo-Blues transformam-se agora nos personagens Mateus & 

Catirina c@ntando a história do Bumba-meu-Boi, enquanto Michezinho estará 

caracterizado com a cabeça estilizada e ricamente ornada desse brinquedo 

(Canto-que-Dança). 

 

 MICHEZINHO – Mixaria, Banzo-Blues, me fala, como o maracatu eu e vocês 

vamos mixar a afrodescendência do Baobá foi-não-foi com o (Canto-que-Dança) 

do Bumba-meu-Boi? 

 

 MIXARIA – Mateus & Catirina são crias da mesma história de exploração que 

aflige os irmãos da favela. É a festa muito bela de um casal de escravizados que 

vai contra a opressão de qualquer patrão. É a inteligência esperta enfrentando o 

poder perverso dos que se arvoram de privilégios. Pense num trio desmantelado 

e danado de arretado: Mateus, Catirina & o Bumba-meu-Boi!      

 

 BANZO-BLUES - Mateus & Catirina é nós na fita, maluco! Uma identificação 

firmeza, mano. É a mais fabulosa representação positiva da população 

afrodescendente. Na fábula do Bumba-meu-Boi, certamente herança de algum 

avô-griot, esse casal fabuloso se transforma no teatro de rua da ousadia contra o 

ferro cruel da opressão. 

 

 MICHEZINHO – Isso é a cara da cultura negra, essa atitude de lutar para buscar 

sua liberdade, nem que isso lhe custe a própria vida. Quer ver? Mateus para 

atender o desejo de Catirina, grávida e querendo comer língua de boi, precisa 

matar o boi seu amigo e o mais querido do patrão. 

 

 BANZO-BLUES - Bumba-meu-Boi é festa! Festa é a Ancestralidade Africana 

se expressando plenamente. Toda Festa é (Canto-que-Dança)! É como @s 

african@s entendem e interagem com a vida. É por essa razão que o Candomblé 

é a religião do corpo, do canto, da dança, da alegria. (Canto-que-Dança) o tempo 

todo! É dessa mesma maneira que o Bumba-meu-Boi existe: (Canto-que-Dança) 

o tempo todo!  
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O Reisado, por ser uma forma de teatro tradicional (...) trabalha seu 

texto como ficção e faz, neste sentido, uma leitura da vida, no caso, 

uma leitura de uma de suas dimensões. Ou seja, a dimensão do mito e 

da magia. Os brincantes, como que, abrem uma fissura no tempo 

contínuo da modernidade, e instauram um outro tempo, o tempo 

cósmico e cíclico da utopia. Mais do que apresentar ou do que 

representar, o termo brincar parece melhor para designar o fazer do 

ator brincante. Na brincadeira, rigorosamente, não se apresenta, não se 

representa, simplesmente se brinca. Brinca-se no sentido de que os 

brincantes apenas se divertem, junto com o público, que também faz 

parte da brincadeira (BARROSO, 2013, p.369).  

Para continuar contando nossa história, a partir da nossa perspectiva que se 

referencializou pela Ancestralidade Africana e pela Afrodescendência fazemos aqui 

apenas duas ressalvas: primeiro, no nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana, nós abolimos com os termos ator/atriz. Trabalhamos com a palavra brincante.           

No nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana nós não usarmos o termo 

‘performance’, a citação abaixo, com exceção do referido termo, vem contribuir para o 

enriquecimento do nosso trabalho à medida que, concordamos com o exposto, e, mais 

ainda, temos o maior prazer em disponibilizar clips-documentários do YouTube, como 

forma de afirmar que na Educação Teatral Afrodescendente do nosso Teatro, a gente 

aprende com o corpo todo. O documentário sobre Cavalo-Marinho tem duração de 20’ e 

ficou muito bem realizado. Sem esquecer que nós traduzimos performance dramática 

musicais, para (Canto-que-Dança).  

 
Publicado em 10 de dez de 2014 – quarta. 

 

“Uma brincadeira popular envolvendo performances dramáticas, 

musicais e coreográficas é o que caracteriza o Cavalo-Marinho188, 

apresentado durante o ciclo natalino. Seus brincadores são, em geral, 

trabalhadores da Zona da Mata, mas também ecoa na região 

metropolitana de Recife e de João Pessoa (PB), entre outras 

localidades. No passado, era realizado nos engenhos de cana-de-

açúcar e seu conhecimento é transmitido de forma oral”. 

                                                           
188 Cavalo-Marinho – http://youtu.be/EVOZAf4vucY. Acessado em 20/08/2014. 

 

http://youtu.be/EVOZAf4vucY
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                            Dentre os vários aspectos do Bumba-meu-Boi que nós vamos poder 

utilizar na Educação Teatral Afrodescendente, ao parirmos o Teatro do Encantamento 

da Ancestralidade Africana, como está sendo descrito nessa tese, nós elegemos, nesse 

momento inicial, pôr em relevância o desejo de Catirina grávida, querendo comer língua 

de Boi. Gravidez, para esse nosso trabalho, está diretamente ornadas de penas Ekodidé, 

escorrendo pelas águas doce-mel, e nas mãos de Oxum. No nosso teatro não tem como 

falar de Oxum sem beber o líquido amniótico no qual nadou Logun, “... por aqui choveu 

/ choveu água rolou / foi tanta água que meu boi nadou”189. Mas, para respaldar essa 

nossa escrita, já sabemos que o ritmo Ijexá é (Canto-que-Dança) que vai contemplar 

também Exu. E esse entrelaçados de possibilidades vai ser a energia vital que vai 

animar, dar vida & trazer felicidade ao Bumba-meu-Boi. Foi-ou-Não-Foi!? Um desejo 

de mulher grávida, pelo menos para os interioranos da minha família, e depois eu pude 

encontrar essa mesma ideia em grande parte do nordeste do Brasil, é coisa seríssima! 

Acredita-se, por aqui, que esse desejo é da ordem sobrenatural, nenhum marido ou 

familiar pode, nem de leve, sonhar em negar um desejo de gravidez. Minha tia Maria 

Pereira, filha do meu Avô-Griot, Antonio Rodrigues, era outra das minhas ouvintes 

cativas dos programas de rádio, de brincadeira, invencionice que eu criava. Essa minha 

tia me apresentou uma série grande de canções radiofônicas, indo do “Calhambeque”, 

que é uma versão do Erasmo Carlos, até “Samarica Parteira”, na inesquecível 

interpretação de Luiz Gonzaga190: “...corre que Jovita já tá com dor de menino”; 

passando ainda por “Reconvexo”, de Caetano Veloso, na interpretação da Maria 

Betânia, que ela adorava. E pensar que a Banda Legião Urbana, que eu adoro 

imensamente, era a detentora do título de criação da canção teatral e mais longa, para 

ser tocada nas estações de Rádio AM’s & FM’s, que era “Faroeste Caboclo”. Minha 

Mãe Benedita Pará e minha tia Maria Pereira, a D.J. mais descolada da minha família, já 

haviam feito brotar no meu coração esse amor por canções do rádio, e, posteriormente, 

eu já (velho-menino), nós três elegemos Luiz Gonzaga como o sanfoneiro mais 

habilitado para nos apresentar canções teatralizadas e da maneira mais altamente teatral, 

que me importa redundâncias e pleonasmos!? Quem sabe, éramos nós, forçando e 

                                                           
189 Festa do Caboclo Boiadeiro no Ceará – Canção de Calé Alencar. 

190 Samarica Parteira – Canção de Orlando Rodrigues com Luiz Gonzaga. https://youtu.be/7E915Saij0s. 

Acessado em 20/08/2014. Tempo da canção (11:05”). 

https://youtu.be/7E915Saij0s
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esticando um pouquinho e vendo no Rei do Baião, meu Avô-Griot, o rei da leseira 

antinoralidade, incomensuravelmente qualificada pelo poeta Manuel de Barros.       

 
Catirina191 – Canção de Josias Sobrinho, com Papete.  

(Refrão) 

Catirina que só quer / comer da língua do Boi 

Carne seca na janela / quando alguém olha pra ela 

Pensa que lhe dão valor 

 

Ai Catirina poupa esse Boi / Ai Catirina poupa esse Boi 

Que quer crescer 

 

E lá vai meu Boi prenda da cidade / Moça de idade não pode me 

acompanhar / Que a saudade é traça estraçalha o coração 

E mulher bonita é chave de prisão 

 

(Refrão) 

 

E lá vai meu Boi no romper da aurora / Moça linda chora com saudade 

Vai ficar / Quando eu for me embora 

No aeroplano mas no fim do ano / Eu volto pra te encontrar 

 

(Refrão) 

 

E lá vai meu Boi dando adeus pra ela / Que fecha a janela trancando 

meu coração / Que é um Boi de pasto carregando sela 

Fazendo vergonha pra ela e pra São João 

 

Catirina que só quer / comer da língua do Boi 

Carne seca na janela / quando alguém olha pra ela 

Pensa que lhe dão valor 

 

Ai Catirina poupa esse Boi / Mãe Catirina poupa esse Boi 

Que quer crescer 

E lá vai meu Boi arrastando a barra / A maré esbarra no meio do 

boqueirão / Levando um recado pro meu senhor São João 

Lá na capital São Luis do Maranhão. 

 

Ô desejo danado de bom! Catirina é o amor de Mateus, que está com a 

barriga saindo pela boca e por todos os olhos, desejosos de uma outra realidade para nós 

afrodescendentes que somos descendência viva, nascid@s livre em terras africanas. 

Essa gravidez que vai emprenhar tão delicado querer, é bem-querer que choveu nas 

                                                           
191 Catirina - Canção de Josias Sobrinho, com Papete. https://youtu.be/1p1fwxNX2Eg. Acessado em 

20/11/2014. 

https://youtu.be/1p1fwxNX2Eg
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pastagens trazendo o sêmen que vai (Cantar-&-Dançar) no corrimento menstrual. É 

delicadeza de Oxum que, como se faz na crença dos orixás, Oxum protege as grávidas, 

ela me deixou ser o útero negro no qual um outro jeito de (Cantar-&-Dança) sobre 

Educação Teatral, está prestes à vi ao mundo. Ficamos deveras contente em realçar e 

reafirmar esse desejo de Gravidez do personagem Catirina, porque ela, Catirina & sua 

Gravidez, para a nossa concepção de encenação vai ser (Canto-que-Dança) que muito 

me ajudará a realizar, o que uma canção, há tempos no meu coração, despertou e veio 

desencadear todo esse trabalho de agora, o desejo de Catirina, grávida, veio recostado 

no aconchego de “Redemption Song”, do Bob Marley192, que entre outros versos vai me 

impulsionar a querer ir pelos nossos próprios caminhos, sempre com a licença de Exu, 

Laroiê: “... pois tudo o que eu tenho são essas Canções de Redenção” (...) Libertem-se 

da escravidão mental / Ninguém além de nós mesmos podemos libertar nossas mentes”.        

A mulher gostava de provérbios iorubas, Mariana saiu com um deles 

na cabeça: “muitas palavra não enchem um cesto”. (...) recomendou à 

Mariana que pensasse em Oxum, a dona da beleza e da riqueza: Oxum 

é paciente e forte. Ela cura os doentes com água fria, ela é a mãe e 

rainha que cura os próprios filhos e ajuda-nos a ter nossos filhos. Ela é 

rica e suas palavras são doces, é a dona do dinheiro e a dona das penas 

de papagaio, é a mãe que alimenta os filhos com mel (OLINTO, 1969, 

p. 138).       

(Canto-que-Dança) que traz no Ijexá (Exu-Oxum-Logun), o movimento que 

faz com que o brinquedo do Bumba-meu-Boi mostre sua característica essencial que é 

ser descendência viva dos nossos antepassados african@s e que, por isso mesmo, possa 

ser mais uma contribuição para revelar que como afrodescendente que somos, para nós, 

(Cantar-&-Dançar) significa viver. Qualquer atividade que a nossa Educação Teatral 

Afrodescendente venha a produzir, deverá trazer como parâmetro esse movimento. 

Nunca eu compreendi teatro como gesto cover que é imobilizador, ainda que seja uma 

leve referência. Muito menos podemos admitir que a espinha dorsal da nossa proposta 

não seja uma criação nossa. O nosso foi um filho desejado, amamentado e orientado 

pela delicadeza das águas doce-mel, Ora iê iê Oxum! Assim como pelo dendê delicioso 

                                                           
192 Redemption Song – Canção de Bob Marley – https://youtu.be/QrY9eHkXTa4. Acessado em 

20/09/2014. 

 

https://youtu.be/QrY9eHkXTa4
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de cada por de sol. Laroiê, Exu! Lossi Lossi, Logun! O protetor dos brincantes do 

cortejo, na festa do Bumba-meu-Boi. 

(...) o vermelho representa o poder de realização, o axé de gestação, 

humana, animal, vegetal, mineral; o axé da terra também simbolizado 

por suas águas que o veiculam. A gestação significa abundância, 

riqueza. Pón ròró é o amarelo-dourado, a cor que caracteriza Oxum. O 

amarelo é pois uma qualidade do vermelho, um vermelho-claro e 

benéfico, significando também “está maduro”. Uma outra maneira de 

dizer vermelho em nagô é pupa eyin, literalmente gema de ovo. Nada 

poderia ser mais expressivo. Realmente ovo é não só um dos símbolos 

de Oxum, com o qual se prepara uma de suas comidas preferidas, 

como também o símbolo por excelência das Iya àgbà, ancestrais 

femininos. Todos os metais amarelos pertencem a Oxum, o ouro e 

principalmente o bronze – ide – metal com que são manufaturados 

seus braceletes e o abèbè, leque ritual. O axé vermelho genérico é 

representado pelo sangue humano e animal, pelo epo e pelo osùn, 

sangue vegetal, e pelos metais vermelhos e amarelos. É igualmente 

representado, particularmente, pelo mel, sangue das flores, doçura e 

quintessência do bom, o axé rere só comparável ao leite materno. As 

penas ekodidé pertencem ao vermelho, representam o poder de axé de 

Oxum-Olori-Eleye (chefe supremo das possuidoras-de-pássaros) 

(SANTOS, 1986, p. 89).                 

Que venha a gravidez de Catirina embalada no poder desse Axé nos 

tornando cada vez mais (Canto-que-Dança) com a consciência de que precisamos 

conhecer os ensinamentos dos nossos antepassados para vivenciar profundamente essa 

riqueza tão complexa, assim como tão intensa. Talvez, por isso, o etnocentrismo-

eurocêntrico seja uma nota dissonante que “insiste em classificar meu comportamento 

de antimusical”193. Axé, (Exu-Oxum-Logun)! No Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana vamos (Cantar-&-Dançar) Ijexá para dar vida ao Bumba-meu-

Boi, ambos, “raízes da mesma fabula”194. Precisamos somente deixar o coração & a 

intuição dialogando horas a fio.  

                                                           
193 Desafinado – Canção de Tom Jobim e Nilton Mendonça com João Gilberto. 

https://youtu.be/g6w3a2v_50U.    Acessado em 23/08/2014. 

194 Cigarra – Canção de Milton Nascimento. https://youtu.be/7UOG9C_D_-Y. Acessado em 23/08/2014. 

https://youtu.be/g6w3a2v_50U.%20%20%20%20Acessado
https://youtu.be/7UOG9C_D_-Y
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Poincaré, um dos expoentes da matemática na Modernidade, 

sustentava “que a lógica não basta, que a ciência da demonstração não 

é a ciência inteira e que a intuição deve conservar seu papel como 

complemento – diríamos – até: como contrapeso ou antídoto – da 

lógica” (SODRÉ. 2012, p. 34).   

 

Uma vivencia teatral de mais de dez anos no SESC, me permitiu 

compreender que, teatro é a experimentação que resulta desse diálogo: intuição-&-

coração. Da mesma forma quando eu deixei que a intuição e o coração me levassem a 

adentrar no mundo do compu(Tambor)! “Pobre ciência europeia ocidental! Quanta 

bobagem tem sido escrita em teu nome!” (...) Estas cerimônias de assentamentos e as 

relações identitária entre os orixás e os iniciados, o iniciado e seu assentamento são 

muito mal entendidas pelos antropólogos que as veem com uma visão de fora e tentam 

empurrar, forçar, para dentro de suas fôrmas epistemológicas eurocêntricas 

procedimentos litúrgicos que não conseguem captar nem mesmo em seus aspectos mais 

exteriores, quanto mais nos seus fundamentos iniciáticos” (TAVARES, 2008, p 39-

102). Para o meu não desassossego, haja cantiga de sotaque. Ufa!  

Na próxima imagem, c@ntamos como Bumba-meu-Boi e Cortejo de Rua 

são, na minha concepção cênica, manifestações teatrais de rua. Precisava eu agora 

referendar que são originárias do Continente Africano. Da nossa Mãe África, berço da 

humanidade.  

Em 01/07/1991 passo a ser funcionário do SESC. Inicialmente vou trabalhar 

na Sala de Música que ficava no espaço do SESC Centro, na Rua 24 de maio, 692, 

Centro. Na referida Sala eu passo a compartilhar com seus-suas frequentadores(as) a 

proposta educativa que eu trazia por ter trabalhado durante quatro anos na Rádio 

Universitária FM, da Universidade Federal do Ceará. No entanto, o SESC também 

trabalhava com essa ideia de formação de plateia. No SESC, trabalhávamos com 

canções, a partir da ideia de formação, conversando com as pessoas sobre as diversas 

temáticas que as canções nos possibilitava. Nós transformamos a Sala de Música em 

todo um ambiente de audições coletivas e comentadas de canções. Depois de um tempo 

fazendo esse trabalho em forma de conversa, com uma oralidade toda minha, 

começamos a perceber que, na Sala havia um grupo de pessoas que gostavam de arte de 

um modo geral, Ficar com o peso da fala comigo, de alguma maneira me incomodava. 
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Perguntei certa vez na Sala de Música, se nós fizéssemos uma oficina de teatro nós 

teríamos público? Algumas pessoas disseram que sim e se interessaram. Foi assim que 

iniciamos o Gruo de Estudos Culturais do SESC Centro. Nossa oficina teatral passou a 

funcionar à noite. Depois de alguns meses foram ficando os que realmente estavam 

mesmo a fim, pois a jornada de quem trabalha no comércio não é fácil. O ano de 1992, 

no SESC Centro, fomos comtemplado com um Projeto no qual havia uma verba para 

atividades mensalmente. Como já havíamos formado o Grupo de Estudos começamos a 

falar da possibilidade de, antes do final do ano, nossa 1ª apresentação pública. Foi o que 

aconteceu. No dia 26/11/1992, estreamos o segundo ato de “O Rei da Vela”, de Oswald 

de Andrade para falar sobre tropicalismo na música popular brasileira. E o Cortejo 

inicial que trazia os “atores e atrizes” foi conduzido por um Bumba-meu-Boi, ao som de 

“Geleia Geral”195, de Gilberto Gil.  

“Êh Bumba iê iê Boi 

Ano que vem, mês que foi 

Ê Bumba iê iê iê 

É a mesma Dança, meu Boi 

Êh Bumba iê iê Boi 

Ano que vem, mês que foi 

Ê Bumba iê iê iê 

É a mesma Dança, meu Boi”  

                  Para a feitura dessa nossa tese, começamos a buscar em meus arquivos 

particular, o que havia de fotos dessa nossa história. Encontramos coisas tão 

interessante que quase tentei fazer um texto somente com imagens. Daí, depois que 

comentei com algumas pessoas do SESC Centro que estava buscando o que havia como 

registro, e, depois que escaneei algumas fotos e as postei na minha página do facebook, 

aconteceu exatamente o que o compartilhamento em rede proporciona, ou seja, atualizar 

a tradição africana que sempre se renova. Quando eu compartilho, em rede, é a roda da 

Ancestralidade Africana que (Canta-&-Dança). Nossos ancestrais africanos nos 

orientaram dessa forma. Sendo assim, logo se chegaram várias pessoas dizendo que 

teriam o que me repassar, ou seja, (africa-na-mente) comigo compartilhar. Isso foi uma 

felicidade sem par. No entanto, quando algumas pessoas viram essas imagens, e a forma 

como eu – cuidadosamente – havia preservado-as, houve um certo mal-estar em alguns. 

                                                           
195 Geleia Geral – Canção de Gilberto Gil – http://youtu.be/JtjOakOdoKU. Acessado em 02/08/2014. 

http://youtu.be/JtjOakOdoKU
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Comentaram que esse tinha sido um tempo altamente produtivo. Mas, também, 

complementaram que “fulano” estava tão bem, no sentido de fisicamente tão novinho. 

Imagina só! Ah quanto tempo eu não via/lia/ouvia algo assim, essa exacerbada 

preocupação com o tempo que passou. (Africa-na-mente) somente Hampatê Bá me 

consolava, me fazendo entender que nós, african@s e seus descendentes, tínhamos 

posto de reverso essa afirmação sobre o tempo. O tempo que tem sabedoria para a 

Ancestralidade Africana é justamente o dos antepassados. Não há essa alucinação 

ilusória de que o tempo é subserviente do calendário maquinário do sistema “capitalista-

racista”. Para algumas pessoas isso era tão somente um mero detalhe de um comentário 

em uma postagem do facebook. Pra nós, algo extremante revelador de como o 

etnocentrismo-eurocêntrico vai se petrificando como um assalto à mão armada das 

coisas sagradas criadas pelo modo de ser, das comunidades tradicionais africanas. E o 

mais assustador é que esse saque vai se alastrando cada vez mais e, desesperadamente, 

vai-se naturalizando. A razão proporcional é a mesma quando chega a polícia nos 

bairros de maioria afrodescendente despejando seu ódio por sobre os jovens negr@s. 

Ou ainda quando alguns se posicionam contrário às cotas e usam para isso a 

desqualificação d@s negr@s, incapacitados para o acesso ao ensino. Olha o reverso: 

não é incapacitado. É dívida histórica.      

                  Bem, no facebook da Rejane Cardoso, que trabalhou comigo nesses quase 

doze anos que coordenei o Setor de Expressões Artísticas do SESC Fortaleza, no dia 

01/07/2014 – terça – 20:30h, a postagem dela foi seguida dessa foto, à qual eu interagi 

e, com muito prazer, eu escrevi: E sem esquecer, Rejane, que nós iniciávamos o 

espetáculo com o "auxílio luxuoso"196 de um cortejo conduzido por um Bumba-meu-

Boi. (Canto-que-Dança) & o mais lindo e livre dos brinquedos afrodescendente. Era a 

noite do dia 26/11/1992, uma quinta de Logun, o protetor dos brincantes! Lossi Lossi 

Logun Doce. Salve o acontecimento que foi “Tropicália ou a Irreverência é a Prova dos 

Nove”. “(...) Mas o boi não tem de ficar parecido, não. Basta que a gente adivinhe que é 

boi (OLINTO, 1969, p.171). 

A festa destina-se, na verdade, a renovar a força. Nas danças, que 

caracteriza as festa, reatualizam-se e revivem-se os saberes do culto. A 

dança, rito e ritmo, territorializa sacralmente o corpo do indivíduo 

                                                           
196 Juventude Transviada – Canção de Luiz Melodia. https://youtu.be/t1SObvFUtVk. Acessado em 

21/09/2014. 

https://youtu.be/t1SObvFUtVk
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realimentando-lhe a força cósmica, isto é, o poder de pertencimento a 

uma totalidade integrada. (SODRÉ, 2002, p.136). 

 

 

(SESC Centro – O Rei da Vela – 2º Ato – (26 de novembro de 1992) – Bumba-meu-Boi 

estilizado e sempre Alegre – Guerreiro Júnior – Clodoveu Miranda – Aurílio Pereira – 

Lucivanda de Castro – Manuel Rodrigues – Carolina Sturdart – Renata de Lima – Daniel Luna)   

Meu primeiro espetáculo musico-teatral no SESC Centro, com o Grupo de 

Estudos sobe Arte e Cultura do C.I.A. (Centro Integrado de Atividades – Rua: 24 de 

Maio, 692, Centro – Fortaleza – Ceará), foi a palestra-musico-teatral: “Tropicália ou a 

Irreverência é a Prova dos Nove”. Essa foi a maneira que melhor encontramos para 

contar um pouco o que foi esse desbunde na cultura brasileira dos anos sessenta. No 

parágrafo seguinte o texto do folder daquele evento inédito e memorável. Até então, 

ainda não tinha havido nenhuma palestra dentro do espaço da Biblioteca, a não ser o do 

barulho ensurdecedor de uma reflexão que pairava por sobre nossas cabeças: por que, 

não!? Enfim, “casa” lotada. 

Como o tropicalismo com toda sua sensibilidade macunaímica achou por 

bem nada teorizar, mas produzir, ou melhor provocar intensamente, pegamos carona 

nesses ROTEIROS...ROTEIROS...ROTEIROS, anacronicamente, e sincronizamo-nos 

com o que de melhor a história da arte brasilis já criou.    

Dessa maneira o Grupo de Estudos sobre Arte e Cultura do C.I.A./SESC, 

tropicalmente nos apresenta esta palestra (!?), com a intenção de provocar o bom 

humor, instigar a percepção, propor a análise do que foi a história do Tropicalismo e 

que referências essa carnavalização nos aponta ainda hoje em dia. 
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Esdrúxulo? Exótico? Excêntrico? Apenas uma atitude tropicalista! Sem 

preconceitos! Sem medo de assumir a cara da pátria amada idolatrada, salve, salve! 

Amém! 

E que Gil, Caetano, Oswald, “nos resgate em xeque-mate”! 

Ficha Técnica do Espetáculo: 

 Aurílio Pereira – (Belarmino / Totó Fruta-de-Conde 

 Carolina Sturdart – (Dona Cesarina) 

 Clodoveu Miranda – (Americano) 

 Guerreiro Júnior – (Abelardo I) 

 Lucivanda de Castro – (Heloísa) 

 Manuel Rodrigues – (João dos Divãs / Perdigoto) 

 Renata Lima – (Dona Poloca) 

 Wellington Pará – (Direção)  

 Salles Uchôa – (Iluminação / Arte Visual) 

 Rejane Cardoso – (Sonoplastia) 

 Casemiro Campos – (Mentor Teórico) 

 Clébio Ribeiro – (Maquilagem) 

 Daniel Luna – (Miolo do Bumba-meu-Boi) 

 Lidenor Gomes – (Refletores) 

 Francisco Dias – (Eletricista) 

 Maísa Lane – (Adereços) 

 Gleidison Furtado – (Assistente de Produção) 

 Lindomar Guerreiro Maia – (Assistente de Produção) 

 Silvano Melo – (Fotos). 

 

                  Como uma Ficha Técnica é capaz de nos mostrar que, no meu caso, teatro 

sempre foi uma corrente de energia positiva. “Eu sou, porque você é”197. Quando fomos 

trabalhar com teatro no SESC Centro e SESC Fortaleza, intuitivamente, eu já havia me 

banhado num mar de dendê. Ah meu amigo Exu, Laroiê! “...aguenta que eu chego 

                                                           
197 UbuNTU – Filosofia Africana Banto. 
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já198”. O título dessa canção, “Caminho das Águas”, nesse momento, vem me conectar à 

corrente de energia positiva, daí porque água passa a ser a oferenda que agrada a todos 

os orixás no Candomblé de Nação Ketu. Foi também nesse caminho das águas que eles 

me colocaram até a chegada do grande mar da web. Por eu ter ficado em ponto 

estratégico tão saborosamente confortável e doce, mais à frente, eu fui permitir e 

entender que comigo eu carregava algo maternal. Essa tese nada mais é do que a minha 

devoção ritualística à essa criação parida no Continente-Mãe!       

                  Novamente com o Grupo de Estudos sobre Arte e Cultura do SESC Centro 

com elementos e cenário da Festa do Bumba-meu-Boi, no espaço da Biblioteca Romeu 

Aldigueri. Sim! Em 1993 elaboramos e trabalhamos mensalmente com o Projeto Poesia 

Exposta, em parceria com a Biblioteca Romeu Aldigueri. Ao chegar novembro/1993, o 

poeta selecionado foi Oswald Barroso, um autor cearense que também trabalha com 

Bumba-meu-Boi em sua proposta teatral. Um outro aspecto interessante a ser ressaltado 

no que se refere ao nosso teatro adentrando o espaço da Biblioteca foi a questão do 

horário. Infelizmente, por essa época, ninguém levava teatro no horário das 12:30h, em 

Fortaleza. No entanto, era justamente esse o horário corrido dos nossos clientes, os 

comerciários. Mas é obvio que, o SESC nesse ponto, sempre foi exemplar no sentido de 

abrir suas programações para o público em geral.  

                  Eurico Bivar, foi um dramaturgo e artista plástico cearense com o qual eu 

tive o prazer de compartilhar uma amizade de longa data. Quando ele me conheceu eu 

estava saindo da adolescência. Eu o procurei porque estava querendo montar algo de um 

autor local. Foi então que ele nos cedeu seu texto teatral “Ciranda Madura”. Eu nem 

imaginava, mas desde esse episódio quase banal, aquele texto e aquele autor se 

tornariam transversal do meu tempo, por isso que “sentimental eu fico”.199 Coube ao 

tempo sazonar nossa parceria. Eu, depois que eu já estava de posse do texto do Bivar 

tive que conquistar um bando de outros amigos da mesma idade que eu, mas nem todos 

amavam profundamente teatro. O incrível desse grupo é que nós ficamos divididos 

equilibradamente: uns amavam teatro, outros, música. Só o Eurico que fazia letras de 

canções e escrevia textos teatrais. Então, foi dessa época, até agora em 2012, conforme 

                                                           
198 Caminhos das Águas – Canção de Rodrigo Maranhão, com Maria Rita. https://youtu.be/AqBdln5Y1jI. 

Acessado em 20/08/2014. 

199 Sentimental eu Fico – Canção de Renato Teixeira. https://youtu.be/JLLIvlX0sgk. Acessado em 

20/08/2014. 

https://youtu.be/AqBdln5Y1jI
https://youtu.be/JLLIvlX0sgk
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consta nessa escrita, na parte onde descrevemos sobre o SESC Centro & SESC 

Fortaleza, (p.234).    

                 Trabalhei no SESC Centro de 01/07/1991 até dezembro de 1996. De 1997 até 

o dia 19/04/2002 fomos transferidos para o SESC Fortaleza, unidade que fica localizada 

vizinha ao Mercado São Sebastião. Ainda realizamos no SESC Fortaleza, em parceria 

com o Eurico Bivar, mais um espetáculo de teatro referenciado no Bumba-meu-Boi, foi 

“A Via Crucis de Canudos ou a Guerra do Boi da Sete Luas”. Texto do Eurico Bivar e 

concepção e direção de Wellington Pará. O texto que segue é o de apresentação do 

folder. Um texto de outubro de 1997, para deixar aqui o registro de como se dava essa 

minha coordenação do Setor de Expressões Artísticas, no qual nós tínhamos que 

trabalhar com as linguagens artísticas do teatro, música, literatura, artes plásticas, 

cinema e vídeo.   

A VIA CRUCIS DE CANUDOS OU A GUERRA DO BOI DAS SETE LUAS – (1997) 

 

(De: 02 a 05 de dezembro de 1997 – “A Via Crucis de Canudos ou a Guerra do Boi das Sete 

Luas” – Texto de Eurico Bivar – Direção de Wellington Pará – SESC Fortaleza) 

Um episódio como a História de Canudos não pode ficar à margem da 

consciência e do compromisso de um fazer histórico. O entendimento que o SESC no 

Ceará vem emprestando às suas atividades culturais passa pelo prisma da informação 

reflexiva. Tendo como proposta básica o caráter educativo, esta filosofia vem sendo 

viabilizada através de programações que apresentam alternativas no que concerne ao 

desenvolvimento do perfil de nossa clientela. 

O espetáculo “A Via Crucis de Canudos ou a Guerra do Boi das Sete Luas” 

vem reafirmar esse compromisso. Conduzido por alunos da Oficina de Teatro do Grupo 
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de Convivência, participantes do Projeto Intergeracional, Coral e Grupo de Estudos do 

SESC Fortaleza, espera-se que este espetáculo possa ser a contribuição da Entidade para 

o repensar de todo um conjunto de estruturas sociais estabelecidas em nosso país. O 

espetáculo, tendo como temática a Guerra de Canudos, faz um resgate do que foi um 

dos movimentos sociais mais importantes da História do Brasil, e presta homenagem às 

lutas dos oprimidos nesse país de desigualdades seculares. 

Há cem anos, liderados por Antônio Mendes Maciel, o Conselheiro, uma 

comunidade nordestina também pobre, também sem-terra, também sem-cidadania, 

resolveu lutar pelos seus direitos básicos. Armados de muita fé guerrearam também 

contra a vocação autoritária dos nossos governantes e de suas elites – que coincidência 

perturbadora! Foram, sem piedade, dizimados – eu disse queimados? Não isso já é outra 

perturbação. 

A comunidade de Canudos resistiu até hoje. Sim, porque em meio a fé 

guerreira havia e ainda há muita festa! Daí porque o espetáculo “A Via Crucis de 

Canudos ou a Guerra do Boi das Sete Luas” ter sua concepção centrada na cultura 

popular. Mesmo existindo o canhão (Krupp) que dizimou os canudenses, a quem eles 

chamavam de “matadeira”, “cospe-fogo”, nesta Via Crucis o dragão cospe sobre o mito 

do Bumba-meu-Boi que morre, mas como no brinquedo, ressuscita! Sim, Canudos é um 

símbolo e como tal terá a força que agrega e faz comungar. Sempre! 

Wellington Pará... (outubro, 1997).      

Esse foi mais um trabalho fantástico, mais um belíssimo espetáculo de 

teatro que nós produzimos no SESC Fortaleza, no entanto, ainda usávamos os 

subterfúgios de subsumir nossa identidade afrodescendente no frágil conceito de 

popular, assim como, limitávamo-nos a pensar que o brinquedo (Cato-que-Dança) do 

Bumba-meu-Boi seria uma contribuição do povo nordestino, sem nunca imaginar que 

essa representação da imagem do Boi estaria impressamente tatuada, grafitada por todo 

Continente Africano. Isso é somente para reafirmar como se faz urgente e necessário 

nos incomodar com a repressão aos saberes ancestrais africanos contra a quantidade 

exorbitante de teóricos que, da forma mais acintosa, se dispõe a tornar a atitude racista 

como a que vai estruturar nossa sociedade. Essa estrutura, infelizmente, muitas vezes 

passa desapercebida até mesmo por pessoas, instituições e educadores(as) bem 

intencionad@s.  
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Racismo contra a população negra não é apenas preconceito e 

discriminação, nem falta de ética e moral apenas, é a morte na rua 

cotidianamente, são as ausências de políticas públicas especificas para 

a população negra. O racismo anti negro que impede a titulação de 

terras dos quilombos e existência de políticas públicas especificas nos 

bairros de maioria negra, a participação paritária de negros nos cargos 

do executivo e da gestão do estado e mudança da ação policial contra 

nós negros diariamente nas ruas. Isto para citar alguns problemas 

estruturais. Racismo anti negro é um problema da estrutura de 

dominação entre as populações negras e brancas em toda e história do 

Brasil. Sempre envolveu milhões de mortes e milhões de injustiças 

sociais promotoras de um amplo círculo de desigualdade sociais. É 

forte é pesado e a população negra não tem a dimensão do que 

representa nas nossas vidas o racismo estrutural, nem o movimento 

negro tem trabalhado no sentido de transformar esta consciência 

política (CUNHA JÚNIOR200, 2015 – Facebook – Em 16/03/2015 – 

segunda). 

 

Sendo a Mãe África o berço da humanidade, no qual o nosso teatro nasceu,       

o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, precisa, com o maior orgulho, 

sistematizar os fundamentos de uma Educação Teatral Afrodescendente. Daí, 

(Cantando-&-Dançando) reafirmar que o Continente Africano, anterior as destruições, 

saques e sequestros dos colonizadores europeus, detinha uma maneira própria dessa 

nossa cultura negra produzir sua maneira de interagir e viver em relação com à natureza 

humana e natural. Essa postura etnocêntrica dos colonizadores europeus de, a qualquer 

custo, forjar a ferro e fogo que as culturas africanas não tinham história, no nosso Teatro 

do Encantamento da Ancestralidade Africana passa a ser questão de marasmo 

ideológico ou mesmo história pra boi dormir.  

Os calungas eram as enormes figuras da mulher, do boi, do burro, da 

ema, que formavam o bumba-meu-boi, Mariana ficou logo sabendo 

que em Lagos chamavam essa brincadeira de burrinha, viu quando um 

homem entrou dentro da armação da mulher, tocaram música em 

                                                           
200 Henrique Cunha Júnior – Cultura Negra – A Construção de um Conceito. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413894695579086&id=100008757070158. 

Acessado em 20/03/2015. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1413894695579086&id=100008757070158
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instrumentos e cantaram, o boi investia contra os que estavam ao 

redor, estes davam berros e fugiam, o homem que estava embaixo do 

boi dançava bem, fazia piruetas no meio da roda, todos gritavam êh 

boi, êh boi (OLINTO, 1969, p.93). 

CANTIGA CEGA E O BOI DO DESEJO MONTADO NELA: UMA HOMENAGEM 

A BERTOLT BRECHT – (1998) 

 

(Folder do espetáculo – “Cantiga Cega e o Boi do Desejo Montado Nela: Uma 

Homenagem a Bertolt Brecht”. Texto: Ângela Linhares – Direção: Wellington Pará) – 

1998 – SESC Fortaleza. Grupo de Estudos Teatrais do SESC Fortaleza. Elenco: 

Gleidison Furtado – Guerreiro Júnior – Márcia Sampaio) 

 

O ano de 1998 foi muito especial para nós que fazemos a história do SESC 

no Ceará. Estamos completando 50 Anos de presença, atuando em várias atividades, 

contribuindo para a construção e transformação da realidade em nosso Estado. Daí o 

trabalho sistemático no sentido de formação de plateias.  

Em um mundo que se torna cada vez mais autômato, no qual a arte de 

pensar e criar é violentamente desestimulada, num país cujo índice de analfabetismo é 

propositadamente cultivado para fins eleitoreiros, o SESC, ousadamente, segue, em 

sentido contrário, investindo no resgate do humano de consciência crítica, aposta na 

revalorização da educação como encanto da possibilidade, crer na ARTE como forma 

de consolidação da cidadania; cidadania do “tempo presente” on-line e digital, mas que 

coloca o homem e toda sua complexidade como condutor do seu destino.  

Dentre as programações comemorativas do nosso Cinquentenário, uma 

homenagem singela ao homem de teatro Bertolt Brecht (10/02/1898 - 14/08/1956). 

Discutido, criticado, atacado, perseguido, Brecht fez de seu teatro a estética da dúvida 
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dialética. Claramente assumiu posições de esquerda e procurou colocar a luta de classes 

no palco. 

Wellington Pará, novembro de 1998.  

No texto do folder de “Cantiga Cega e o Boi do desejo Montado Nela: Uma 

Homenagem a Bertold Brecht”, que era em formato de livreto de cordel, a autora 

Ângela Linhares, assim se pronunciou: 

“(...) Apesar de uma leitura do texto “Aquele que diz sim” e “Aquele 

que diz não”, de Brecht, de um breve estudo sobre esta fábula nô, 

matriz do texto e alguns exercícios expressivos sobre os modelos 

sociais propostos pela fábula ou pela estrutura de Brecht, cedo 

desaguou-se nos arquivos da memória coletiva do lugar. E logo veio o 

auto do boi, seus enigmas e mistérios enquanto fábula sobre o desejo e 

sobre a política dos grupos que “furam” o cimento da racionalidade 

ocultadora. Tomou-se o coração, o corpo, o desejo e, a partir daí 

nasceu a ideia de se concretizar em texto o ato teatral coletivo, 

artístico, esta reflexão. 

A fábula: o desejo de Catirina de comer a língua do boi do coronel, 

dono das terras do lugar. O ambíguo, o não-explícito, o que se oculta 

da revolta, na brincadeira da fábula – o centro temático. A 

incompletude, o esboço, a insuficiência das palavras e dos 

personagens – o exercício intencional de uma metáfora que ora é puro 

código, cifra, brincadeira, música, ora pura retratação do cotidiano de 

seres miseráveis, trabalhadores do mercado público. 

Assim desenvolveu-se um texto que, sendo discurso político e poético, 

não é palavroso – ora a brutalidade da miséria em seus confrontos com 

os sonhos das terras e as intempéries do comércio, dos intermediários, 

e da política do Mercado toma seu lugar, ora suspende-se o explícito e 

a metáfora jorra alegre, irreverente como os brincantes do boi o 

fazem. 

(...) O Boi – metáfora do que não se possui e é desejado. – os 

brincantes – as personas que, com seu desejo furam o cimento da 

racionalidade do lugar e constroem sua farsa, sua festa, (...) O fato – o 

Mercado Novo substituindo o Velho – que abrigou em parte, o eixo 
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temático, é história verdadeira, do lugar que circunda hoje o prédio do 

SESC.  

Poder-se-iam fazer alguns diários do percurso da escrita do texto e, 

certamente, o diretor Wellington Pará, também teria muito a dizer 

desta encenação, mas, com certeza, nos alongaríamos em meandros 

que fogem os objetivos deste relato.  Ângela Linhares. 

Fortaleza, 13 de novembro de 1998. 

 

Ainda falando de Bumba-meu-Boi, em1996, na Mostra de Música “SESC 

50 Anos de Musicalidade Brasileira”, uma realização do SESC Centro, Ângela Linhares 

inscreve a canção “Boizinho”, uma parceria de Ângela Linhares & Gigi Castro. Uma 

belíssima ciranda, louvando a figura do Bumba-meu-Boi. A canção “Boizinho” foi 

contemplada como Melhor Intérprete, prêmio para Gigi Castro. Essa Mostra de Música 

“SESC – 50 Anos de Musicalidade Brasileira (1946 – 1996)”, contou com o lançamento 

do CD da Mostra. A Festa do lançamento aconteceu no dia 18/12/1997 – (sexta) – 20h – 

Pirata Bar. A letra da canção “Boizinho”, entre outros veros dizia: “É uma estrela tão 

bonita e alta / quando ela canta tudo se alumeia  / e se encandeia minha dor se cala / leva 

no peito o amor como bandeira”. 

& * & * & *  

Bumba-meu-Boi é brinquedo (Canto-que-Dança). Tão profundo & tocante 

que somente o caminho das água sustenta. Re(alimenta) o universo sob a forma de 

natureza. Delicadeza do meu Ori & Nobreza do meu jovem Orixá – feliz – a tamborilar: 

“leva no teu bumbar, me leva”201, ou então “arreda do caminho pra meu boi passar, ele 

vem de muito longe ô Sá dona, vem do Ceará”.  

                  Na Roda de: (Tambor-Xirê-Samba-de-Roda-Capoeira Angola) há um chilro 

de bilros dessas mãos que tecem a teia do tear africano. Um Bumba-meu-Boi brabo, 

bebendo as águas por ser (Canto-que-Dança) & ainda tem a cobra comendo o próprio 

rabo. É Roda de nabo e também quiabo sem conta. Daí a porca torce o rabo e esconde a 

ponta. Tá amarrado. Aqui vai de Exu a Oxalá, meu amor. E, nas quartas, faz a 

tradicional reverência ao Rei do trovão, tocando adarrum para o Amalá de Xangô.  

                                                           
201 Caminho das Águas - Canção de Rodrigo Maranhão com Maria Rita. https://youtu.be/TZgVTGtEOiM. 

Acessado em 12/09/2014. 

https://youtu.be/TZgVTGtEOiM
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Espaço Cultural Frei Tito de Alencar – (Escuta) – (2002 – 2003) – Pici – Fortaleza – 

Ceará. 

 

Bumba-meu-Boi são @s Negr@s na alegria contagiante da festa revertendo 

e resistindo para encantadamente (re)construir o viver. Urrou que acorda uma saudade 

ancestral e atualiza o tempo presente para que descendência seja o mesmo que 

comunidade, ou seja, um gesto de afeto para com uma palavra cheia de abraços. A partir 

de abril de 2002, eu não mais trabalhava para o SESC. Mas fiquei acompanhando o 

crescimento d@s menin@s do Escuta (Espaço Cultural Frei Tito de Alencar), no bairro 

do Pici. No Escuta nosso primeiro trabalho foi o de conclusão de uma oficina de 

iniciação “Brosogó, Militão e o Diabo”, cordel de Patativa do Assaré que começava 

com um Cortejo no qual a figura do Bumba-meu-Boi trazia os brincantes para 

apresentação do espetáculo. A nossa primeira apresentação desse trabalho foi ainda no 

SESC Fortaleza, como parte do Projeto que eu coordenava, Teatro Comunitário. Último 

trabalho meu para o SESC, primeiro no Escuta.  Depois, em fins de dezembro de 2002, 

até janeiro de 2003, um outro espetáculo que eu escrevi e dirigi com @s menin@s do 

Escuta foi: “Bumba-meu-Escuta-Boi: Ou como o Enxerimento de um Desejo Acordou o 

Pici”202. Eu acho que essa minha paixão por Bumba-meu-Boi pode ser compartilhada 

com a galera do Escuta, pois mesmo depois da minha saída do Escuta, abril de 2003, o 

pessoal me solicitou para ficar apresentando o espetáculo, no que eu concordei 

plenamente. E no Escuta esse meu relacionamento amoroso com o Bumba-meu-Boi, 

ficou como marca registrada da entidade, pois o Espaço acabou usando em sua 

logomarca, o simbolismo identitário do que eu hoje chamo de brinquedo (Canto-que-

Dança). Todas as vezes esse signo do Bumba-meu-Boi me deixa a um passo para que eu 

sempre anuncie: vem aí mais um movimento (Canto-que-Dança), de novo, do Pici. 

 

                  Da minha memória emotiva, desde eu (menino-velho), sempre me emocionei 

com esse brinquedo. Ouvi algumas interpretações no rádio e, mesmo na TV, quando da 

apresentação do que na época, as apresentações televisivas chamavam de Grupos Para 

                                                           
202 Escuta – Espaço Cultural Frei Tito de Alencar - 

http://blogdoescuta.blogspot.com.br/2014/04/inscricoes-abertas-para-oficina-de.html. Acessado em 

20/08/2014. 

 

http://blogdoescuta.blogspot.com.br/2014/04/inscricoes-abertas-para-oficina-de.html
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folclóricos, apresentavam a canção “O meu boi morreu”. Tanto essa quanto a de Luiz 

Gonzaga, “Boi Bumbá”, mesmo ambas com um arranjo alegre, mas ainda assim, me 

dava uma tristeza ouvi-las. Naquele tempo eu ficava mais atento a morte e tão somente 

a morte do boi, tanto na canção quanto nas apresentações ao vivo e/ou televisiva dos 

Para folclóricos. Eu me recordo da professora Elzenir Colares que coordenava um grupo 

dessa natureza; me lembro de ter visto uma apresentação de Bumba-meu-Boi por esse 

grupo da professora, assim como assisti algumas apresentações na Emcetur (Empresa 

Cearense de Turismo, hoje Centro de Turismo do Ceará). A sonoridade do brinquedo do 

Bumba-meu-Boi mais distante na minha mente são essas. E como eu dizia, a morte do 

boi sempre ficava alimentando meu imaginário, já desde a época das contações do meu 

avô: como é que eles iriam solucionar isso, uma vez que o boi retornaria à vida. Claro 

que as apresentações ao vivo me ajudaram a entender melhor o que estava acontecendo. 

Aí foi que eu passei a gostar mais ainda. Como sempre, era teatro na mais pura essência 

da palavra. O Bumba-meu-Boi é (Canto-que-Dança), um brinquedo marcante, 

sobretudo na infância! “Joseph e Ainá correndo perto do boi, lembrar-se-ia depois de 

cenas inteiras (OLINTO, 1969, p.176)”.  

No Bumba-meu-Boi nota-se que o Boi morre para nascer de novo, 

glorifica-se. Esta bem aventurança do boi na África já é antiga. Conta-

se que foi fato notório em todo o Contente negro que durante violenta 

epidemia toda fauna foi eliminada, escapando apenas a imensa boiada. 

Por isso surgiu um culto misterioso ao animal, transformando-o em 

uma quase deidade. Muitas tribos trouxeram para o Brasil esta 

“devoção”. Aqui, encontrou um companheiro inseparável (LEAL, p. 

23-24, 1982). 

                  Esse meu amor foi se sedimentando, se alastrando, se solidificando. O tempo 

que passou serviu apenas para confirmar esse laço afetivo. Esse meu envolvimento com 

o brinquedo eu diria que ficou mais sofisticado porque ele me levou para, cada vez 

mais, a me encantar com a mentalidade d@s african@s. Encantado pelo encantamento 

da Ancestralidade Africana, conforme Eduardo Oliveira, 2007a. Bumba-meu-Boi nesse 

nosso blog-memorial é um (Desejo Negro Grávido) que, Festivamente, enfrenta a 

opressão do patrão. Faz festa porque é dessa forma que @s african@s tocam a vida. A 

metáfora da Ancestralidade Africana é quem fertiliza a fecundação do amor de Mateus 

& Catirina. Êh Bumba-meu-Boi brinquedo (Canto-que-Dança) cotidianamente 

(re)inventado.  
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Algumas canções da festa do Bumba-meu-Boi, no Maranhão, foram tocar 

na sensibilidade de alguns compositores, de maneiras que eu tive acesso e audição a 

uma boa quantidade delas, tanto em CDs por mim comprados, CDs trazido por amigos, 

e em forma de clips no Youtube. Entre esses compositores (as), existe uma excelente 

produção. Já algum tempo, eu namoro as canções sobre essa temática do Bumba-meu-

Boi, da autoria do Papete, ou por ele trazidas a público, foram sempre as que mais eu 

festejei. “Mimoso”, de 1970, no CD Planador203, é um primor dessa tentativa do Papete 

trazer para o nosso cotidiano a Festa do Bumba-meu-Boi, para que nós, por intermédio 

dessa canção, passássemos a entender e interagir com a existência. “Boi da Lua”204 é 

outro exemplo. Faixa 01 do álbum “Bandeira de Aço”, de (1978). Uma composição de 

Carlos César Teixeira. Papete também gravou o clássico “Novilho Brasileiro 

(Urrou)”205, toada imortal de Mestre Coxinho206, do Boi de Pindaré, de São Luis do 

Maranhão. “Bela Mocidade”207 – Canção de Donato & Francisco Naiva, com Papete. 

Entrando na década de 80, o Grupo Vocal Boca Livre, traz no álbum "Bicicleta" (1980), 

um disco Independente, a gravação “Boi do Maranhão”, na qual vamos encontrar uma 

mixagem das canções, Novilho Brasileiro (Urrou do Boi) e Boi Danado, de Sergio 

Habibe. Para finalizar essa relação de canções que vão aparecer, transformadas em 

canções radiofônicas. Uma canção que vai sempre está presente para animar (Cantando-

&-Dançando) a felicidade da festa do Bumba-meu-Boi, é “Folia de Príncipe”, de Chico 

César208, lançamento do álbum Cuscuz Clã, 1996.  

Boizinho de Amor é uma canção brinquedo (Canto-que-Dança) do Boi de 

Axixá, brincando de (Canto-que-Dança) em reverência ao inebriante, contagiante, e 

                                                           
203 Papete – CD Planador – 1970 – https://youtu.be/NisE1tSPVCI. Acessado em 20/08/2014. 

204 Papete – Boi da Lua – Canção de Carlos César Teixeira. https://youtu.be/RZZt3RPQ65U. Acessado em 

20/08/2014. 

205 Papete - Novilho Brasileiro (Urrou) – Canção de Coxinha. https://youtu.be/kSTOmUWbfrY. Acessado 

em 20/08/2014. 

206 Mestre Coxinho – Novilho Brasileiro - https://youtu.be/kSTOmUWbfrY. Acessado em 20/08/2014. 

207 Papete – Bela Mocidade – Canção de Donato & Francisco Neiva. https://youtu.be/a8ZQeIlyuws. 

Acessado em 20/08/2014. 

208 Folia de Príncipe – Canção de Chico César. https://youtu.be/TvkUmYV3dls. Acessado em 20/08/2014. 

 

https://youtu.be/NisE1tSPVCI
https://youtu.be/RZZt3RPQ65U
https://youtu.be/kSTOmUWbfrY
https://youtu.be/kSTOmUWbfrY
https://youtu.be/a8ZQeIlyuws
https://youtu.be/TvkUmYV3dls
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porque não dizer, radiante ritmo do Ijexá. Não é tão somente a semântica chafurdando a 

memória, mas sim, uma contação de história bacana que funde Bumba-meu-Boi & o 

Ijexá fazendo (Cantar-&-Dançar) o Tambor da Afrodescendência e da Ancestralidade 

Africana. 

Careta: “Quando é pra Brincar Reisado / Vou para Tamanduá / Vou Dançar 

em Fortaleza / Capital do Ceará / Pergunto ao seu Isidoro / Se tá direito ou 

num tá / Essa é minha pisada / Esse é o meu Rojão / Eu convido a Meninada / 

Pra Festa do Coração”. (BARROSO, 2013, p. 219). 

 

Brinquedos (CANTO-QUE-DANÇA) 

Quando a escravidão foi abolida no Brasil, os negros recriaram 

celebrações como forma de trazer de volta um passado remoto com 

Brinquedos-Dançantes, mantendo e revivendo sempre a memória e 

costumes dos reis bantus, por exemplo, com seus cortejos cheios de 

aparatos. (...) Memórias que afloram a consciência e fazem celebrar a 

vida, cantando e dançando, e que se apresentam como um sonho 

coletivo que continua se realizando pela repetição celebrativa 

(MACHADO, 2006.p.78).   

 
 

(Ilustração: Eurico Bivar - Bumba-meu-Boizinho) 

 

Brinquedo (Canto-que-Dança) é uma reverência profunda aos “Brinquedos-

Dançantes”, dos Cortejos BaNTU, conforme eu pesquisei no texto da Profa. Vanda 

Machado. Inicialmente eu estava chamando de Brinquedos-Dançantes ao que seria o 

conjunto de aprendizagens na nossa concepção de Educação Teatral Afrodescendente, 

mas também brincantes é como serão chamados tod@s que conosco estiverem em cena 

na função de representar, ou seja, no nosso teatro representar é função dos brincantes. 

Nos brinquedos dessa nossa descendência africana, (Reisado, Bumba-Meu-Boi, 
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Congadas), tod@s que tomam parte da festa, tratam-se uns aos outros de brincantes. 

Meus mais velhos, assim o faziam. Assim eu vi e ouvi de Pedro Boca Rica, o maior 

topador de Bumba-meu-Boi do Ceará. Mas também podemos festejar com uma conexão 

desse laço umbilical sobre esse comportamento de reverência aos antepassados e 

obediência aos segredos, realçando aqui quando o negro cantador Poeta Zé Limeira, “o 

cantadô maió que a Paraíba criou-lo”, e sua digna resignação em não tocar o Romance 

da Pavoa Devoradora, antes da meia-noite. Que assim, seja, Poeta! Que venham então 

nossos brincantes!     

                   “O tempo dá / o tempo tira / o tempo passa e a folha vira”, com este 

provérbio-epígrafe, abraçamos o nosso trabalho. Foi com o andamento da pesquisa, que 

eu senti que Brinquedos-Dançantes é tão tocante & comovente no sentido de (“co-

move”209) quanto (Canto-que-Dança), por isso mesmo: reverencia, renova, sensibiliza, 

emociona solidariza & benfazej@, cuida, irmana, acolhe num gesto infindo de 

alteridade. E daí não é somente pertencimento & comunidade, mas também amabilidade 

& saudade! Mas nada diverge ou é contraditório quando reverenciamos aos BaNTU: 

BaNTU é mesmo Brinquedo-Dançante de Liberdade. Brinquedo-Dançante da 

Afrodescendência & da Africana Ancestralidade! Brinquedo-Dançante & uma história 

de desejo e afetividade. Irmandade & consciência negra em sua origem. Bumba-meu-

Boi, Mateus & Catirina: Vadiagem, “Fé na Festa”210, Folia & Fraternidade. É a cadência 

marcante do agogô (Cantando-&-Dançando) para o símbolo maior de Exu. São as mãos 

do Alabê no toque do Rum, Rumpi & Lé que estão evocando para nossa festa Oxum e 

seu filho Logun Edé. Por ser Brinquedo-Dançante logo identificamos se tratar de um 

envolvente e contagiante Ijexá: “...Minha Nação Nagô / Meu Canto o Ijexá / Eu sou da 

Cor / Eu quero Amor / Eu quero Amar / Meu disco voador / Tapete de Oxalá / Eu sou 

da Cor / Eu quero Amor / Eu quero Amar.”211 O que essa nossa proposta de trabalho 

objetiva é colocar esses componentes da cultura afrobrasileira para fazerem o que eles 

mais sabem, ou seja, ser: (Canto-que-Dança), o tempo todo! O que pode parecer inédito 

aqui é a interrogação que não se cansa de perguntar: mas como Bumba-meu-Boi com 

Ijexá? Ao mesmo tempo com uma tranquilidade silenciosa de Oxalá me coloco a 

                                                           
209 Eduardo Oliveira, (2007a). 

210 Fé na Festa – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/T3Q1m6ARLr8. Acessado em 01/06/2014. 

211 Da Cor – Canção de Raimundo Sodré. 

https://youtu.be/T3Q1m6ARLr8
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matutar: sim, por que não!? (Canto-que-Dança) o tempo todo. Esse foi o código de 

acesso ao processo. A senha que dá acessibilidade a esse nosso conteúdo que, afogado 

em tanta felicidade, deseja romper com o modo aprisionado, quando a universidade quer 

impor uma escrita unidirecional. Mas será essa uma casa de doutores (as)? Seria esse 

um comportamento inteligente? Como se, em nossa concepção o orixá Exu é o próprio 

procedimento hipertextual, antes mesmo do aparecimento da internet, e de eu imaginar 

que isso já seria lugar comum nos processos de pesquisas!? Então eu me interrogo 

quase me afogo num lago raso sem saída. Como assim unidirecional?      

Quando nós aqui falamos em canção como Brinquedo, estamos apontando 

para um objeto escorregadio, vadio, arredio, que me assedia com imenso prazer e minha 

total permissão – claro que falo de canção (Canto-que-Dança). (Canto-&-Danço) na 

subversão dos Brinquedos-Dançantes, louvando aos BaNTU. Como se trata de uma 

pesquisa fizemos questão de relembrar, como uma forma de pedir a benção aos nossos 

Ancestrais BaNTU. O que eu quero dizer, na verdade, é que há um negro gato 

encruzilhando incessante-interessante-irradiante-insinuante, no meu tocante caminho 

(...) se achando! No meu embate com a língua imposta(da), quando digito movimento / 

caminho / esférico / circular / incomensurável / será um convite cordial para uma 

reverencia sazonal ao “Dono da Rua”: Laroiê!  

Brinquedo (Canto-que-Dança), enquanto objeto com o qual nós podemos 

interagir para compor nossos conteúdos de aprendizagens, poderão estabelecer sempre 

um link com uma canção radiofônica, uma mp3, ou mesmo um videoclipe no Youtube, 

do momento ou do passado. Porque isso nos conduz a estimular n@s brincantes, sua 

interação já dentro do ritmo que será viabilizado. @s brincantes do nosso teatro irão 

perceber que estão sendo solicitad@s para (Cantar-&-Dançar), como faziam nossos 

antepassados african@s. A mesma coisa vai acontecer com nossos espetáculos: uma 

festa de reverencia à Mãe África, por isso que nossa concepção cênica, vai criar o 

resultado dos nossos espetáculos dentro desse movimento (Canto-que-Dança). Esse 

(Cantar-&-Dançar) para o nosso teatro é bem amplo e abrange também as sonoridades 

instrumentais afrobrasileiras e/ou afrodescendentes, e ainda afrodiaspóricas. Via internet 

conheci também um número enorme de canções sobre candomblé, nacionais e 

internacionais, sobretudo a santeira cubana de Lazaro Rós212. No tocante às canções 

                                                           
212 Lazaro Rós – https://youtu.be/EpDrSOCCX6U. Acessado em 20/12/2014. 

https://youtu.be/EpDrSOCCX6U
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afrodiaspóricas, cresceu enormemente a possibilidade de conhece-las via web. A 

internet me possibilita conhecer-interagir-compartilhar com uma serie quase incontáveis 

dessas referencias e, como mais um exemplo, nós podemos citar um músico 

contemporâneo maravilhoso, baixista camaronês Richard Bona, que eu conheci a partir 

do Spotify. Richard Bona, na minha visão, consegue, com êxito extraordinário, atualizar 

a tradição, brilhante e elegantemente. Mesmo sendo um baixista ele é, para o nosso 

teatro e noss@s brincantes, um exemplo que merece ser compartilhado. Nesse parágrafo 

nós deixamos aqui, apontando caminhos que comporão nossas próximas trilha-sonora. 

Mas, sem esquecer de realçar que, esse caminho maravilhoso vai se transformar em 

oferenda lírica, somente conectado na internet, com uma conexão banda larga de ponta, 

possibilitando as infindáveis experiências, que todo teatro tem direito.       

                          Desde a dissertação, melhor que explicar com palavras, é mostrar como 

é que foi nosso procedimento para efetivar essa proposta de tentar buscar-inventar-criar 

esse nosso Teatro do Encanamento da Ancestralidade Africana. Agora a felicidade 

ainda é a mesma por fazer dessa forma, no entanto, triplica, porque os dois exemplos 

que nós descreveremos abaixo aconteceram no SESC Centro, em Fortaleza, depois de 

eu não mais trabalhar como funcionário da empresa. Para o meu entendimento teatro é a 

possibilidade das mais livres, líricas, linda, lilases, luminosas, experimentações. Foi isso 

o que o SESC sempre me permitiu, nesses quase doze anos. E eu era um funcionário de 

carteira assinada, mas por lá, consegui me posicionar como na época do meu primeiro 

emprego de Redator Publicitário, onde vir trabalhar não é necessariamente, bater o 

ponto. E, no SESC sendo o coordenador do setor de expressões artísticas, teatro, 

música, literatura, cinema, vídeo, artes plásticas; a direção da empresa embarcou 

comigo na compreensão de que, às vezes, as ideias mais fantásticas acontecem quando 

estamos dormindo, ou mesmo sonhando. Engraçado que serão nessas duas pontas, ou 

seja, meu primeiro e o último emprego de carteira assinada, que me permitiram 

profundamente experimentar. Abaixo, duas experimentações minhas com a parceria 

SESC: Primeiro o evento, “Eurico Bivar: O Xangô que Montou o Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana ou porque a Internet é Ilê dos Bruxos” e o 

outro foi a Oficina: “Ancestralidade Africana e a Educação das Relações 

Etnicorraciais”: "Música, Letra & Dança213". O texto a seguir são trabalhos meus 

                                                           
213 Fullgas – Canção de Marina Lima & Antônio Cicero. https://youtu.be/SO_YJ3BVy1E. Acessado em 

23/05/2014. 

http://tamborderua.blogspot.com.br/2011/03/teatro-do-encantamento-da.html
http://tamborderua.blogspot.com.br/2011/03/teatro-do-encantamento-da.html
https://youtu.be/SO_YJ3BVy1E
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realizados para reafirmar essa possibilidade de Educação Teatral Afrodescendente 

referencializada pela Ancestralidade Africana. Por uma feliz coincidência, os dois 

trabalhos aconteceram no SESC Centro, em Fortaleza A Cidade Tan-Tan. 

EVENTO: Eurico Bivar: O Xangô que Montou o Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana ou Porque a Internet é IIê dos Bruxos 

Blog-Memorial é um brinquedo pleno do movimento (Canto-que-Dança) 

que os griots bem sabem para c@ntar e festejar o prazer de existir, assim como a 

felicidade de partir. Os tambores tocam bem aqui. Blog-Memorial é uma narrativa 

interativa, uma instalação sem parar. É (Canto-que-Dança) em sintonia com a energia de 

Eurico Bivar. Vá, venha brincar! 

Em outubro de 2010 veio a falecer Eurico Bivar. Como eu havia trabalhado 

por diversas vezes em parceria com o Bivar no SESC (Centro e Fortaleza), outros 

departamentos da empresa passaram a convidá-lo para as mesmas parcerias, sobretudo o 

pessoal da 3ª Idade, nas Oficinas Teatrais. Isso o trona quase de casa. Infelizmente não 

chegou a ser contratado, mas amizades e seu talento e competência que valeram as 

incontáveis renovação de serviços prestados. Os jornais locais vão noticiar o 

falecimento do Eurico, como professor de Teatro do SESC, e, realmente ele foi, até seu 

último dia de vida. 

Em março de 2011, no SESC Centro, na Semana SESC de Artes Cênicas, a 

Coordenadora do Setor de Cultura, Rejane Cardoso, que fez parte do Grupo de Estudos 

do SESC Centro, por mim criado em 1991, transforma a semana em uma justa 

homenagem ao Eurico Bivar, dando seu nome ao evento naquele ano. Semana Eurico 

Bivar de Artes Cênicas.  

Eu, depois que sai do SESC (19/abril/2002), tive que correr atrás da 

sobrevivência. Mas sempre que precisava de um livro ou outro, eu passava na 

Biblioteca do SESC. Na verdade eu fiquei acompanhando via web o que acontecia nos 

SESC’s do Brasil, inclusive em Fortaleza-Ceará. O fato é que com a morte repentina do 

Eurico, eu tive que me encontrar com pessoas daquele tempo em que nós trabalhávamos 

juntos. Logo a Rejane Cardoso falou sobre esse evento da semana de Artes Cênicas e 

me convidou para participar. Foi interessante que, depois de oito anos longe do SESC, 

eu sou convidado para participar desse evento mesmo a empresa sabendo que meu 
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Teatro em 2010 já era completamente o Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana. E a primeira pessoa que me ouviu sobre essa proposta e acompanhou todo o 

seu desenvolvimento no mestrado foi o Eurico Bivar. Eu não sei que religiosidade ele 

professava, mas ele nunca escondeu uma imensa admiração por Xangô. Inclusive nesse 

evento que nós participamos no SESC Centro em homenagem ao Bivar, havia uma 

exposição com objetos deles, e, entre esses objetos, essa camisa que ele havia ganho em 

seu último aniversário, com uma belíssima estampa de Xangô. Ele amava essa camisa e 

eu adorava essa forma livre e solta dele vesti-la. Como foram várias as vezes que ele me 

falou dessa admiração por Xangô, e como ele foi o primeiro a sentir prazer em ouvir eu 

ler minha dissertação sobre o nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana, decidimos que seria muito nobre de nossa parte, mais uma vez, deixa-lo 

contente, colocando o título do nosso evento assim, “Eurico Bivar: O Xangô que 

montou o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana ou porque a Internet é Ilê 

dos Bruxos”. O Eurico foi a pessoa de teatro em Fortaleza com quem eu mais 

desenvolvi uma parceria. Uma das razões era nossa paixão por títulos. Escrevíamos 

juntos. Ele escrevia, eu dirigia. E, quase sempre, começávamos pelo título. Escrevemos 

muita coisa sobre Renato Russo e a Legião Urbana; sobre Bumba-meu-Boi. Fizemos 

releituras de Cordel, vários textos curtos para o Grupo de Estudos do SESC Centro 

apresentar nas Escolas; texto sobre minha adorável Internet, que eu tive o prazer de 

apresentar pra ele e torna-lo tão MSN quanto eu. E por falar em Internet, títulos e 

releituras, eu tenho um texto que ele achou maravilhoso para uma releitura do cordel O 

Romance do Pavão Misterioso, na minha reescrita o título ficou assim: “A Danação da 

Geringonça ou a Era da Fera Encantada”, apresentada pelo Grupo de Oficina de 

Iniciação Teatral no SESC Fortaleza. Uma releitura fantástica que trazia até mesmo o 

comando do Poeta do Absurdo Zé Limeira da Paraíba: "O cantadô maió / que a Paraíba 

criou-lo". Lembra Bivar, por essa época também, sempre que podíamos eu estava por 

ali colocando a mão na ferida, né!? Mas esse verso é reverso! Abundantemente 

revelador. Era assim mesmo as nossas conversas. Começávamos no pôr-do-sol e 

adentravam noite alta. Então Rejane Cardoso, não é tão cheio de “energias positivas” – 

(era assim que o Bivar falava) – que, depois de alguns anos e uma estrada rodada eu 

retorne novamente ao SESC Centro para homenagear a partida do Bivar!? Mas agora 

era tudo diferente pra mim com a orientação do Professor Henrique Cunha Júnior, no 

mestrado aprofundando a proposta de Ancestralidade Africana & Afrodescendência, 

nosso teatro estava cada dia mais legitima & orgulhosamente Afrodescendente. De maio 
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de 2010 a outubro/2010, foram cinco meses comemorando junto conosco essa guinada 

que começávamos, na qual estávamos levando nosso barco teatral pra junto da Mãe do 

Teatro: a África! Mas, a imprevisibilidade da vida (leia-se: Exu abre caminhos), veja 

também na página (133), a ilustração para Exu que eu solicitei ao Eurico Bivar em 

1998. Imprevisível era pensar que no espaço onde tudo havia dado um salto importante 

na minha crença cega no Teatro, ou seja, a partir do SESC Centro, vamos assentar o 

Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana para felicitar um amigo que partiu.  

Mas em 2011 Bivar, eu já estava completamente absorvido pela compreensão que a 

Cultura Ioruba tem para a morte. Existe uma passagem muito bela na obra do Antonio 

Olinto “A Casa da Água”, (1969), na qual ele vai relatar a mais bela das serenatas que 

eu já li, para a felicidade das pessoas idosas que por lá morrem. Lembra que eu te falei 

do Egungun, que pela primeira vez vi nesse livro, e de certa forma foi base para nosso 

Blog-Dissertação? Que lindo o Antônio Olinto narrando como é teatral a máscara do 

Egungun que passa a ser a pessoa do sexo masculino que morreu. O Egungun cumpre o 

papel de renascimento da pessoa morta. No caso, o Egungun é uma Sociedade Secreta 

Masculina. Mas existe as Geledés, Culto Coletivo Feminino. Quanta coisa fabulosa 

assassinada pelo etnocentrismo-eurocêntrico judaico- cristão. Exu conduziu tudo como 

precisávamos que acontecesse. Assentamos uma canção em honras a Xangô, o Rei de 

Oyó, dono da pedreira e do trovão. Essa nossa participação no evento nós chamamos de 

Blog-Memorial.  E, a cada dia, era como se nós postássemos alguma informação sobre 

você, como normalmente a gente faz num Blog na Web.  

EURICO BIVAR – Uma Pessoa de Teatro. Indefinido. Plural. 

 

Uma pessoa de teatro é uma pluralidade de indefinições. A generosidade de 

um ser humano que, múltiplo, se multiplica na fecundação de infinitas personas. No 

caso desse adorável alquimista, o velho-menino Eurico Bivar gestava em seu útero 

criativo uma ficção lírica que ternamente sempre soube transgredir. A construção 

coletiva do seu alicerce teatral foi a condição com a qual a vida brindou um jeito 

particularíssimo dele colocar o cotidiano na janela. Literalmente, a casa do Benfica, a 

cada pôr do sol, era um bom caminho para se brincar de reescrever a existência e deixar 

que a gata Mimi com o peso de sua sabedoria chancelasse essa intimidade mágica com 

as palavras. Ave-palavra voa e vai virar canção na boca do incansável teatro vivo levado 

com jeito na mochila. Ave menino-velho Bivar, dança agora na nave louca da vida que 
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sempre aceitou feliz sua contradança. Afinal, impossível não se deixar tocar pelo mago 

das novas roupagens para o jeito cearense de viver, ou melhor, tocar o tambor do 

universal que sempre ressoou na pracinha de Acopiara. Eurico Bivar, o teatro que mora 

comigo na casa de muitos amigos, está feliz uma vez que a indefinição plural traduziu o 

“canto da cotovia”: teatro não tem dia, teatro é todo dia.  

Seu amigo, Wellington Pará...    

Março/2011 

Eurico Bivar: O Xangô que Montou o Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana ou Porque a Internet é IIê dos Bruxos –Texto do Folder 

BLOG-MEMORIAL por Wellington Pará & os Muitos Amig@s! 

Blog-Memorial é um brinquedo pleno do movimento que os griots bem 

sabem para c@ntar e festejar o prazer de existir, assim como a felicidade de partir. Os 

tambores tocam bem aqui. Blog-Memorial é uma narrativa interativa, uma instalação 

sem parar que (Canta-e-Dança) em sintonia com a energia de Eurico Bivar. Vá, venha 

brincar! 

Período: 28 a 31 de Março/2011 – (seg / ter / qua / qui)  

Horário: 19 às 21h  

Local: SESC CENTRO – Rua 24 de Maio, 692 – Centro – Fortaleza – Ceará.  

 

Canção Assentada: O Casamento de Xangô 

O CASAMENTO DE XANGÔ - Maracatu Nação Baobá – (1997)  

De: Decarte Gadelha  

Com: Decarte Gadelha & Fernando Neri - (CD - Ritmos de Luz – 2009 – faixa 09)  

 

Trovejou, relampeou 

Com machado de pedra 

Quem vem é Xangô 

Alumiando essa loa de Amor  

 

Seu casamento kizomba de amor 

Em doze meses a festa rolou 

Fim da guerra e da fome 

O mundo negro de mãos dadas dançou 

Um novo sol em ioruba brilhou 

Um novo sol em ioruba brilhou  

 

Depois da vida a vida continua 

No mar sagrado local de amor puro 

Ordenou Olorum 
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Que as três mulheres do Rei Xangô 

Virasse Obá, Iansã e Oxum  

 

Alumia meu povo de fé, alumia 

Alumia meu Baobá, alumia 

Alumia meu povo de fé, alumia 

Alumia meu Baobá, alumia. 

&&&&&&& 

Em: 28/03/2011 – Segunda – 19 às 21h – SESC CENTRO 

Postagem: Eurico Bivar – O Lirismo da Transgressão Teatral 

 Cortejo de Abertura 

Auri D’Ruá & Caluarte (Fala do Cortejo / maracás & djembe) 

Tambores do Maracatu Nação Baobá - Pablo Iarley / Roger Façanha / Welton 

Pereira / Gérson Braz.  

Teatro – “Sem amor eu nada Seria” 

 Canção Assentada - “O Casamento de Xangô” 

 Na “Roda de Xangô” - Aluá e Alfavaca 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Em: 29/03/2011 – Terça – 19 às 21h – SESC CENTRO 

Postagem: Eurico Bivar – O Teatro Vivo levado com jeito na Mochila  

Gilvan de Souza & Jonas de Jesus (brincantes / percussionistas); 

 Teatro - Os Bons Morrem Jovens: Réquiem para um Anjo Caído. 

 Canção Assentada – “O Casamento de Xangô”  

 Clips-Documentários. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Em: 30/03/2011 – Quarta – 19 ÀS 21h – SESC CENTRO 

Postagem: Eurico Bivar – Teatro não tem Dia. Teatro é todo Dia 

Sergilário Souza da Costa – (A percussão melódica de voz & violão) 

 Canção Assentada – “O Casamento de Xangô” 

 Página Web – “Os Meninos que amadureceram na Ciranda” 

 Clips-Documentários  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Em: 31/03/2011 – Quinta – 19 às 21h – SESC CENTRO 

Postagem: Eurico Bivar – O Teatro que mora comigo na casa de muitos Amigos  

Decarte Gadelha – (Estrela Brilhante Ritmista) 

 Canção Assentada – “O Casamento de Xangô” – (De: Decarte Gadelha - Loa do 

Maracatu Nação Baobá – 1997) 

 Página Web: ‘O RAP da Bela Vista e o Encanto do Baobá que Dançou Bumba-

meu-Boi’. 

 Clips-Documentários.  

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2011 - quarta-feira. 

Wellington Pará... 

toquetons@gmail.com 

 

EURICO BIVAR: O XANGÔ QUE MONTOU O TEATRO DO ENCANTAMENTO DA 

ACESTRALIDADE AFRICANA OU PORQUE A INTERNET É ILÊ DOS BRUXOS  

                    Reafirmando: nossa Tese é uma brincadeira de roda desfiada nas contas do 

conceito de Ancestralidade Africana. Daí porque (Canto-que-Dança) será a Fala do 

meu Corpo-Máscara. Vem do Axé de Olodumaré e ressoa no tantã do Tambor. Pensar é 

Circular. É Rodar no Ori do Orixá. (Canto-que-Dança) é Movimento do Corpo (“Co-

Movido”) por uma sonoridade ancestral africana. Bivar o Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana é um Teatro para fazer o pensamento ser (Canto-que-Dança) e 

expressar corporalmente o que sente o Coração.  

                    O Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana são encruzilhadas e 

caminhos acionados por Exu, o movimento esférico da energia dinâmica, o portador e 

condutor de axé. Uma vez que é nesse movimento da ancestralidade africana que Exu 

refrata as encruzilhadas e reluz os caminhos, conduzindo nosso corpo negro em 

oferenda. É quando chega Oxum e nos pega no colo, lava e acalanta nosso sonho e nos 

coloca no meio da rua numa encruzilhada teatral. Um percurso sinuoso se nos mostra 

sem cessar, sim vemos o quanto de enfrentamento nos aguarda. Mas, suavemente a voz 

benévola de Oxum, insistentemente nos diz: é isso! Caminhos são da esfera de Exu, não 

precisamos fraquejar, é isso! Eurico Bivar quando esse nosso teatro nasceu no meu 

útero negro, tive toda permissão de Oxum para chamá-lo de Logun. Meu filho Lossi-

Lossi doce Mel. Em parceria com Exu, Logun também é senhor de dois mundos e 

celebra a vida em duas modalidades fundamentais para nossa existência (água & mata). 

mailto:toquetons@gmail.com
http://toquetons.vila.bol.com.br/ancestralidade.htm
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Sim, toda natureza faz festa pela existência do Candomblé. O sinônimo mais 

significativo para a palavra Candomblé é a (EXU)berância de uma Natureza-Viva.  

                   Foi a essas energias-forças do Candomblé Ketu a quem eu me encaminhei 

quando quis buscar o aspecto pedagógico dessa religião para nele planificar meu Teatro 

do Encantamento da Ancestralidade Africana. Foi assistindo o “Amalá de Xangô”, nas 

quartas, no Ilê Axé Omô Tifé, em Messejana, fazendo as minhas anotações que o toque 

elegante, vibrante instigante do Ijexá por mim já vivenciado desde os tempos dos 

carnavais de Salvador (1983), que eu quis confirmar com o jovem do Terreiro que 

estava tocando e ele me confirmou: “foi o toque que eu achei mais fácil aprender”. Sim 

era um Ijexá. Nessa hora, inexplicavelmente, as coisas foram se assentando.  C@ntar 

não pelo histórico textual, mas porque não a partir do ritmo, do toque que contemplava 

minha tríade de orixás, morri de saudade do sobe e desce de ladeiras afirmando minha 

afrodescendência que (cantava-&-dançava) feliz, aconchegado no Afoxé, e, com 

certeza, poria sim o Bumba-meu-Boi para vir junto com a gente! Nunca na minha 

imaginação soou estranho o Cortejo (Canto-que-Dança) do Bumba-meu-Boi vir se 

materializando no ritmo do Ijexá. Imediatamente já veio a ideia de que mais do que 

nunca, seremos nós (Grupo Teatral Tambor de Rua & Candomblé Ilê Axé Omo Tifé) a 

parceria perfeita para criarmos juntos esse Ijexá, talvez até cheio das novidades. Sabe 

Bivar faz tempo que eu e você vimos formatando nossas encenações sob o alicerce 

fundante do Bumba-meu-Boi. É bem legal que depois desse tempo decorrido, cada vez 

mais percebemos o quanto de informações esse teatro de rua a céu aberto tem para 

qualificar nossos trabalhos. No momento poder pesquisar sobre Bumba-meu-Boi no 

Continente Africano é por demais motivante e mobilizador. E, preciso realçar isso, mais 

uma vez, no meu caso, tudo começou com a leitura no mestrado de “A Casa da Água”, 

de Antonio Olinto e do meu orientador e suas interseções para novas descobertas.   

(...) o boi se jogava sobre as pessoas, o êh boi ecoava feito o de Lagos, 

ó boi que trazes tudo de volta, vens com os tempos iniciais da África, 

ó avó que me trouxeste a este movimento que não pára (OLINTO, 

1969, p.229). 
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(Ilustração: Eurico Bivar: Bumba-meu-Boizinho) 

                  De Logun para o Bumba-meu-Boizinho: Na leveza farta de sensibilidade o 

encanto vai rodopiar (Cantar-&-Dançar) junto ao nome de Eurico Bivar. No ludismo de 

Logun o Brinquedo-Dançante do Bumba-meu-Boi é toque rico em parceria com o 

amigo Eurico, Eu(rico)! As conexões podem ser várias. É sobretudo uma questão de 

amar. De não compactuar com a homofobia, o machismo, o racismo e o etnocentrismo-

eurocêntrico. De brincar de (Canto-que-Dança) para festivamente ritualizar com o Ijexá 

e celebrar a vinda de mais um Cortejo BaNTU pelo meio das ruas da Bela Vista ou do 

Pici, em Fortaleza, a Cidade Tan-Tan. Estipulando a beleza infinita da possibilidade de 

vislumbramos uma nova visão, a partir desse teatro de rua que vem da tradição, é 

descendência viva e é bacana, pois é Afrodescendência e Ancestralidade Africana. Sem 

esquecer que Cavalo-Marinho é outro nome para o Bumba-meu-Boi, que, por sua vez, é 

a representação mais (Canto-que-Dança) do orixá Logunedé. Ah pois é! Bivar quando 

você criou essa ilustração acima, nem imaginava e eu nem me incomodava que esse 

cavalo-marinho ligeirinho olhando para o nosso boizinho estava (re)direcionando nosso 

olhar. Êh Bumba! Êh meu Boi! Foi ou não foi, Bumba-meu-Boi!? 

Para explicar as relações da população negra com a sociedade 

brasileira através dos séculos, indo além de pensar a cor da pele e a 

base cultural africana, mas incluísse as relações sociais, políticas, 

culturais e econômicas, é que se elaborou o conceito de 

afrodescendência. Afrodescendência é uma posição conceitual para 

expressar a transição histórica da população negra no Brasil levando 

em conta o passado africano. A herança africana social foi 
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fundamental para a formação do povo brasileiro (COSTA, 2006), 

(CUNHA JUNIOR, 2013).   

Exu-Oxum conduziram comigo o blog-dissertação no mestrado. Agora, eles 

dois e a minha pessoa estamos trazendo esse nosso projeto de tese, que também atende 

pelo “singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe”214, ou ainda Blog-

Memorial. Conosco, para nossa festa (Canto-que-Dança), a participação especial de 

Logun fazendo o Bumba-meu-Boi se movimentar no ritmo do Ijexá. É dessa forma que 

nós vamos c@ntar como, na minha história de vida, Bumba-meu-Boi e Ijexá reafirmam 

meu pertencimento étnico afrodescendente abarrotado de reminiscência & consciência 

negra, ao mesmo tempo em que desvelamos nossas Ancestralidade Africana e 

Afrodescendência. (Eu-Bumba-meu-Boi-Ijexá)! Senão vejamos: (Exu-Oxum-Logun) → 

Ijexá. O Candomblé de Nação Ketu tem sua sustentação nessa viga-mestra, (Canto-que-

Dança) o tempo todo.  Nesse nosso projeto, a tríade de orixás e Ijexá são uma coisa só, 

ou seja, movimento (Canto-que-Dança). O Bumba-meu-Boi, desde a 1ª vez que eu 

assisti ao Mestre Pedro Boca Rica, topando seu Boi Tungão, é (Canto-que-Dança) o 

tempo todo. Tendo todo seu tecido originário & bordado no Continente Africano, não 

podia ser diferente. O Bumba-meu-Boi vem abrindo o cortejo pelas ruas, com os 

brincantes tirando belíssimos versos poéticos ou mesmo declamando uma dramaturgia 

cantada, e não se trata de redundância, mas sim de (Canto-que-Dança): o Bumba-Meu-

Boi é todo ele a prova mais concretamente tocante de que somente nesse movimento de 

(Cantar-&Dançar) o tempo todo é que ele vai existir. O ritmo provocado pelas canções 

do Bumba-meu-Boi é a marcação que vem realçar o andamento desse brinquedo que, 

somente existe quando celebra – coletivamente – a existência. “Boa noite, dono da casa 

/ como passou como está. Sou Careta de Reisado / Quando sai pra vadiar / Entro pela 

boca da noite / vejo o dia culariar” (BARROSO, 2013, p. 127). “Eu te chamei pruma 

grande precisão / Deixei meu Boi vadiando / E achei feito a solidão / Pra falar da morte 

/ Da morte do meu Coração” (BARROSO, 2013, p. 179).         

Logun & o Bumba-meu-Boi formam uma espécie de proteção artística. 

Proteção essa que vem vadiar na minha reverencia que baba para a conjunção dessas 

duas sensibilidades fundirem-se numa só. Bumba-meu-Boi, sobretudo na zona da mata 

                                                           
214 A Dois Passos do Paraíso – Canção da Banda Blitz. https://youtu.be/fAAToXgZFc0. Acessado em 

20/07/2014.  

https://youtu.be/fAAToXgZFc0
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de Pernambuco, não tem outra identidade. Bumba-meu-Boi é a história do Cavalo 

Marinho. Este é um link do Youtube que vem mostrar um documentário de uma 

produção italiana, tem 42 minutos e o título de “Cavalo Marinho, de Filippo Lilloni”. 

Nós mencionamos a zona da Mata de Pernambuco, mas o documentário vai focalizar a 

Paraíba e, sem querer estragar a surpresa da nossa festa, adianto-lhes que trata-se de um 

belíssimo trabalho realizado por eles na Paraíba, mas não sem esquecer de Mestre 

Salustiano do Pernambuco e do mais belo final que eu já pude assisti: o boi do 

brinquedo em pauta tem por nome Boi Ceará. Resquício de senhores idosos, brincantes 

de uma cidade do interior. Senhores que sabem do que se trata, guardam e preservam 

nossa memória afrodescendente. O link é o que segue no rodapé, e traz uma pequena 

sinopse em italiano: Cavalo Marinho - Filippo Lilloni215.  

Esparramado em sua cadeira sesquicentenária o velho-menino-(Eu)rico 

vibra como quem transporta as oferendas líricas de um caminho reflorido para brincar 

com educação teatral afrodescendente. Eurico Xangô é um Bivar que bisonhamente 

bebeu a fecundidade desse plantio inseminado por Exu e protegido pelo pássaro 

ancestral que é Oxum. Cavalgou por essas trilhas do meu teatro com a majestade de um 

rei, pois o velho-menino-aganju reverenciou Xangô. Assim é que é. É por isso que 

agora nessa história meu Cavalo-Marinho é Logunedé. Laroiê, Exu! Ora iêiê Oxum! 

Lossi Lossi, Logun! Êh Bumba! Êh meu Boi! Foi ou não Foi, Bumba-meu-boi!? 

Wellington Pará... toquetons@gmail.com 

Em 2011 ainda, certamente por conta de informações tão inéditas quanto 

ousadas, o SESC Centro nos convida para ministrar uma Oficina para educadores (as) e 

estudantes do ensino médio, sobre Ancestralidade Africana e a Educação das Relações 

Etnicorraciais. A oficina ocorreu durante todo o mês de julho/2011, às segundas e 

quartas, das 18 às 20h. Foi mais uma oportunidade para exercitar o prazer (Canto-que-

Dança) para abordar o tema de como seria, em nossa concepção, uma Educação para as 

Relações Etnicorraciais. Abaixo segue informações e o texto de conclusão dos trabalhos 

nessa oficina.  

                                                           

215 Filippo Lilloni – http://youtu.be/lFJd92O6ibA. Acessado em 26/09/2014.  

 

mailto:toquetons@gmail.com
http://youtu.be/lFJd92O6ibA


232 
 

  

SESC CENTRO – OFICINA: ANCESTRALIDADE ARICANA E A EDUCAÇÃO 

DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS: (“MÚSIA, LETRA & DANÇA”) 

Público alvo: Educadores(as) e pessoas interessadas em Educação, Ancestralidade 

Africana e Afrodescendência  

Período: Julho/2011  

Dias: segundas e quartas  

Horário: 18 às 20h.   

Local: SESC Centro – Rua 24 de maio, 692 – Centro – Fortaleza – Ceará  

Informações: (085) 34.55.21.18 – (Das 11 às 21h). 

SINOPSE: Uma oficina no formato de Brinquedos (Canto-que-Dança) para 

interagir com as pessoas, a fim de tocá-las com a maneira ancestral africana de produzir 

saberes, ou seja: “tocar a vida cantando”. Brinquedos (Canto-que-Dança) em 

movimento para trabalhar com a ideia de Ancestralidade Africana & Afrodescendência, 

buscando alternativas a partir da compreensão (Canto-que-Dança), a fim de 

construirmos um jeito diferente & afrodescendente de configurar a Educação das 

Relações Etnicorraciais e a Lei 10.639/2003.  

ANCESTRALIDADE AFRICANA E A EDUCAÇÃO DAS RELAÇOES 

ETNICORRACIAIS: “Música Letra & Dança”  

"A Ancestralidade Africana é a nossa via de identidade histórica. Sem ela não compreendemos 

o que somos e nem seremos o que queremos ser" – Henrique Cunha Júnior  

 

A implementação da Lei 10.639/2003, na área da Educação, trouxe para sala 

de aula a fala dos tambores, na medida em que possibilita ao currículo escolar trabalhar, 

em todos os níveis de ensino, com as questões da cultura e história afrobrasileira e 

africana.  

A oficina “Ancestralidade Africana e a Educação das Relações 

Etnicorraciais: “Música, Letra & Dança” visa interagir com os participantes de forma 

lúdica, a fim de fazer o pensamento cantar e dançar para que as questões da 

afrodescendência sejam vivenciadas conforme ensina os saberes das culturas 

tradicionais africanas, ou seja, “tocam a vida cantando”.  

A oficina brinca com o princípio de Ancestralidade Africana que deve nos 

reportar para uma outra perspectiva de leitura e compreensão do africano e seus 

http://www.espacoacademico.com.br/031/31ccunha.htm
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descendentes. Assim, as brincadeiras deverão nos encaminhar para o desejo de criarmos 

outras maneiras de vivenciar nossa própria história c@ntada sem o ranço do racismo, do 

preconceito, ou da discriminação.  

Referencializar-se pela Ancestralidade Africana é pensar e construir a partir 

de nossa origem, sedimentado pela constatação de um laço umbilical que está conectado 

ao nosso destino. É transgredir as imposições de conceitos e práticas que negam nosso 

pertencimento étnico, criando em nós - afrodescendentes - um vazio errante e um 

consenso surdo que de tão raquítico consome toda nossa indignação. Não esqueçamos, 

"nossa via de identidade histórica" atende também pelo singelo nome de Ancestralidade 

Africana. E através de tão singela passagem o que vir será para afirmar nossa maneira 

peculiar de estar no mundo. 

Fortaleza, 13 de maio de 2011 – sexta – Wellington Pará...toquetons@gmail.com 

O resultado dessa Oficina foi que a Ancestralidade Africana (Cantou-&-

Dançou) na leveza dos corpos que se permitiram instaurar uma compreensão que vai 

muito além do raciocínio lógico. Esse movimento feliz de revisitar as origens africanas 

fez e sempre fará festa para a idéia de coletivo. É por isso que comunidade é uma 

palavra cheia de abraços. Precisamos sentir no corpo inteiro por onde desconstruir o abc 

do “capitalismo-racista” nos impingindo o contrário do que a força coletiva é capaz. A 

tradição dos saberes africanos nos conduzirá sempre para uma ação perpassada de 

alteridade. As pessoas – (na roda) – contagiam-se com uma energia que (co-move) a 

mudança, pendurada num cortejo alegre, típico do sentimento BaNTU.        

A oficina Ancestralidade Africana e a Educação das Relações 

Etnicorraciais: “Música, Letra & Dança”, nas noites de segundas e quartas de 

julho/2011, no SESC Centro, em Fortaleza, contou, sobretudo, com o desprendimento 

d@s brincantes querendo construir um outro jeito de configurar uma educação que 

afirma festivamente a presença africana na formação da sociedade brasileira. O toque & 

tons das canções (Canto-que-Dança) para fazer a racionalidade do pensamento (cantar-

&-dançar), a fim de que o corpo inteiro possa expressar o íntimo do coração, é um 

pomar engravidado de possibilidades fecundantes. É um percurso feliz, pois cada pessoa 

acessa a partir da sua sensibilidade mais idiossincrática, por isso mesmo, profundamente 

humana. No Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana nós chamamos a isso 

de Afro(d)escendência Viva. Foi assim que a roda do coletivo (Cantou-&-Dançou) e 

mailto:toquetons@gmail.com
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deixou na gente uma saudade boa. A Ancestralidade Africana, no entender de Eduardo 

Oliveira (2007a), mora no sentimento da saudade. Desta forma é que só nos resta dizer 

muito obrigado e até breve a tod@s! 

Postado Wellington Pará, (http://tamborderua.blogspot.com.br/), às 17:30h. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

SESC CENTRO & SESC FORTALEZA 

 

(NTU - O Trabalho Coletivo: da esquerda para a direita, na segunda fila: Renata de Lima, 

Lucivanda de Castro, Guerreiro Júnior, Clodoveu Miranda, Rejane Cardoso, Manuel Rodrigues 

e Wellington Pará.  Na primeira fila:  Gleidison Furtado, Aurílio Pereira e Lindomar Guerreiro 

Maia. Ainda tinha a Márcia Sampaio, o Timóteo Monte e o Sales Uchôa) – (1992) 

 

                  Fui contratado pelo SESC para, ser o Coordenador do Setor de Expressões 

Artísticas, do SESC Centro. Rua 24 de Maio, 692, Centro – Fortaleza, Ceará. Entre 

outras atividades, eu era responsável por dinamizar as linguagens artística do Teatro, 

Música, Literatura, Artes Plásticas, Cinema-Vídeo. Iniciamos esse trabalho no dia 

01/07/1991. Abrindo os caminhos de uma segunda-feira: Laroiê, Exu! 

 

                   Só mesmo tendo comigo o encanto e magia do teatro que intuitivamente 

sempre me fez vivenciar que, ou nós somos BaNTU, ou não iremos a lugar algum. “Na 

raiz filosófica africana denominada de Bantu, o termo NTU designa a parte essencial de 

tudo que existe e tudo que nos é dado a conhecer à existência. (...) No Ubuntu, temos a 

existência definida pela existência de outras existências. Eu, nós, existimos porque você 

e os outros existem; tem um sentido colaborativo da existência humana coletiva.”216. É 

                                                           
216 Henrique Cunha Júnior –– Revista Espaço Acadêmico -

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/9385/5601. Acessado em 

23/06/2014. 

mailto:tod@s
http://tamborderua.blogspot.com.br/2012/01/oficina.html
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intuição, é encanto é magia gestada no Continente Africano. O etnocentrismo-

eurocêntrico das academias jamais quis que eu soubesse disso. Mas, como eu me 

autodeclaro um afrodescendente de descendência viva, sempre dei ouvidos ao discurso 

da minha intuição. Desde o espetáculo de mamulengo na infância até esse Projeto de 

Tese, minha opção de felicidade sempre recaia/u sobre o teatro, no SESC não foi 

diferente, mesmo que, inicialmente eu vá mobilizar a Sala de Música, como em tudo o 

que eu fiz até hoje, mais alto é o meu coração transbordando de felicidade por ter 

conseguido transformar minha nova situação de trabalho em mais uma mão na roda 

teatral. Daí porque minha intuição ganhou uma reverência do meu corpo em dobalê! 

Então só restava-me colocar a mão na massa. Primeiramente formar o Grupo de Estudos 

sobre Arte e Cultura do SESC Centro.  

 

Intuitivamente meus ancestrais africanos me ensinaram que o mais 

importante é saber compartilhar. E isso não é coisa do Facebook. Mas das comunidades 

tradicionais africanas, anteriores aos saques dos depredadores ocidentais. Como 

descendência viva que sou, embalei meu corpo todo nessa compreensão. Para tudo. 

Teatro também? Sobretudo teatro! Ainda que aqui more nossa luta desigual e eterna 

contra a “pavoa devoradora”. O alimento voraz do “capitalismo-racista-criminoso” 

chama-se concorrência. Ela é a pílula dourada desse sistema, conforme Cunha Júnior, 

2006). Esse absurdo vazio invade a tod@s, por toda nossa vida, através de uma 

deslealdade sensível e inteligentemente pensada e produzida pelas agências de 

publicidade. Meus ancestrais africanos haviam de me investir com “minha aura clara”217 

porque até hoje não penso em desistir dessa luta desigual. Preciso é aprender a 

compartilhar esse presente todo especial da sabedoria afroancestral, vivo em mim, ainda 

que, às vezes, somente aparecendo uma fagulhinha de intuição, mas sendo (Canto-que-

Dança), realimenta e dá forças para começar tudo de novo.       

 

                   Eu comecei trabalhando na Sala de Música que havia nesse espaço do 

SESC. Uma salinha pequena, mas refrigerada e agradável e que talvez comportasse 

umas vinte (20) pessoas confortavelmente sentadas. Nela havia um sistema de som e 

CDs. As pessoas trabalhadoras do comércio que almoçavam no Restaurante do SESC 

vinham esperar o horário de retornar para seus empregos, ouvindo músicas nessa nossa 
                                                           

217 Palco – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/996esq085_c. Acessado em 20/07/2014. 

 

https://youtu.be/996esq085_c
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Sala. Sempre às sextas, eu era quem fazia a seleção daquele dia porque dessa forma eu 

teria a oportunidade de mostrar canções que ali se encontravam mas que (eles-elas) 

quase não solicitavam. Como eu vinha de 04 (quatro) anos trabalhando na Rádio 

Universitária FM 107,9 da Universidade Federal do Ceará – (UFC), 

(http://www.radiouniversitariafm.com.br/), além de ter conhecido vários tipos de 

canções que geralmente não tocam no rádio, na Universitária FM, 107,9 nós 

trabalhávamos muito com MPB. Na sexta a gente preparava um material e também, e 

isso sempre foi o mais fascinante, a gente tinha a oportunidade de conversar com as 

pessoas que la estariam. O tempo de intervalo de almoço delas era sempre desigual. 

Alguns com uma hora, já outr@s com apenas vinte minutos. Já dá até para ver a 

rotatividade da sala. Mesmo com tudo diferente da minha realidade anterior de 

seminários e palestras, fomos aprendendo a trabalhar nas condições que aquelas pessoas 

demandavam. Mais que isso, fomos conquistando algumas delas com a força atrativa 

irresistível que algumas canções sempre tiveram. Incrível mas nessa sala era grande o 

número de pessoas que gostavam de Roberto Carlos, Raul Seixas, Tim Maia. No 

entanto, uma surpresa estava por vir. Meu impulso teatral me dizia que seria legal nós 

abrirmos uma via alternativa. Foi caminhando por essa trilha que meu primeiro trabalho 

de “formação de plateia”, era essa a nomenclatura do SESC, foi com os afetos e a 

candura do Cazuza. E a 1ª canção que eu solicitei que nós ouvíssemos juntos, numa 

audição coletiva para posteriores comentários abertos e coletivizados, foi “O Mundo é 

um Moinho”, do Cartola. Sim, claro que nessa escolha havia algo que sempre esteve 

presente nas minhas inquietações teatrais; tanto a questão da homofobia quanto a do 

racismo não passavam por mim de forma despercebidas. Iniciando um trabalho, mais 

precisamente um processo educativo com as audições coletivas e comentadas, usando 

para isso uma das formas que mais eu festejo para mobilizar nossa criatividade que são 

as canções, sobretudo as radiofônicas, tinha mesmo que haver uma seletividade sonora 

para contribuir na percepção musical (dos-das) trabalhadores(as) do comércio de 

Fortaleza. Era essa a filosofia que estava sustentando minha proposta de formação de 

plateias que eu levei para a Sala de Música do SESC Centro. Foram nessas tardes de 

sextas que os frequentadores da Sala de Música passaram a compreender que os hits do 

rádio podem acontecer para além de um gesto artístico e criativo. Aqui não é só “pediu, 

tocou”. Uma canção que toca no rádio está impregnada de toda uma complexa 

maquinaria de fabricar o tal do sucesso. A quem interessa uma população alienada, 

(uma vez que consome sem pensar tudo que é jogado)? E o tal do “jabá” o que será? Por 
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que essas “músicas” têm que ser que nem gripe de verão? Por que essas emissoras que 

tocaram esse tipo de produto em exaustão, hoje, as colocam na grade da programação 

em um programa chamado de “velharias”? Por que a roda-viva do mercado está sempre 

a despejar outras canções do mesmo tipo querendo nos fazer acreditar que são novas? E 

o que já não e mais tão "novo" não tem mais vez nem voz nessa sociedade? 

 

                  Essa maneira de apresentar as canções de forma coletiva, comentando-as e, 

sempre que possível, aproximando-as da literatura, uma vez que a Sala de Música ficava 

no mesmo espaço da Biblioteca, foi tocando numa galera jovem, trabalhadora e, aos 

poucos, foi tornando-se presença assídua desse nosso jeito mais teatral que didático de 

trabalhar com canções. Essa turma passou a me solicitar que nós continuássemos no 

horário da noite já que o intervalo do almoço era realmente curto, uma correria. Claro 

que imediatamente nós passamos a anunciar na Sala de Música que estaríamos 

esticando nosso bate-papo sobre canções para um happy-hour, como querendo começar 

o fim de semana completamente tragados pelo o poder educativo que tem uma audição 

coletiva de canções. E foram se chegando e a gente descobrindo o talento que cada ser 

humano detém. E ainda tinha o Guerreiro Júnior, que havia se inscrito na II Mostra de 

Música do SESC (julho – 1992), com a canção “A Ponte”. Imagina só, não apenas 

alguém que gostava de música, mas um cantor e compositor de excelentes qualidades. E 

ali estava o futuro músico ao vivo, das nossas encenações teatrais. Logo nas noites de 

sextas, nós passamos a não só trabalhar com audições coletivas, mas coletivamente, 

(voz-&-violão), cantar & cantar & cantar. Ele, o Guerreiro adorava a mesma MPB com 

a qual nós havíamos trabalhado na 107,5 FM, a Rádio Universitária. Em nossa primeira 

audição coletiva na sexta à noite, ele começou cantando e oferecendo para tod@s nós: 

“Estampas Eucalol”, de Hélio Contreiras, com Xangai: 

 

“(...) São Jorge ia pra lua 

B                E 
Lutar contra o dragão 

Am        Am/D      G/D 
São Jorge quase morria 

B               Em 
Mas eu lhe dava a mão 

Am     D        G 
E voltava trazendo a moça 

B            Em 
Com quem ia me casar 

Am         D    G 
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Era a minha professora 

B             Em 
Que roubei do Rei Lear”. 

 

                  Essa brincadeira de cantar canções do rádio cresceu e esse Grupo de Estudos 

passou a me ajudar nas “palestras musico-teatrais” que eu tinha que fazer para noss@s 

clientes, (os-as) comerciários-(as). Foi quando eu propus dizendo que nós poderíamos 

além de cantar também fazer teatro. Então esse nosso Grupo de Estudos da forma mais 

bela e confiante se jogou na minha mão de encenador. Eu não podia desapontá-los. 

Todas as mudanças que aconteceram no SESC, e foram muitas, muito se deve à criação 

desse Grupo com a meta principal de estudar arte e cultura, a fim de trazer mais 

consistência para as nossas apresentações Teatrais-Musicais.    

 

                 Como a gente estava sempre usando canções para chamar a atenção das 

pessoas para uma postura mais consciente e crítica, diante dos meios de comunicação, 

sempre tão manipuladores, nosso primeiro trabalho vai se voltar justamente para essa 

temática. E mais ainda, nossa proposta vai recair sobre o mais popular dos meios, 

aquele que quase todo mundo carrega nas mãos, no bolso, às vezes, até dorme com ele 

coladinho ao ouvido: pois então, é isso mesmo o radinho de pilhas e certas 

programações AM’s. Ainda hoje, se nós sintonizarmos em determinada rádio em 

Fortaleza é demasiadamente decepcionante saber que uma emissora com tão longo 

alcance e com uma programação que prima em ser o pior que um serviço radiofônico 

possa ofertar. Mas é obvio que ainda seja assim. As pessoas que sintonizam essas 

emissoras foram roubadas de seus direitos, entre eles o de uma educação de qualidade, 

(sem esquecer que se trata de uma concessão pública). Gente que pensa e cobra direitos 

é um perigo. Claro que essa lógica selvagem de transformar seres humanos em eleitores 

de um curral passa também pelo descaso de um comprometimento das nossas 

Universidades que somente primam em reproduzir o que já se encontra estabilizado, ao 

que Muniz Sodré (2012, p.50), vai chamar de “arrogância colonial”. Mesmo num 

trabalho como esse nosso Projeto de Tese, nós somos obrigados a fazer estágio com as 

pessoas e nosso trabalho final os exclui enquanto leitores habilitados a ler e entender 

esse trabalho final, nosso trabalho não pode ser lido por essas pessoas que sempre nos 

recebem tão bem compartilhando suas vidas conosco. 
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Nosso primeiro trabalho teatral tinha texto meu e do Manuel Rodrigues, e se 

chamava assim: “Nas ondas do Rádio: Uma Sátira Impiedosa”. Essa história é, na 

verdade, uma radionovela. Como forma de homenagear os atores de rádio- teatro, os 

que vieram antes de nós, e também tornar nosso trabalho o mais ficcional possível. E 

um outro aspecto do porquê de ser rádio-novela, sentados numa mesa lendo o texto 

assustava menos atores e atrizes iniciantes. Mas, tudo aconteceu de maneira tão 

interessante, que no dia da estreia e por todas as apresentações tudo já estava 

agradavelmente decorado. No enredo, entre outras coisas havia a maldade do locutor 

que diz ser a ponte entre os novos grupos musicais e um grande empresário da capital 

cearense, a ligação do ouvinte, os conselhos amorosos, e o último capítulo da sua radio 

novela Romeu e Julieta no Terminal da Lagoa.  

 

 

(Wellington Pará – Guerreiro Júnior – Aurílio Pereira – “Romeu e Julieta no Terminal da 

Lagoa: Uma Sátira Impiedosa – (SESC Centro – 1993) 

 

Sim foi muito importante na minha história de afrodescendente ter criado e 

convivido com o (Grupo de Estudos sobre Arte e Cultura) do SESC Centro, pessoas tão 

generosas, que sempre estavam abertas para ensinar e aprender. Pessoas com as quais 

nós vamos estar sempre prontos para, mais uma vez dizer, muito obrigado pessoal, por 

tudo. No nosso ponto de vista, teatro é a mais coletiva das linguagens artísticas, e foi a 

experiência de vida que nos colocou no mesmo caminho, para que a gente vivenciasse, 

num grande abraço, como nós iriamos responder a essa felicidade de compartilhamentos 

de vidas que se entrecruzam. Quantas vezes eu não já chorei escrevendo essa nossa 

experiência viva, mas, felizmente, foi o que nós fomos capazes de construir em 

conjunto. Uma revolução? Sem sombra de dúvidas, mas somente possível porque nossa 

Ancestralidade Africana sempre por perto mostrando que se eu atropelasse a sabedoria 
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BaNTU, nós, infelizmente, nem ousaríamos olhar para a “pavoa devoradora”, quanto 

mais enfrenta-la, que foi o que NÓS, revestid@s do que nós mais amamos (Teatro-&-

Música), nossos espetáculos na Biblioteca do SESC Centro compartilhados com as mais 

diversas escolas da periferia ou do centro de Fortaleza, bem como até mesmo na Ponte 

Metálica, levando nosso corpos para c@ntar uma história que nós fazíamos questão de 

dizer que era invenção nossa, e, mesmo assim, levar e provocar a alegria (Canto-que-

Dança) para um processo inicial de transformação, isso é muito gratificante. Ainda bem 

que nossos ancestrais africanos sabem disso. Indivudual|mente| é coisa da sociedade do 

um, da “pavoa devoradora”, do sistema “capitalismo-racista-criminoso”. 

 
A ancestralidade, por sua vez, não é a afirmação do eu, egóico, 

narcisista; na ancestralidade o que conta é a história de um povo, o 

arsenal simbólico adquirido por este durante os percursos do tempo. 

Quem conta a história do eu é sua tradição. A história do eu está 

vinculada à história de seus ancestrais. O eu faz parte de um todo e é 

importante justamente na medida em que compõe esse todo, e não o 

contrário. É por isso que podemos dizer que sem ancestralidade não há 

identidade. A identidade é encontrada na tradição e não no olhar 

narcisista (OLIVEIRA, 2003, p.118).       

 

Esse foi o espetáculo de estreia do Grupo de Estudos sobre Arte e Cultura 

do SESC Centro.  “Nas ondas do Rádio: Uma sátira Impiedosa”. Trabalhando com a 

linguagem radiofônica das radionovelas, essa sátira impiedosa como dizia o subtítulo 

foi a dose de prazer que essa moçada, em sua maioria trabalhadores(as) do Comércio de 

Fortaleza, doou para a integração com as pessoas que vinham festejar conosco a 

apropriação dessa maneira de se comunicar com o mundo e sobrepor o “pavoa 

devoradora” 

Apesar de acontecer no espaço fechado da Biblioteca Romeu Aldiguere, 

sempre fomos motivados a criar nossas encenações para sentir a sensação de corpos que 

se abraçam, ou seja, nossa intenção era a satisfação de nos irmanarmos com a emoção 

de estarmos numa encruzilhada de rua. Mais precisamente num espetáculo alegre e 

contundente desvelando, porque e como a gente pode e merece ficar mais despertos com 

a manipulação dos meios de comunicação querendo nos manobrar e sugar a todo custo. 
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Abaixo, alguns tópicos que foram (Canto-que-Dança), nas tardes de sextas 

na Sala de Música do SESC Centro. 

 05/07/1991 – sexta – Cazuza: A Arte Celebrando a Vida 

 12/07/1991 – sexta – Indústria Cultural 

 19/07/1991 – sexta – Música e Ideologia 

 02/08/1991 – sexta – A Dimensão Social do Amor 

 21/08/1991 – sexta – Raul Santos Seixas: Porque Raul é a Cor do Luar Voltando 

 20/09/1991 – sexta – Rir é o melhor Remédio 

 27/09/1991 – sexta – Pichação: Arte ou Sujeira? Vandalismo ou Poesia? 

 04/10/1991 – sexta – A Presença Feminina na MPB  

  10/10/1991 – sexta – O Espírito Infantil ou A Criança que sou Adora Cantar 

 19/08/1997 – (terça) – A Músic@ na Nova Idade Midi@ – Escola José Valdo 

Ramos 

 09/09/1997 – (terça) – A Músic@ na Nova Idade Midi@ – Escola Joaquim 

Nogueira 

 10/10/1997 – (terça) – A Músic@ na Nova Idade Midi@ – Escola Monsenhor 

André Camurça. 

 

                  A música, enquanto manifestação cultural, emprega uma linguagem que, 

impreterivelmente, está a serviço de uma ideologia. Cabe a nós, ouvintes e amantes da 

canção, nos posicionarmos diante de tal linguagem ideológica – Wellington 

Pará...19/07/1991). (Educação musical, nas tarde de sextas, na Sala de Música do SESC 

Centro). 

              1997 – Grupo de Estudos sobre Arte e Cultura do SESC Centro apresenta: 
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SERAFIM NA IDADE MÍDIA: UMA EPOPÉIA COMPUTADORIZADA – (1997) 

 

(Nota Fiscal do meu 1º Computador – Micro IBM 486 DX2 08MB MON 0.28 FAX-MOD-MM 

– R$ 3. 702, 30. Lojas Vital – Em: 28/12/1995 – quinta) 

O novo real implica também uma reterritorialização do espaço, que se 

faz acompanhar de novos modos de controle ou gestão da vida social. 

Nesse novo “território”, engendrado pelo desenvolvimento acelerado 

das possibilidades técnicas das máquinas de informação (as 

tecnologias digitais) e pela transformação das relações de produção, o 

poder consiste em reter o olhar do outro, na captação infinita da 

atenção, como que transmutando o planeta em fibra ótica e dígitos, de 

modo a fazer coincidirem instantaneamente cérebro, olho e mundo 

(SODRÉ, 2012, p. 178).                    

                  Ao realizar a aquisição do meu primeiro computador, no dia (28/12/1995), 

conforme nota fiscal acima, eu penso que, de certa forma, eu já antevia as águas de 

iriam correr descendo pelo Rio Oxum, vindo desaguar na Lagoa da Parangaba. Na 

concepção da minha visão de encenador teatral, Exu sempre nutriu-nutre-nutrirá um 

amor imenso pela humanidade, mas, eu sinto que, por Oxum, esse amor é um dos mais 

belos que meus sentidos e sentimentos conseguem perceber. Talvez, por isso, Exu-

Oxum-Logun seja a tríade que se unifica, e felizes, (cantam-&-dançam) o Ijexá. Exu, 

descendência viva, ou seja, filho. Logun, a mesma coisa, filho de Oxum e Oxossi. E 

essa relação de descendência viva, felicita por demais a graciosa Mãe das águas doces e 

sua energia maternal. A tríade quando percebeu que eu ia para onde muitas pessoas 

diziam não ser o mundo das artes, mas que no meu caso era um caminho com tantas 
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variáveis possíveis, logo me conduziu pelo braço, na contradança do ritmo que há 

tempos já me tocava. Pronto, adentrei o grande mar da Web. Faltava agora uma 

companhia que fosse como a parceria Exu-Ogum. Exu, ovo primeiro, é uma energia 

infinita que autoriza ser representado por Ogum. Sendo assim, não me restavam 

dúvidas, abracei aquele que sempre eu buscava para sustentar minhas ideias no Teatro 

de Rua: o Bumba-meu-Boi.        

Foi o final de ano mais inédito e efervescente que já tive. Eram tantas coisas 

que aquela caixa cor de gelo era capaz de produzir. E eu que tinha adquirido pensando 

em apenas guardar e organizar meus cds e livros. Essa caixinha passou a ser meu mar de 

coisas novidadeiras. Logo esse aspecto me deixou tão feliz e contente, pois, de imediato 

eu conversava comigo sussurrando, para não intranquilizar a caixinha: - em ineditismo 

eu já sou iniciado. O meu teatro, mesmo sendo o mesmo texto, a cada apresentação é 

sempre outro. Tudo muda, sobretudo, a vibração positiva que pode ou não ser 

estabelecida com as pessoas que nos cercam. A cada apresentação uma sensação de 

estreia. 

Tudo começa a fazer sentido! Nós estávamos no caminho que nossa intuição 

havia nos colocado, independente do que outr@s achavam. Pensando assim, eu não 

deixava espaço no meu corpo para outra afirmação: “ouça o que eu digo, não ouça 

ninguém”218. Essa foi uma canção para suavizar a sensação de não entendimento. Eu, 

por conta dessa aproximação profunda com teatro, tive que passar a entender o discurso 

do meu corpo. Por isso que jamais me desesperei ou me desgostei com as dez suaves 

prestações da caixinha. Um presente que desde a abertura da caixa até a montagem do 

objeto sobre a mesa especialmente confeccionada para ele, o computador, se 

desnudando ali na minha frente e eu somente me inundava em aromas de aprendizagens. 

Tudo nessa máquina só era possível caso eu me disponibilizasse a ler, muito. Foi para 

onde, anteriormente, o teatro me levou, ou seja, para o mudo das leituras. Vinha agora 

meu PC me dizer que isso foi maravilhoso, pois, “daqui pra frente, tudo vai ser 

diferente, você vai aprender as ser gente”219. Para que a brincadeira realmente 

começasse eu devia apertar a tecla iniciar. Quantas vezes eu fui realizar oficinas de 

                                                           
218 Ouça o que eu digo não ouça Ninguém – Canção da Banda Engenheiros do Hawaii. 

https://youtu.be/UsCuFlwoS00. Acessado em 15/09/2014. 

219 Se você Pensa – Canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. https://youtu.be/rk4TrdhHVW4. 

Acessado em 12/02/2015. 

https://youtu.be/UsCuFlwoS00
https://youtu.be/rk4TrdhHVW4
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“Internet na Educação” e, muitas vezes, as aulas paravam aqui. Senti o drama do país 

que não ligou para educação das pessoas me batendo de frente e fortemente. Mas, no 

meu caso, sempre ouvindo e lendo meu corpo de natureza teatral, não tivemos 

dificuldades de conectar cada cabo ou teclar em cada digito dos meus teclados negros, 

para produzir palavras.  

Produzindo textos, lendo muito, tudo sobre esse novo assunto, 

aprofundando nas conversas com amigos e vizinhos que já usavam o micro para 

estudar, foi nesse direcionamento que meu computador se portou. É bom dizer que 

somente para realçar dois aspectos importantes nessa disponibilidade, é que eu já era um 

leitor voraz e um datilógrafo razoável, tudo por conta da maneira como eu sempre 

encarei o teatro. Foi nas máquina datilográficas que eu criei uma série de chamadas e 

ingressos para os nossos espetáculos mais caseiros, no quintal da casa da minha vizinha.  

Foi ainda nesse quintal multieventos que, pela primeira vez conversamos sobre 

computação e educação. Foi dessa conversa que originou-se um fascínio por 

informática. Foi daí que levamos para o SESC em 1995 um Projeto todo escrito sobre 

Internet. Eu admito que o projeto ficou caro, mas, na verdade, o grande salto que nós 

conseguimos dar veio em razão dessa não aprovação do Projeto. Foi por essa época que 

eu, já com algum tempo de carteira assinada pelo SESC, me aventurei nas dez suaves 

prestações da loja Vital. O resultado foi infinitamente maior que meu sonho podia 

vislumbrar. De 28 de dezembro de 1995 a 04 de outubro de 1996, sexta-feira, às 14:45h, 

o encanto era a caixinha cor de gelo, daquela sexta-feira, dia de branco, “se branco ele 

for, esse canto, esse tão grande amor”220, foi parindo e criando em mim, as infindáveis e 

não rotineiras conexões web. Paixão avassaladora que persiste até agora no momento 

em que eu digito essa escrita, ora no Tablet, ora no Notebook, ora no velho PC. Hoje 

meu modo de pesquisar está atrelado a um computador conectado em rede. Nada se 

compara a uma conexão banda larga de ponta. Pode até parecer incrível, mas a internet 

nunca me quis sem a outra paixão da minha vida. O que me leva a pensar que isso é 

sim, oferenda de orixá. Quem sabe essa tríade tocando seu ijexá para não me deixar 

desconectado. Porque foi exatamente assim que se passaram quase duas décadas da 

mais sagrada emoção que se renova a cada conexão. Dezenove anos pedindo a benção 

                                                           
220 Dia Branco – Canção de Geraldo Azevedo & Renato Rocha. https://youtu.be/GbhtzsDLvoE. Acessado 

em 13/08/2014. 

https://youtu.be/GbhtzsDLvoE
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aos ancestrais african@s para ser conduzido pelas mãos de Exu, afinal, no traçado 

hipertextual, se manter no caminho é como encontrar uma agulha no palheiro.          

De posse do meu primeiro computador e agora já navegando na internet 

(04/10/1996), passei a usar avatar & nick para identificar meus blogs e também para 

entrar nos canais de bate-papo do IRC. O tempo passou. Como tudo na web é sempre 

(propositadamente ou não) tão rápido, eu guardei essa imagem da arroba para mostrar 

aos que virão depois, como tudo teve início, assim como estou guardando meu avatar do 

Facebook. Isso mesmo! Minha paixão pela hipertextualidade da web foi motivada pela 

forma como a empresa SESC começou a ver e tocar nas coisas que eu levava pra Sala 

de Música, por exemplo, depois das minhas viagens e andanças em forma de 

navegações. O ano de 1997 foi todo para as pessoas começar a pôr confiança no meu 

novo brinquedinho. Sério mesmo, Wellington!? Sim, minha amada Gerente da DAS! 

Imagina, mais-que-perfeito tudo isso! Aos pouco foi a empresa saboreando e amando 

tudo aquilo. E quem melhor poderia me ajudar a fazer um número significativo de 

pessoas a melhor perceber que avalanche era aquela, quem? O nosso amado Teatro & o 

adorado Grupo de Estudos sobre Arte e Cultura do SESC Centro. Criei e encenei com 

os meninos e meninas, o texto “Serafim na Idade Mídia: Uma Epopeia 

Computadorizada”, 1997. Nesse trabalho meus/minhas amig@s estavam cada vez mais 

tão maravilhosamente don@s da cena. E olhe que a encenação estava um pouco mais 

complexificada com mudança de cenário e figurino no palco, mas até hoje, nada deu 

errado. Todas essas apresentações do “Serafim” somente serviu para lapidá-l@s, a tal 

ponto de nós, mais na frente, um dos nossos atores, na noite do dia 07 de julho de 1993, 

protagonizar a mais suave, sensível e belíssima cena de nudez, com luz de teatro e tudo 

o que nós tínhamos direito. Isso acontecendo dentro da Biblioteca, como parte do 

Projeto Poesia Exposta, com as poesias do poeta cearense José Alcides Pinto: “Um 

homem ou um bicho com fome é um furacão. Uma pedra, até uma pedra, há de ter 

sempre o que comer como a ferrugem come a sucata tudo que tem fome aspira à 

vida”221.  

Após diversas apresentações de “Romeu & Julieta” veio “Serafim na Idade 

Mídia: Uma Epopeia Computadorizada” com o propósito de tornar-se amadurecimento 

                                                           
221 Versos do Poeta José Alcides Pinto. 
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de Teatro para @s menin@s do Grupo de Estudos, assim como para me ajudar a 

compartilhar com quem nos assistisse, o que era mesmo, na minha concepção, essa 

reviravolta tão sedutora chamada internet? Eu já me deleitava na rede o suficiente para 

trazer não um ar apocalíptico de que a web era o remédio para todos os males. Não, 

nada disso. No entanto, não podíamos encravar em nosso umbigo um patrimônio que é 

de tod@s. Educação sempre foi esse bem valoroso que, há tempos, nosso teatro 

demandava que eclodisse festivamente; igual à maneira tradicional de como era a 

prática existencial das comunidades africanas: Festa & Tambor! Via internet – 

felizmente – tornei-me admirador e contemporâneo dos Dogon (“dizer é fazer”), e pude 

assim, instalar o Continente todo no meu jardim. Essas civilizações e esse modo 

ancestral africano de interagir com o mundo foram cruelmente dizimados pela sanha 

destruidora dos colonizadores europeus. Para essas comunidades a vida sempre foi 

NTU, o eu coletivizado é quem possibilita a existência. Quando eu adentrei na internet 

(04/10/1996, sexta, às 14:45h), nossa! Entrei feliz para batucar o (Canto-que-dança) do 

samba-de-roda que traz, entre outros, os seguintes versos: “vou aprender a ler pra 

ensinar meus camaradas”222. Esse gesto só faria sentido se eu tomasse o cuidado de me 

livrar do suprassumo da “pavoa devoradora”, ou seja, a concorrência desumanizante e 

destrutiva, e no mais belo gesto me entregar, de coração, junto com a minha intuição, e 

agir do mesmo modo como era a minha prática com o teatro, fosse também agora 

quando eu havia novamente me atado ao cordão umbilical da minha Mãe África, berço 

da humanidade. Era então um compartilhamento sem verticalizações. Fomos 

imediatamente transformar toda aquela alegria em linguagem teatral. Criamos o texto e 

passamos a ensaiar com @s menin@s do Grupo do SESC Centro. Infelizmente no 

SESC ainda não havia essa novidade para ser disponibilizada. Eu sempre tenho uma 

sensação de “déjà vu” quando c@nto essas passagens, porque foi tudo tão rapidamente 

posto como fato rotineiro no nosso cotidiano. Mas tambem eu penso n@s menin@s que 

nem se grilaram por um dia ter existido um objeto chamado mouse, disquete. Modem 

14kbps, etc. Ou ainda supor que em 18 disquetes era a quantidade de cuidados que nós 

deveríamos ter por transportar com o máximo de cuidado o sistema operacional 

windows. Como a Web vai ser a minha universidade mais amada, tenho a maior 

devoção por esse começinho com BG do modem nos conectando aos sábados, das 14h 

                                                           
222 Ya Ya Massemba – Canção de Roberto Mendes & Capinam. https://youtu.be/j3MLNFPGEpw. 

Acessado em 08/07/2014. 
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às 06h da manhã da segunda-feira. Nosso horário nobre desse período. Mais tarde eu 

vim a descobrir que eu fui o inventor da EAD dentro de mim. Ainda hoje (2015), via 

banda larga, a internet pra mim é o melhor lugar do mundo para se praticar sala de aula. 

Minha escola deixou de ser o lugar para onde eu vou e passou a ser o que eu faço, a 

qualquer hora, de qualquer lugar. Sim, ela funciona full-time e fala todas as línguas, 

sobretudo minha Língua Livre, quando desdenha da imposta(da). Laroiê, Exu! Você me 

livrou de abstrações esnobes, pedantes e execráveis. A intenet me trouxe para essa 

felicidade de falar com a maior intimidade & amizade com Exu! Como todo estudo que 

realmente tem conteúdo, foi um processo evolutivo em (Canto-que-Dança) criativo, no 

qual Exu comigo compartilhou todas as coordenadas: “Esse aqui é o seu garnde mar, 

Wellington Pará, vamos encruzilhar & fazer soar todos os Tambores!”  

- Todos!? Ôxe e eu posso!?  

                  Era assim a minha mentalidade analógica, medrosamente tacanha e 

quadradinha, por conta de muito tempo afundado nos bancos escolares. Meu alimento 

dessa epoca era carcomer frases e memorizando o bordão do Bento Carneitro, 

personagem do Chico Anysio. Mesmo eu me sentando nas últimas fileiras, sempre 

muito à vontade com neus pares. Aí eu descubro o procedimento hipertextual da web e 

o redemoinho em toda as direções que é Exu. Era pra ter paralizado. Mas não, entrava 

cada vez mais nas navegações querendo descobrir tudo ao mesmo tempo. Quando eu 

pensava que não tinha timoneiro, quem é que eu vejo lá na frente dizendo assim: Vem, 

pupilo! E  vem Odara! Era mais uma das muitas faces de Exu. Só depois que ele viu 

que, a duras penas, eu já estava com uma espiritualidade completamente livre, foi aí que 

Ele me disse porque Ele foi o 1º Orixá do Candomblé Ketu que eu precisava me tornar 

bastante íntimo (uma sombra) & muito amigo. Então, “nessa data querida”223, de 04 de 

outubro de 1996, ficou realmente como um divisor de águas. Águas do mar da Web 

que, daquele dia até hoje, a cada conexão, preenche o desvão entre nós e o caminho das 

águas feito cordão umbilical, nos atando à nossa Mãe África! E falar em águas, é o 

mesmo que falar de Oxum & Logun que, assim como Exu, deleitam-se na água, como a 

oferenda sem nenhuma quizila & ainda os três adoram a sonoridade do Ijexá. Nessa 

festa de gentilezas só me faltava trazer o Bumba-meu-Boi, para que juntos nós 

pudessemos construir esses brinquedos (Canto-que-Dança), as estratégias de saberes no 

                                                           
223 Parabéns pra Você – Letra em português de Berta Celeste Homem de Melo. 
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Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. São (Canto-que-Dança) porque 

meu coração brincou com a perfeição do movimento que equilibra a simbiose entre 

virtualidades & realidades que tocam na pele. A energia vital desse sopro volátil é o 

sândalo de um machado justiceiro. Arteiro & leal, isto é, cheio da Arte que me parte 

feito laterita proto-ancestral. Enquanto isso o barco segue.  

Depois disso, quero dizer de tudo isso, é hora de maturar esse amor. Ele só 

cresceu. Agora mesmo quando eu digito no meu teclado para relatar essa paixão sem 

fim, meu entusiasmo é o mesmo. A tecnologia, na minha concepção, vai ser sempre 

generosa. Difícil é entender o uso que determinado grupo de pessoas faz dela. A internet 

me aproximou de um estudioso chamado Pierre Lèvy, ele foi o primeiro teórico que eu 

encontrei na web tematizando as possibilidades fantásticas que a rede engendraria, por 

exemplo, através da inteligência coletiva. Ele, como filósofo que é, sabe que a rede é 

composta de pessoas e com determinado tipo de gente, às vezes, o procedimento precisa 

ser diferente. Mas, ainda assim, eis aqui todo o meu amor – cor de tambor – para eles 

(rede & computador), pra sempre. É assim como Mateus & Catirina pra sempre no 

Bumba-meu-Boi! Foi ou não Foi!? Sim! Foi revitalizante constatar que uma outra 

história estava bem perto de ser (re)c@ntada. Mais feliz ainda por me ver & saber ali, 

no olho do furacão. Realmente, a revolução não foi nem barulhenta, nem televisionada. 

 

(Nota no Jornal O Povo sobre meu 1º Blog Fortaleza-Diadorim: Wellington Pará – Em tom 

poético, Wellington fala sobre Fortaleza, vista por seus olhos, ora apaixonados e ora incrédulos. 

Em: 13/08/2001 – segunda)    
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Em agosto de 1999 – Texto de Eurico Bivar e Direção de Wellington Pará: 

“A Ousadia do Amor que diz o seu Nome”. Um texto que trazia uma proposta de 

discussão que se colocava contrária à homofobia, sobretudo em tempos de rede 

conectada. No elenco Gleidison Furtado & Timóteo Monte. Mais uma vez o Grupo de 

Estudos, que havia começado em 1992, no SESC Centro, vem comigo quando eu fui 

transferido em 1997 para o SESC Fortaleza, trabalhar na Rua Clarindo de Queiroz, 

1740, Centro, ainda na função de Coordenador do Setor de Expressões Artísticas.  

 

Antes desse trabalho acima, tivemos ainda com alguns integrantes do 

adorável Grupo de Estudos sobre Arte e Cultura que teve início no SESC Centro e vai 

se estender para o SESC Fortaleza: 

 

 1997 – Projeto “A Via Crucis de Canudos ou A Guerra do Boi das Sete Luas”, 

texto de Eurico Bivar e Direção de Wellington Pará. 

 

 1998 – Projeto “Cantiga Cega e o Boi do Desejo Montado Nela – Uma 

Homenagem a Bertold Brecht”, texto de Ângela Linhares e Direção de 

Wellington Pará. 

 

 1999 – SESC Fortaleza – Projeto “SESC & Cibercultur@ – Porque os 
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O encantamento não é um estado emocional, de natureza artística que 

nos arrebata os sentidos e nos impõe sua maravilha. Não é da ordem 

do sublime, à qual não podemos resistir, muito menos da ordem 

religiosa, à qual devemos obedecer. O encantamento é uma 

experiência de ancestralidade que nos mobiliza para a conquista, a 

manutenção e ampliação da liberdade de todos e de cada um. Assim, é 

uma ética. Uma atitude que faz sentido se atualizado na 

contemporaneidade. Estamos pra além do conceito de tradição e longe 

do conceito de folclore. A ancestralidade é uma forma cultural em si 

mesma ética porque o contorno do seu desenho é uma circularidade 

que não admite o excluído. (...) Seu formato é essencialmente ético, 

visto que é o conceito mais integrativo que a cultura africana soube 

produzir em seu itinerário no universo. Multi-verso, diria uma vez que 

sua trajetória é composta de mil versos superpostos, opostos, 

complementares e, até mesmo, de paradoxos. Uma ética então que não 

rejeita a complexidade do mundo (OLIVEIRA, 2012, p.16). 

Uma pessoa de teatro é aquela que doa seu corpo, cabeça e coração às 

múltiplas personagens que moram em cada um de nós, sendo assim é o mesmo que 

dizer: ao estabelecer o jogo cênico, os brincantes, na verdade, espelham a humanidade 

que tod@s nós carregamos. Ou seja, uma manifestação teatral, embora ficcional, 

carrega a verdade da pulsão humana, não escapa ninguém, todo mundo inteiro tá é 

dentro. 

Na compreensão (Canto-que-Dança) do Grupo Tambor de Rua, na 

experiência da prática teatral, isso quer dizer o seguinte: tod@s podem, devem e 

merecem brincar de serem contemplad@s pelo processo educativo que nosso Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana possibilita. Então assim, antes de qualquer 

coisa, sempre que nós vamos coordenar uma oficina de iniciação teatral, bem lá na 

frente vão essas duas premissas: nós acreditamos que tod@s podem Brincar de (Cantar-

&-Dançar) no nosso Teatro. É importante frisar essa concepção, pois tudo começa aí, 

noutras palavras, para o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, tudo tem 

início antes mesmo de começar. 

Dentro dessa minha vivência (menino-velho-velho-menino), eu fico aqui 

pensando no tempo que eu comecei a me envolver com teatro. Nossa! Como vozes 

vindas de fora diziam para que eu não fosse pelo caminho do lobo mau. Graças às 
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forças da natureza, sempre girando na roda da cobra que come o próprio rabo, fomos 

bater aonde as águas me ensinaram que tudo tem vida. “A Água, é a oferenda por 

excelência” (SANTOS, 1986, p.188). Mesmo o mínimo que existe, se assim se faz, é 

somente em função de algo maior. Por causa disso me transformei numa pluralidade 

ambulante. Posso fechar com uma afirmativa de uma canção (Canto-que-Dança): "Ouça 

o que eu digo: Não ouça Ninguém"224. Como é que isso acontece? Ora é você ir se 

tocando para o badalar que fica dentro da gente. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer, 

dentro da gente, um toque de tambor, soa! O teatro foi meu brinquedinho que, à medida 

que eu ia descobrindo, eu ia percebendo como ele é a conexão mais perfeita com tudo o 

que eu chamo de vida. Portanto, no meu ponto de vista, o teatro somente nos ajuda a 

viver. Deve ser assim como a filosofia que sabe sorrir, emocionar, sensibilizar, ser 

profunda sem ser empedernida. O teatro é a mais libertina das odaliscas, cabe tudo e 

tod@s dentro dele. Coração de mãe ainda é pouco. E por falar em mãe o nosso teatro é 

filho da Mãe África. Ele é que nem uma historinha infantil que eu li há muito tempo de 

um cisne que criou um porco espinho como se seu filho fosse. Acho que foi isso o que 

me prendeu a ele num nó cego que quebrou dentro e escondeu a ponta. O teatro comigo 

é um laço que só sabe cativar. É só a gente querer se entregar a ele como somos e vivê-

lo do jeito que ele é.  

O Teatro é a arte da essência do que existe de mais humano em cada um de 

nós. É o canto bom onde mora o encanto que ainda pode contribuir para humanizar 

nossa existência. Teatro é um acontecimento fulcral de seres humanos. Isso implica 

dizer que tod@s225 nós podemos e devemos praticá-lo. Agora essa característica vai à 

sua potência máxima de afirmação quando o teatro faz amor com uma sala de aula. Esse 

caso de amor é o nascedouro dessa fonte de água ritualística, incessante, envolvente. O 

teatro é, por excelência, uma experiência de compartilhamentos.  Na verdade, esse é o 

seu lugar, desde sua origem primeira na África (berço da humanidade). Desse colo 

materno ele foi carregado para a Grécia, atravessou o que alguns historiadores 

denominam de Idade Média, chegou na modernidade até desaguar nos tempos 

                                                           
224 Ouça o que eu digo não ouça Ninguém - Canção da Banda Engenheiros do Hawaii. Reafirmando para 

Reafricanizar nosso Estilo. 

225 A arroba, linguagem reabilitada em tempos de internet. Aqui se refere imageticamente ao masculino 

e feminino. É (a + o) num só coração. Princípio masculino e feminino em equilíbrio como ensinam os 

iorubas.  
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contemporâneos. Hoje, mesmo agregando virtualmente as redes, o teatro enquanto festa 

ritualística226 do encontro somente é privilégio de pessoas. Redes Sociais só vieram 

confirmar o quanto os ambientes virtuais são um ninho de gente. E gente sempre teve 

tudo a ver com o nosso teatro. A sofisticação tecnológica felizmente ainda não tirou do 

teatro esse avatar. Teatro tem essa marca registrada engravidada de sentimentos. Essa 

idiossincrasia que tem os seres humanos como únicos portadores. O teatro é uma 

relação intermediada por pessoas. A rede é fabulosa, mas é somente no teatro que a 

fábula convence. A rede é incontrolavelmente inovadora, mas é somente o teatro que 

tem o poder de renascer completamente outro a cada apresentação. A rede aglutina, 

congrega e compartilha, mas é somente o teatro quem alimenta e revitaliza a energia de 

um abraço.  

A percepção do fazer teatral que nos contempla hoje, enquanto pesquisador 

afrodescendente é o de um Brinquedo (Canto-que-Dança) criado pelas civilizações 

africanas. Um brinquedo para, sobretudo, através do mascarar-se, as comunidades 

tradicionais estabelecerem um modo de interação por intermédio dessa expressividade 

que por demais se sobressai nos inumeráveis tipos de máscaras existentes no 

Continente. Toda proposta de iniciação social dessas comunidades, nada mais é do que 

o sistematizar de um processo educativo que vai se estruturar em uma teatralidade na 

qual todos os participantes interagem. Há os que portam mascaras, e os que (cantando-

&-dançando) vão estruturando o acontecimento. Esses nossos ancestrais nos deixaram 

essa forma não de intervenção, mas de comunhão completa com a natureza. Os povos 

tradicionais da África sabem que a maneira mais contundente de se aproximar dos 

ancestrais, bem como de reverenciar e agradecer à natureza é por meio da festa, do 

brincar e, sempre essa atitude traz como código de acesso, o transubstanciar-se no 

encantamento da máscara, em suas diversas formas e funções. 

                Dizer que o teatro nasceu na África é compreender o que existe de 

teatralidade (a condição teatral, sua expressividade) impressa nessas manifestações. É 

solidarizar-se com o vínculo de interação social desencadeado pelo rito desse encontro 

numa comunidade tradicional. É direcionar o olhar para a necessidade urgente de 

possibilitar um reencontro d@s afrodescendentes com uma ancestralidade que sempre 

                                                           
226 Nessa nossa escrita, sempre que nos referirmos à palavra Ritual estamos apontando para a 

compreensão enraizada na tradição ioruba. 
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esteve a nossa espera. Está no nosso passado alimentando nosso tempo presente a fim 

de que possamos refletir sobre a maneira como essa possibilidade de criação de uma 

educação teatral que nos engravide agora e para sempre. Noutras palavras estamos 

propondo um jeito de produzir aprendizagem teatral fundamentado na tradição (Canto-

que-Dança) que o pariu. A mãe do teatro é a África e, no nosso Continente Africano, 

ainda nos dias de hoje existe na Nigéria e no Benin “os guardiões mortais da cultura 

nagô” (SANTOS,1986, p.120), os denominados Egungun. Mascarados fabulosos que 

sempre que saem às ruas, em cortejos ritmados pela marcação dos tambores, nos dias 

atuais, disputando espaços com os automóveis, (cantando-&-dançando), asseguram a 

continuidade da tradição. Sem esquecer que a África é um continente; isso é apenas para 

ficar e falar com mais segurança da cultura ioruba, material da nossa pesquisa no 

mestrado.  

                   Estamos nos movimentando nessa intensa compreensão odara (Canto-que-

Dança), para fazer o pensamento batucar ao som dos tambores, uma vez que reflexão 

também pode estar conectada com os Dogon, no Mali e investir na sua filosofia mais 

sabia e comunal; para daí dizer não às formas detratoras do etnocentrismo-eurocêntrico 

ocidental de sempre ter que liquidar-dizimar-desqualificar com tudo, e, sobretudo, com 

tod@s.  

Chez les Dogon, "tout rythme musical produit par un tambour ou tout autre 

instrument peut être traduit en formules types qui représentent la parole de 

cet instrument, elle-même interprète de la voix du moniteur ou des ancêtres 

réglant la marche du monde". Ainsi jouer d’un instrument pour l’africain, 

c’est en fait le faire "parler". Musique et Parole sont un tout car les 

instruments ne sont que les porte-paroles du divin (Nommo) ou des ancêtres 

lumineux séjournant près du divin, qui "continuent à assurer le maintien en 

équilibre de l’univers et de la société des hommes". La musique comporte 

encore la vertu prodigieuse de féconder et de vivifier "car elle est de la 

même essence que l’eau, source de vie".  

                   Para as civilizações africanas é sublime perceber, entender e apostar no 

discurso profundo do tambor, a primeira tecnologia de comunicação instituída no berço 

da humanidade. Os tambores falam! É por isso que jamais no Continente Africano a 

expressividade teatral das máscaras nunca se dissocia dessa fala, antes o contrário, toda 

e qualquer máscara foi feita para (Cantar-&-Dançar). Na África toda máscara é (Canto-

que-Dança). (Canto-&-Dança) ao som dos tambores é um diálogo que nos aproxima dos 
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ancestrais quando não nos transforma nessa festa-ritual, nos próprios ancestres. A soma 

dessa dramaturgia africana é a possibilidade de criar em nós afrodescendentes, o enredo 

capaz de (re)c@ntar nossa afroidentidade.   

Em solo brasileiro, a Filosofia da Ancestralidade reivindica para seu fazer 

filosófico a tradição dinâmica dos povos africanos – especialmente a tríade: 

nagô, jêje e banto -, como leitmotiv do filosofar. No entanto, seu contexto é 

latino-americano. Tem no mito, no rito e no corpo seus componentes 

singulares. Tem como desafio a construção de mundos. Tem como horizonte, 

a crítica da filosofia dogmaticamente universalizante e como ponto de partida 

a filosofia do contexto. Intenta produzir encantamento, mais que conceitos, 

mudando a perspectiva do filosofar. Ambiciona conviver com os paradoxos, 

mais que resolvê-los. É mais propositiva que analítica. É singular e reclama 

seu direito ao diálogo planetário. Fala desde um matiz cultural, mas não se 

reduz a ele. Desenvolve o conceito de ancestralidade para muito além de 

relações consanguíneas ou de parentesco simbólico. A ancestralidade, aqui, é 

uma categoria analítica que contribuiu para a produção de sentidos e para a 

experiência ética. Passa da categoria nativa, como a tratava Nina Rodrigues e 

sua escola, para uma categoria analítica, como desenvolve uma recente 

filosofia cultural de base africana re-criada no Brasil. (OLIVEIRA, 2012, 

p.03). 

                 Direcionar o olhar para o Continente Africano e compreendê-lo como Mãe 

desse Brinquedo (Canto-que-Dança) chamado teatro, muitas vezes tem feitos (os-as) 

amantes dessa arte deixar transparecer um mal-estar, para não dizer coisa mais difícil de 

digerir e ficam camuflando em situações adversas para com uma linguagem artística 

cujo alimento que a sustenta é o fermento da ousadia, da criatividade, da inovação, sem 

esquecer que o teatro sempre soube estraçalhar com o conservadorismo. Talvez exista 

algo empalado nesse comportamento inadmissível entre pessoas que dizem estar 

envolvidas com teatro, assim como junto às salas de aula. Nosso Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana sempre se colocará contrário ao racismo, 

preconceitos, discriminações, machismo e homofobia. Não é de hoje que nós pensamos 

e praticamos teatro como uma ação educativo-coletiva. No instante em que a lei 

10.639/2003 e o Estatuto da Igualdade Racial (16/06/2010) tornam-se realidades de uma 

longa luta do Movimento Negro, nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana se orgulha em ser essa contribuição estético-artística junto às conquistas 

afrodescendentes. De nossa parte nosso compromisso com a Ancestralidade Africana 

nos solidariza com pessoas que amam teatro assim como os profissionais da educação, 
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através dessa experiência teatral inteiramente fundamentada nessa ideia: fazer teatro 

usando para isso os conceitos de Ancestralidade Africana & Afrodescendência, a partir 

do Candomblé Ketu (Ijexá), movimentando-se na energia do Bumba-meu-Boi. É 

preciso estar acima de emparedamentos vazios que impeçam uma ação crítica sobre essa 

incompatibilidade ideológica.  Nós estamos pesquisando, criando e disponibilizando 

essa alternativa de educação teatral, a fim de fazer o pensamento (Cantar-&-Dançar) 

para expressar teatralmente o que sente o corpo inteiro. O corpo inteiro afrodescendente. 

Fazer o pensamento (Cantar-&-Dançar) para que o corpo inteiro vivencie o processo de 

compartilhar saberes ancestrais africanos. Os corpos negros (Cantam-&-Dançam) para 

expressar a festividade de interagir com o mundo. Essas ideias são parceiras que nos 

acompanham e foram desenvolvidas junto ao nosso projeto de pesquisa no mestrado. O 

objetivo está sendo abrir caminhos – (Laroiê!) – para agora, nessa tese, assentar os 

Fundamentos de uma Educação Teatral referenciada na Ancestralidade Africana e na 

Afrodescendência, plantada no Candomblé Ketu & ritmada pelo Ijexá (Cantando-&-

Dançando) no Bumba-meu-Boi. 

                   A expressividade das máscaras africanas sempre foi muito impactante para 

nossa percepção. Máscara é esse objeto que vai transmudar os corpos dos brincantes que 

(cantam-&-dançam). Máscara é a oferenda que vai potencializar essa conexão com o 

que ainda se faz na África, ou seja, os africanos pintam seus corpos de todas as cores, 

inclusive de preto, conforme o maracatu cearense. Máscara sim, uma vez que, na nossa 

concepção, maracatu se trata de um espetáculo teatral de rua que tem suas raízes e 

reverencia a origem africana de se mascarar. Máscara, pois a África – berço da 

humanidade – nos deu de presente a criação desse objeto de qualidade artística que faz 

com que, por exemplo, o (Canto-que-Dança) da teatralidade se estabeleça. Máscara para 

esconder, máscara para revelar, para possibilitar uma via outra prenhe de sensibilidade e 

encanto. Porque mascarar é uma atitude visceralmente humana, daí que é somente na 

atitude teatral que a máscara vai ser signo e ganhar significado. Por falar nisso nada 

mais motivador que a atitude de compartilhar, ainda mais quando isso se estabelece a 

partir de um link com o canto do codinome beija-flor. Sibila ave-canteira nos galhos da 

oliveira: 

Vida impressa em arte. Vida expressa como obra de arte. A máscara faz, 

concomitantemente, transcender e territorializar. Ela transcende porque evoca 

tempos e lugares distantes bem como deuses e mundos (ante)-passados. É a 
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presença da transcendência em nós. Ela territorializa porque é a dramatização 

de uma identidade. (OLIVEIRA, 2007a, p.222). 

As crianças flores do povo Omo227, na Etiópia, são um exemplo bem 

característico dessa informação. Também a Sociedade das Máscaras da civilização 

Dogon, no Mali, assim como o corpo-máscara do Zangbeto no Benin, o Egungun, na 

Nigéria e tantos outros. O Continente mãe criou essa forma de arrebatamento para com 

as coisas da vida real, a partir desse objeto fundamental, que tem o poder de instaurar a 

transfiguração. Daí, o ritmo é o da festa compartilhada. A vida (“expressa como obra de 

arte”), apreendida através desta supra realidade e alegremente compreendida e 

convivida, ou ainda, significada e respeitada.     

 A pesquisa do mestrado contou com a orientação dos orixás da cultura 

ioruba Exu & Oxum. Exu é o movimento da energia circular que coloca o Candomblé 

Ketu para (Cantar-&-Dançar), ou seja, é a essência potencial do Axé. Oxum é o doce 

sangue da gestação que protege o útero de todas as maternidades. É o pássaro de 

escamas e penas cuja maior riqueza é o seu poder de prole. E por falar em prole, Logun 

“meio Oxossi, meio Oxum”228 é o lossi lossi filho doce, de natureza meta-metá. É a 

soma dessas duas forças da natureza, Oxossi & Oxum, sem deixar de ser ele mesmo. 

Dessa tríade de Orixás africanos (Exu-Oxum-Logun), me abraço e me satisfaço para 

transformá-los no movimento (Canto-que-Dança: Ijexá). Percebíamos que precisávamos 

fazer as conexões necessárias. Sendo nossa pesquisa movimento (Canto-que-Dança), 

optamos por macerar os três no ritmo do Ijexá. Tanto Exu, quanto Oxum e, por sua vez, 

Logun, sabem o diálogo que o corpo deve mobilizar para responder ao ritmo do Ijexá. 

Ijexá os agrada & nos sensibiliza. Então, além de uma descrição para um melhor 

encantamento sobre esses três orixás, nós também abrimos caminhos pela via do toque 

do agogô que anima e congrega aos três. Uma outra conexão que vem reforçar essa 

opção em fazer do ritmo a fala mais autêntica desses três orixás, o Ijexá é também, o 

movimento que vai energizar o Cortejo dos Afoxés. Desde o hoje sexagenário Filhos de 

Gandhy (2015, 66 anos), fundado em Salvador, em (18 de fevereiro de 1949), até às 

                                                           
227 Crianças Flores do Omo. http://pt.slideshare.net/sotos1/the-omo-people-by-hans-silvester. 

Acessado em 10/06/2014. 

228 Afoxé de Logun – Canção de Nei Lopes. https://youtu.be/qmD2IT_zu-Q. Acessado em 

29/07/2014. 

 

http://pt.slideshare.net/sotos1/the-omo-people-by-hans-silvester
https://youtu.be/qmD2IT_zu-Q
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inúmeras descendências dessa Associação Negra pelo carnavais do Brasil. Ainda bem, 

Afoxé no país todo.  Na verdade, foi num carnaval de Salvador, em 1983, que, pela 

primeira vez, eu fui en(cantado) por esse tipo de brincadeira de negros.  Pra ser mais 

preciso, nesse caso a palavra brincadeira vem muito significar. Quando eu me coloquei 

diante do Afoxé Filhos de Gandhy, eu vi uma outra maneira de fazer Movimento Negro. 

Muito alegre, lúdico, não rancoroso, um orgulho em forma de comprometimento, não 

revanchismo, e o melhor, na minha concepção, o Afoxé Filhos de Gandhy não queria 

ser ocidentalizado como os partidos de esquerda. Depois dessa absorção mágica & 

encantatória, eu me fiz a promessa de que eu precisava saber/entender o que era tudo 

aquilo. Mais um forte motivo para deixar de ser apenas um turista sem grana, que vinha, 

na maior parte das vezes, de carona, passar o carnaval em Salvador. Mas teve que ser 

assim, por conta de que nessa época ainda não havia a web. Sendo assim, por vários 

carnavais, precisei presenciar o calor humano daquele cortejo para entender que ele 

desfilava era para minha pessoa afrodescendente.  Na primeira vez que eu vi a saída do 

Afoxé Filhos de Gandhy (1983), a coisa mais sui-generis naquele carnaval foi o horário 

de passagem do Afoxé, no calor do meio-dia. Nunca eu havia presenciado, em parte 

alguma, naquele horário, uma alegria tão feliz! Nunca eu tinha visto juntos tantos 

corpos negros enormes, vestidos com o branco de Oxalá e com as contas azuis de 

Ogum, bem como, tanta alfazema perfumando e purificando o ambiente. Tudo isso 

tornou-se pra mim hoje, a mais radical política antirracismo que eu jamais viria a 

imaginar. Eu velho-menino, passo a entender, após a alegria feliz de ser aluno de 

Henrique Cunha Júnior, que a nossa radicalidade é em função de que a gente não se 

permiti beber conceitos como quem toma remédio genérico. Ou seja, (Canto-que-

Dança) é o sumo vital da nossa pesquisa, que se deseja completamente Afrodescendente 

& referencializada na Ancestralidade Africana. Por aqui nada de se adequar ao 

etnocentrismo-eurocêntrico. Nosso pensamento (Canta-&-Dança) é para Viver & 

(re)atualizar conforme nossos antepassados criaram no berço da humanidade, o 

Continente Africano. African@s instituíram uma tradição que torna-se oferenda na 

medida em que contempla a tod@s @s negr@s, em todas as partes. Somos um só – 

(UbuNTU) – De forma que o Blues produzido pelos afrodescendentes no Delta do 

Mississippi, nas fazendas, no sul dos Estados Unidos, me toca tanto quanto a passagem 

do Cortejo do Gandhy, pelas ruas de Salvador. É em nome de todos os bluesman (black-

man) que fizeram de sua (voz & gaita) um grito de liberdade chamado trem azul, que 

referendamos a Festa do Afoxé Filhos de Gandhy na compreensão de que é (Canto-que-
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Dança) nossa forma de viver, interagir e transformar o mundo. É a mais absurda 

agressão uma Educação Teatral Afrodescendente assentada na Ancestralidade Africana 

ficar trancafiada entre quatro paredes repetindo que o teatro nasceu a Grécia. No nosso 

ponto de vista, nem na Grécia, nem dessa forma impositiva, vertical e mono-universal.  

A expressividade teatral da nossa pesquisa é (Canto-que-Dança) em razão de, na 

compreensão dos povos tradicionais africanos, a Vida só tem sentido (en)(cantada). 

Viver é Celebrar sempre! Celebração essa que comporta todo sentido das Festas. Festa é 

(cantar-&-dançar) ao som dos Tambores. Tambor (cantando-&-dançando) nos coloca 

diante das máscaras. Máscaras que, no berço da humanidade, somente ganham vida se 

(Cantar-&-Dançar) para reverenciar à Ancestralidade Africana. Nossa herança africana 

é uma espécie de comprometimento que traz a marca da maneira afrodescendente de 

uma relação de igualdade para com os elementos da natureza. Para os Povos 

Tradicionais Africanos tudo começa na Natureza. Nada pode quer ter a ousadia de 

suplantá-la. Os Ancestrais Africanos sempre respeitaram & reverenciaram a Natureza 

numa relação de agradecimento. Tanta é assim que, os Orixás da cultura ioruba, 

representam, cada um deles, uma força da Natureza.   “Sem Folha não tem Festa”229. A 

Natureza vai estar sempre na lembrança próxima ou distante dessas Comunidades 

Tradicionais chegando até nosso compromisso nos dias atuais, quando precisamos 

enfrentar a ferocidade do agronegócio.     (UbuNTU), lembra!? Nesse compromisso não 

há nenhum desejo de suplantar ou de se colocar acima dos outros. Nessas comunidades 

tradicionais africanas, a relação é de iguais. A concorrência que devora e devasta são 

modos ocidentais de agir e pensar. Atitudes nocivas e doentias do “sistema capitalista-

racista230”, (machista-homofóbico), que a ciência etnocêntrica-eurocêntrica quer nos 

impingir a ferro e fogo como se os euro-ocidentais tivessem pensando algo que não 

fosse a pequena e terrível palavra: lucro! Na percepção das comunidades tradicionais 

africanas a Festa de agradecimento por estarmos vivos, não faz link com nada desse 

pensamento frio, calculista, amordaçador, economicista, destrutivo, sombrio, 

ideologicamente maléfico; querendo nos fazer acreditar que ciência é coisa para macho 

sério. 

“Beleza Pura” – Canção de Caetano Veloso 

                                                           
229 Salve as Folhas - Canção de Ildásio Tavares & Gerônimo Santana. 
https://youtu.be/xenjkUG8FkQ. Acessado em 20/09/2014. 

230 Henrique Cunha Júnior - (2006). 

https://youtu.be/xenjkUG8FkQ
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(...) Dentro daquele turbante dos Filhos de Gandhi / É o que há / Tudo 

é chique demais / Tudo é muito elegante / Manda botar / Fina palha da 

costa e que tudo se trance / Todos os búzios 

Todos os ócios /; Não me amarra dinheiro, não / Mas os mistérios. 

O Afoxé Filhos de Gandhy estabelece essa brincadeira para fazer resistência 

ao carnaval burguês de Salvador que, desde tempos atrás, teve dificuldades em aceitar a 

alegre felicidade dos sorrisos negros. O Afoxé Filhos de Gandhi nasce e se trona 

referência e reverência em razão do conhecimento e respeito aos fundamentos do 

Candomblé Ketu.  A ideia era que toda a ritualística do candomblé que pudesse ser 

levada para a rua se tronasse máxima no Afoxé.  E o Ijexá é o ritmo que se (Canta-&-

Dança) para energizar o Cortejo de Afoxé. 

Nós temos várias versões sobre esse termo. Uma das versões que eu 

sei é que esse termo significa um instrumento musical, que mais tarde 

foi chamado também de xequerê. Por outro lado, dentro das conversas 

no campo das religiosidades baiana, nos Terreiros de Candomblé, nós 

sabemos que ai “tão” incorporado duas palavras importantes, a força e 

o axé. Então, o Afoxé na verdade, ele vai pra rua levando a força do 

Candomblé no espaço de rua (...) ele é um sinônimo de força, de 

alegria e de poder. (...) o Afoxé vai pra rua pra sacralizar, pra pacificar 

o espaço urbano, pra que o carnaval seja um carnaval só de alegria. 

Então ai daquele que não preservar o Afoxé como elemento pra 

destruir as tensões do carnaval, já que o Afoxé vai trabalhar, eu diria 

assim, pacificando e levando à rua, o homem da rua que é Exu 

Elegbara. (JAIME SODRÉ, 2010, p.50-51). 

 

Fazer teatro, na minha trajetória de vida, por ser afrodescendente, sempre 

foi enfrentar os mais diversos obstáculos. Ainda assim, nós agora nessa pesquisa do 

doutorado, temos a mais firme convicção de que o enfrentamento cotidiano precisa de 

algo quase inominável para nos revitalizar a cada pancada. Colo de mãe, com certeza! 

Amor de Oxum por Logun. É bem aqui nesse encostar que nossa proposta de educação 

teatral precisa morar. Mãe e filho e o diálogo talvez anterior à fecundação quando a 

mulher (sabe-sente) que em seu corpo pulsa uma contação que sempre encanta. Noss@s 

brincantes precisam aprender isso. Sentir essa contação de histórias como algo 

fundamental na construção de uma prática que vai consubstanciar o Teatro da 
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Afrodescendência. É por isso que Exu (Canta-&-Dança) para saudar e acalentar o amor 

maternal de Oxum por Logun, a fim de que esse gesto maternal se torne símbolo 

impresso e refletindo – enternecido – em seu Agogô. Exu é como Logun, criação que 

fala e se entende com dois mundos: Exu (Orun-Aiyê). Logun (Água-Matas).  

Toda essa proposta de aprender no Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana será fecundada pelo que nós estamos denominando de 

brinquedos (Canto-que-Dança), ou melhor dizendo, movimento do corpo todo na 

ritualização (Canto-que-Dança). A partir do Ijexá & do Bumba-meu-Boi. Brinquedo-

Dançante é uma conexão direta e renovada com a Ancestralidade Africana. Dessa forma  

continuaremos reverenciando a preponderância do festejar cravejado por todo 

Continente Mãe. Esse termo (brinquedos-dançante) eu o reencontrei no artigo da 

professora Vanda Machado « Tradição Oral e Vida Africana e Afrobrasileira», e 

poeticamente reinventado e posto na Roda do Abraço transformou-se em (Canto-que-

Dança). É por isso que o brincar da aprendizagem do Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana é uma maneira, sobrteudo, sensível-emotiva-afetuosa de 

alimentar, realimentar e compartilhar os saberes afrodescendentes. Essa ideia além de 

comportar a maneira da tradição africana, já determina a postura do brincante com seu 

brinquedo, ou seja, sempre em movimento, (co-movido) por uma sonoridade ancestral 

africana. É por isso que (ele-ela) (Canta-&-Dança). É aqui que mora nossa verdadeira 

consonância com a vida que (canta-&-dança) para existir nos deixada pelos nossos 

antepassados africanos e africanas. (Cantar-&-Dançar) como motivo condutor do viver. 

(Cantar-&-Dançar) para (re)construir a vida.  

Nossa pesquisa, no doutorado, abraçou a relação maternal (Oxum-Logun) 

por entender que somente esse amor é capaz de produzir o afeto necessário para fundar 

uma estrutura que possa produzir descendência. Para o nosso Teatro do Encantamento 

da Ancestralidade Africana descendência é sinônimo de vida viva. Somente a partir da 

compreensão dessa vida viva, originária a partir da descendência é que nossos 

brincantes poderão ter o acolhimento afetuoso-maternal necessário para um 

compromisso solidário com esse jeito afrodescendente de atualizar a tradição. Ao 

mesmo tempo em que estamos (Cantando-&-Dançando) conectad@s com a vida dos 

nossos ancestrais, estaremos possibilitando uma identidade saudável para (nós) 

afrodescendentes que fomos crudelissimamente alijad@s da possibilidade de sermos 

quem somos. Não precisamos mais morrer na praia do etnocentrismo-eurocêntrico. 



261 
 

  

Salas de aulas, bem como cursos e oficinas de teatro serão na nossa proposta 

de Educação Teatral enriquecidos com essa alternativa de aprendizagem que reconhece, 

reafirma e respeita a maternidade teatral do Continente Africano. Mojuba, Mãe! Mãe é 

o sinônimo do amor de Oxum por Logun. Essa relação maternal de Oxum por seu filho 

Logun será o laço mais cativante da nossa prática para a construção dessa Educação 

Teatral Afrodescendente referencializada na Ancestralidade Africana. É esta relação de 

maternidade a única capaz de superar qualquer adversidade na intenção de fazer uma 

vida existir. É esta relação de mãe a qual nós gostaríamos de realçar na pesquisa, a fim 

de fazer deste vínculo entre ambos, uma das potencialidades que vai sustentar 

aprendizagem no Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. O processo de 

aprendizagem no nosso teatro se sustenta também nessa relação maternal (Oxum-

Logun). Caso seja necessário algum símbolo imagético para esse amor, nós, 

alegremente confessamos que, nos encheu de Encantamento o jeito tradicional das mães 

africanas carregarem seus bebês nas costas. É esse encostar, uma das vigas mestras que 

estamos alicerçando e investindo para a vitalidade & sustentabilidade do Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana. Esse encostar de costas das Mães e seus 

bebês, no Continente Africano, é o que sensibiliza & (en)canta Exu que, à frente, vai 

abrindo caminhos para os Brincantes do Bumba-Meu-Boi e os personagens (Mateus, 

Catirina, e Cavalo Marinho) revelem o quanto nós acertamos em crer na intuição do 

(menino-velho) quando, aos dez anos, nos deixamos levar pelas mãos dessa ousadia 

chamada Teatro. Daí, coube ao (velho-menino), mixar coisas que nunca estiveram 

distantes ou eram díspares. De um jeito ou por outro, tudo o que é Cultura 

Afrodescendente acaba se tocando. Bumba-Meu-Boi, Cavalo Marinho, (Exu-Oxum-

Logun: Ijexá) é somente pra gente perceber o quanto é rico o conteúdo (canto-que-

dança) com o qual nós podemos trabalhar na construção e efetivação do Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana; não é à toa que é chamado de herança 

africana.     

Ainda realçando o amor maternal de Oxum, como nosso trabalho tem como 

terreiro & jardim o quintal do Teatro, de imediato podemos em nossas oficinas 

educacionais, produzir o link com uma concepção cênica que tem a maternidade de 

Catirina, do Bumba-meu-Boi, também a mão e a doçura da Mãe da Gravidez, Oxum. 

Uma vez que Exu será no nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, o 

sonho suave & fálico de Mateus. Cabendo a Logun (Logunedé), a benção e proteção, 
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para todas as pessoas artistas da trupe de brincantes do Bumba-meu-Boi. A estética do 

figurino desses verdadeiros alquimistas da tradição na contemporaneidade, nada mais é 

do que uma louvação ao filho de Oxum (Logun) e sua sensibilidade artística à flor da 

pele; que sempre soube compartilhar com os que (Cantam-e-Dançam) instituindo assim 

o mundo das Artes. Bom, falando de Arte & Logunedé – Gilberto Gil – desde o CD 

Realce, em 1979, que a faixa 09 é um mimo de conceituação (Canto-que-Dança). Sim é 

assim que as canções serão mais contundentes que os conceitos de letra no papel. 

(Cantando-&-Dançando) com a magia e desenvoltura de um Colibri, uma vez que a 

Filosofia da Ancestralidade, do beija-flor Eduardo Oliveira, “...intenta produzir 

Encantamento, mais que conceitos”.  

Toda essa proposta de Educação assentada na Ancestralidade Africana & na 

Afrodescendência, do Teatro parido em nosso útero negro, será fecundada pelo que nós 

estamos denominando de brinquedos-dançantes. Noutras palavras os Brinquedos 

(Canto-que-Dança) serão nossos conteúdos de aprendizagem. Inicialmente a partir do 

Bumba-meu-Boi que, mixado ao Ijexá (Candomblé Ketu: Exu-Oxum-Logun), deverá 

ser (Canto-que-Dança) para chafurdar e fazer redirecionar o pensamento linear e 

unidirecional, e, pela via da hipertextualidade, apontar para uma Educação Teatral que 

aposta no rabo da cobra que cria a roda da nossa existência. Teatro é vida. Nossa crença 

nesse viver é a possibilidade de produzir uma descendência viva que respira para 

afirmar nossa Afrodescendência. Chega de racismos! Chega de invisibilidades! Chega 

de exclusões!  É inadmissível que uma universidade detentora de um curso de 

graduação em teatro que, deseducadamente, implanta um visão tão conservadora, gaiola 

e tacanha em seu currículo, enterrando toda uma postura ou compromisso éticos de 

(seus-suas) profissionais.  

Esse também é o fundamento de uma educação antirracista alicerçada 

na cultura de matriz africana recriada no Brasil e na América Latina, 

base de nosso programa filosófico educativo. Está a proposta da 

Filosofia da Ancestralidade em diálogo fecundo e criativo com a 

educação das relações etnicorraciais, baseada na experiência africana 

ressemantizada no Brasil.  (OLIVEIRA, 2012, p.18). 

As Africanidades e Afrodescendências brasileiras ainda não foram 

perfeitamente estudadas e nem mesmo compreendidas pelo processo de formação 

acadêmica brasileira. Em muitos setores do conhecimento continuamos trabalhando as 
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tradições gregas como fundamento e as portuguesas com fonte da cultura brasileira sem 

observar a importância cultural e a longevidade histórica da matriz africana. As culturas 

africanas se desenvolvem e fundam tradições civilizatórias culturais pelo menos 3000 

anos antes das realizações gregas. Sendo também que muito dos campos culturais visto 

no Brasil como de cultura portuguesa possuem antecedentes históricos no Continente 

Africano e muitas vezes aparecem na península ibérica devido as presença de africanos 

vindos das regiões da Mauritânia e Mali e considerados de forma genérica como 

mouros. Mesmo os marcos e signos do cristianismo são sempre associados a Portugal 

omitindo a existência de cristianismos antigos e ortodoxos no Continente Africano, 

como também a conversão de reinos africanos e cristãos antes da colonização 

portuguesa no Brasil. Havendo cultura cristã na bagagem dos africanos escravizados no 

Brasil por esta caminho. Todas as sociedades, em todas as épocas históricas, 

desenvolveram as suas formas de teatro, sendo assim a diversidade do teatro de cultura 

africana é grande e chega ao Brasil de diversas formas. O nosso argumento de partida 

para o teatro brasileiro são as máscaras religiosas africanas e os cortejos africanos. Os 

cortejos africanos que dão origem aos catolicismos de preto como as: congadas e 

reisados. Formas teatrais de atuação, como também resultam nos cortejos carnavalescos 

na sociedade brasileira. O nosso teatro é africano e, faz questão de realizar, a maior 

reverência aos brinquedos (Canto-que-Dança) dos teatros de marionete, bumba-meu-

boi, bem como aos atos cênicos das religiões de matriz africana. Essa expressividade 

toda vem de longe, entrecortando um percurso que vem rolando com as águas do grande 

mar que conhecem e reafirmam o caminho da origem: o berço da humanidade é o 

Continente Africano. No meu pressentimento, eu creio que foi por conta disso que tanto 

o Afoxé Filhos de Gandhi (Ijexá), quanto o Bumba-meu-Boi, me tocaram e, me tocam 

tão fortemente, por eles não se renderem ao pedantismo esnobe ocidental. Axé!   

A atitude fundamental da Modernidade e, em grande medida, também 

da Pós-modernidade foi o desencantamento. Ficamos alheios ao 

mundo que criamos. Racionalizou-se o sagrado e mitificou-se a 

tecnologia. O fetiche do Capital ocupou o lugar do mistério. O virtual 

materializou-se. O real implodiu diante da transcendência do mal. A 

história ruiu. A crise tornou-se permanente. O artifício venceu a 

natureza. (...) A Ancestralidade é capaz de adentrar nesse terreno, pois 

dele é fruto. Desde a ancestralidade desbordamos, então, não uma 

teoria do conhecimento, nem uma política, nem uma estética das artes, 
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nem uma religião, nem uma moral, mas uma ética. (OLIVEIRA, 2012, 

p. 14-15). 

EDUCAÇÃO TEATRAL AFRODESCENDENTE 

O conhecimento do candomblé pode ser simbolizado com precisão 

por Exu – ele é o gatilho da criação, mas é o primeiro a ser criado. 

Exu é o próprio paradoxo, única forma possível de abranger os 

extremos da realidade sensível (TAVARES, 2008, p.139).  

 

A educação brasileira elimina a importância da existência sistemática 

de populações de origem africana, do uso continuo da cultura de base 

africana na formação da sociedade brasileira. O Brasil é uma enorme 

herança em diversos sentidos, não apenas na música e na culinária. 

(...) Entretanto esta dimensão do conhecimento africano é 

negligenciada, é omitida pela educação brasileira que procura associar 

os nossos valores sociais e culturais a tradição europeia. Esta 

negligencia faz parte do racismo contra as populações negra no Brasil. 

A omissão do conhecimento também gera desconhecimento, que gera 

e fortalece estereótipos e que fortalece a produção de marcas da 

suposta inferioridade cultural e que consolida o pensamento racista 

naturalizado como coisa sem importância. No estágio atual da nossa 

educação os africanos e os afrodescendentes, a população negra de um 

modo geral é tratada como coisa sem importância. Entendam, “coisa 

sem importância”. Mesmo assim os educadores se consideram 

democráticos (CUNHA JÚNIIOR, 2013, p. 13).  

A internet me intersecionou com Exu que convidou Oxum para ser Mãe da 

minha gestação, do meu útero negro. Desde a dissertação que nós fomos equilibrando! 

Tambor de Rua, nosso blog na web231, foi e continua sendo, o lugar da fala do meu 

filho, o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. Sendo assim, a rua 

ladrilhada do nosso Teatro passou a passar pelo Mundo. Dessa vez, nossa tese também 

veste-se e tem como anteparo o blog-memorial e c@nta minha história de vida, 

referenciada pelos conceitos de Ancestralidade Africana e Afrodescendência. Sendo a 

tese, um ampliar da dissertação, decidimos nomeá-la, também, por blog-memorial. A 

                                                           
231 Tambor de Rua - Nosso Blog na Web – http://tamborderua.blogspot.com.br. Acessado em 

20/05/2015. 

http://tamborderua.blogspot.com.br/
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cada etapa de amadurecimento, nosso blog vai se transmudando. Desde 2001, quando 

ele se chamava “Fortaleza-Diadorim”, até hoje, como nosso Tambor de Rua.  Ao saber 

disso Exu & Oxum vendo até aonde essas águas iriam correr, imediatamente me 

cederam a companhia de Logun ou (Logunedé). Veio, então, de imediato, um outro 

contentamento foi quando eles me propuseram: E que tal se nós caminhássemos por 

uma oralidade toda sua? No seu caso Wellington Pará, nós já sabemos que isso implica 

em (Cantar-&-Dançar) canções (Canto-que-Dança), ou seja, o sentido da festa africana 

significando a palavra viver. Para você, nessa sua escrita, de agora em diante, sempre 

que você falar sobre nós, Exu-Oxum-Logun, isso será o mesmo que Ijexá. Percebendo a 

inquietação das minhas encenações, logo aquietaram meu Coração-Tambor, quando eu 

lhes anunciei quem estaria conosco nesta alegria de compartilhar saberes na grande 

escola da vida; nela, estamos nos alimentando com a festa do brinquedo (Canto-que-

Dança) do Bumba-meu-Boi.     

Seja no Xirê232, na roda de capoeira ou no pé do Baobá, a vivencia 

cultural é sempre circular. A circularidade é, pois, um padrão da 

cultura tradicional africana. O círculo tem uma qualidade de não 

excluir e suas primeiras características são a integração e a 

horizontalidade. O que entra no interior de um círculo já o compõe. E 

tudo que compõe um círculo está integrado em roda, onde cada 

elemento se relaciona com o outro, complementando-o. Talvez por 

isso a cultura oral, praticada embaixo de frondosos Baobás, nas 

canções dos Griots, não separa ciência da arte, política de religião 

(OLIVEIRA, 2007a, p. 266-267).    

 

                 Na perspectiva da Ancestralidade Africana o universo (Canta), sobretudo, 

(Dança)! Não se trata de hipérbole quando dizemos que, apesar de uma exuberante 

diversidade histórica e cultural do continente africano, toda essa grandeza vai se 

representar no (Cantar-&-Dançar), o tempo todo, para ritualizar e referendar a 

existência. Uma espécie de compreensão e integração da comunidade com o meio 

ambiente, por intermédio do movimento do corpo revelado em sonoridades ancestrais 

africanas. É o mesmo que dizer que no Continente todas as mulheres africanas carregam 

                                                           
232 Xirê é a “festa” dos orixás que que descem no barracão de axé para cantar e dançar suas histórias nas 

festas públicas do candomblé. O Xirê é uma apresentação dos orixás da roça, que sempre cantam e 

dançam em sentido circular, criando um grande círculo sagrado no barracão do terreiro.   
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seus filhos nas costas, já isso vai ser marca inconfundível de um jeito de amar. O 

Continente africano, mesmo na visão midiática mais perversa, há muito já foi 

chancelado como o berço da humanidade. Foi neste berço aonde nós encontramos 

valores e princípios os quais estão em franca oposição ao modo de vida da civilização 

ocidental judaico-cristã. Os ocidentais e sua forma de estar no mundo é, 

proporcionalmente diferente d@s African@s. A Ancestralidade Africana vai, 

inicialmente, requerer de suas comunidades tradicionais, que essas atualizem a tradição, 

respeitando, valorizando e dando continuidade à vida e o modo de viver nos deixado por 

nossos ancestrais. Há uma imensa reverência aos que estiveram aqui antes de nós. 

Foram esses homens e mulheres african@s que cuidaram da vida e nos pariram, a fim 

de que o Continente africano prossiga na sua função de Mãe da Humanidade. Esse outro 

jeito de existir nos deixado pelos noss@s ancestrais african@s aponta uma diversidade 

significativa no tocante aos valores que esses homens e mulheres negr@s gestaram 

nessa relação de completa comunhão com a natureza. No entanto, ela se movimenta 

ainda sobre um detalhe pouco usual para os ocidentais, na verdade quase imperceptível, 

entretanto, essa riqueza dos ancestrais, no continente africano, foi toda tecida no tear da 

oralidade! É dessa forma, pela oralidade, que palavra, na África, tem peso, ética, 

respeito, sabor, valor, dignidade. Longe de nós querer esquecer que na África não tem 

escrita. Nada disso. Estamos aqui é referendando que – a palavra – por uma oralidade 

toda falada, vai ajudar a construir e manter essa nossa Mãe.           

A Ancestralidade em comunidades tradicionais de matriz africana é um 

movimento no sentido de deslocamento, de volta para os antepassados, sem cristalizar a 

vida. Em algumas sociedades africanas isso é perceber e vivenciar que o tempo que tem 

significado está no passado. Esse passado é rico porque evolui, ele não imobiliza a 

existência, ele dinamiza a efemeridade do tempo presente. Essa dinâmica faz com que o 

tempo dos antepassados seja atualizado e se renove. Essa circularidade da 

ancestralidade direciona-se para o tempo dos ancestrais trazendo esse tempo para a 

existência de agora e permitindo-se por ele ser guiado. Os ancestrais são o norte que 

orientam o movimento das comunidades tradicionais africanas. A comunidade é um 

aspecto do caráter agregador dessas sociedades. A identidade dos seus membros está 

sobremaneira em função da sua existência em sua comunidade.  

Essas são algumas das formas complexas e profundas de gestar e 

reverenciar a existência no Continente-Mãe. Sempre lembrando de realçar que essa 
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maneira de existir tem sua pedra fundamental alicerçada no (Canto-que-Dança). 

(Cantar-&-Dançar) para @s african@s é o mesmo que existir. A vida só existe porque 

vale a pena viver para se (Cantar-&-Dançar). Não há questão de gênero, nem idade, 

muito menos estrutura físico-corporal. @s african@s (Cantam-&-Dançam) porque 

precisam viver. Ainda que, em alguns momentos na nossa história, tivemos que (Cantar-

&-Dançar) para sobreviver. Mas o fundamento existe primeiro, alegre ou triste, no 

Continente Africano, só existe vida se tivermos (Canto-que-Dança). (Canto-que-Dança) 

o Tempo Todo. Nem esse canto, nem essa dança, são objetos trancafiados para servir de 

diferenciação entre as pessoas; os que sabem e os que não sabem. Nada disso. Quem 

pensa e faz assim são as secções do conhecimento dos ocidentais. Sempre dividindo 

para manipular. Nosso (Canto-que-Dança) é expressão natural dos corpos africanos que, 

desde às primeiras tecnologias de comunicação, os tambores, deixavam que a liberdade 

de interagir com esse discurso sonoro, fosse (Cantando-&-Dançando). Nesse caso, 

(Cantar-&-Dançar) é dar continuidade ao que foi aprendido com nossos antepassados. 

(Canto-que-Dança) vai ser, pois, no momento presente, uma atualização das orientações 

que vieram da tradição. No continente africano, a tradição é o link mais saudável para 

referendar o discurso da atualidade.  

                 Do ponto de vista da Ancestralidade Africana, (Canto-&-Dança), que sempre 

emanam dos corpos, nos faz acordar para o nosso ritmo interior. Nos traz para uma 

sonoridade com a qual podemos viver em sintonia, harmonia e conexão com as 

demandas da nossa natureza humana. Não é à toa que nós – afrodescendentes – 

vivenciamos uma rítmica à flor da pele. Tudo na África traz uma dimensão melódica, 

seja o toque do tambor que materializa a "voz" dos orixás, seja o canto da voz dos griots 

a sedimentar a oralidade das histórias contadas de geração em geração.     

Fazer Teatro de Rua é se posicionar contrário e enclausurar a ideia de que 

o sistema deve obter lucro com a nossa arte. Não podemos levar isso adiante. Nosso 

teatro referenciado na Ancestralidade Africana e na Afrodescendência, aceita e propaga 

a ideia de que o Teatro nasceu livre, no Continente Africano. Nosso Teatro de Rua, não 

compactua com essa viseira das quatro paredes, a qual nós vamos encontrar essa mesma 

ideia, para com os teatros e seus cursos e oficinas. Os negócio$ teatrais empresariais, 

sempre aliciadores e excludentes para com os que não tem o poder do dinheiro. São 

cursos e oficinas que, se ainda não pregam a visão empresa, de forma acintosa, 

irresponsavelmente negam, desqualificam, invisibiliza o continente africano, por 
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conseguinte, nós, os afrodescendentes. Reforçando assim, a denúncia de Cunha Júnior 

que vai nos alertar para tal procedimento, nos lembrando que e racismo no Brasil é uma 

questão estrutural, está em todo lugar, negando nosso pertencimento étnico, assim como 

tem força o suficiente para invisibilizar tudo, qualquer tipo de pensamento, por mais 

concreto que esse possa ser. Daí, ainda que venhamos a ser os últimos utópicos, no 

sentido de cheios de esperanças, nos colocaremos sim, a (Cantar-&-Dançar) junto a 

nossa comunidade, no Pici, em Fortaleza, a Cidade Tan-Tan.     

Nossa devoção para com a Ancestralidade Africana nos transforma em 

brincantes Afrodescendentes, que cegamente, creem na ritualização (Canto-que-Dança) 

que o nosso teatro é capaz de desencadear. Sendo assim, só nos resta agradecer & 

abraçar está vivenciando essa nova perspectiva de Educação Teatral Afrodescendente. 

Foi em razão dessa nova alternativa educativa que tivemos de nos debruçar sobre outros 

conteúdos de aprendizagens, conforme segue abaixo. Fertilizamos os Brinquedos 

(Canto-que-Dança) & as Oferendas Poéticas, para oportunizar uma vivência prática 

festiva, que desenvolva nos brincantes do nosso teatro, um fazer artístico assentado na 

matriz cultural afrodescendente. As pessoas ao vivenciar esses elementos da 

Ancestralidade Africana serão capazes de compartilhar essa maneira de existir em sua 

prática cotidiana de forma contundente, sensível, criativa, festiva & feliz! 

A proposta do nosso projeto de tese será sempre sementes selecionadas 

que, bem mais intensa se realizada junto ao meio ambiente natural, ao redor dos quatro 

elementos (água, terra, fogo & ar). No entanto as idealizações vão entrando no 

movimento de acertos entre a necessidade da proposta e a realidade cotidiana, por isso 

que uma sala relativamente ampla que comporte bem os brincantes se transmudará em 

chão para os nossos rituais. 

Uma oficina sobre Ancestralidade Africana é um (Terreiro-Quintal), 

sempre um lugar alegre, energizante, vibrante. Some-se a essa maneira de ser a 

presença, real e virtual dos tambores, e tudo vira Festa; como bem ensinam os iorubas: 

"Os africanos tocam a vida cantando", ou ainda como diz Decarte Gadelha "... O Mundo 

Negro de Mãos Dadas, Dançou". Essas serão as referências que irão balizar o 

movimento do corpo para afirmar a procedência da fala. (Canto-que-Dança), para que o 

corpo e a fala possam se acasalar para fecundar o ritual de passagem. É aqui que 

estamos solicitando a quem participar o compromisso & o comprometimento de 

compartilhar esse (Canto-que-Dança) com mais pessoas. Somente assim nós vamos está 

http://toquetons.vila.bol.com.br/belavista.htm
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criando um jeito referenciado na Ancestralidade Africana e na Afrodescendência para se 

trabalhar com as questões das relações etnicorraciais em nossa cidade. Chega de 

racismo anti negro, etnocentrismo-eurocêntrico. Através desses pontos de ancoragem 

abaixo, poderemos chegar não somente a uma compreensão teórica, mas, sobretudo 

vivencial do movimento (Canto-que-Dança). A brincadeira segue: 

 Rádio-Discotecagem: A escuta que entra pelos ouvidos e coloca o corpo todo 

pra (Cantar-&-Dançar). 

 Afro-Fashion é Moda & Estilismo: Até porque Lupita Nyong’o (Cantou-&-

Dançou) em cima de um tapete vermelho, abalando com as mentes 

empedernidas. 

 A Web Negra: Por uma Navegação sem Açoites. Precisamos direcionar nosso 

browser contra a limitação dos discursos racistas, machistas, homofóbicos, 

discriminatórios. 

 Fala, CompuTAMBOR: Tambor Fala (Canta-&-Dança) que nem Computador. 

Eis aqui o que pode ser a atualização mais radical e atual da tradição na 

contemporaneidade. E se alimenta de pleonasmos. 

 Ritual da Ancestralidade Africana – O Movimento do Ijexá no (Canto-que-

Dança) do Bumba-meu-Boi, ou seja, é movimento para (Cantar-&-Dançar) o 

tempo todo. 

 Bumba-meu-Boi: O Brinquedo (Canto-que-Dança) do Teatro Afroancestral 

Cearense, ou melhor, Tambor de Rua é a representação da “Semiótica do 

Encantamento”233, por isso mesmo, para além das muralhas gregas. 

 Clips-Docs: O dia em que o Youtube – africa-na-mente – (Cantou-&-Dançou), 

ou ainda – resgatando e lavando nossa subjetividade submersa em preconceitos. 

BRIQUEDO (CANTO-QUE-DANÇA): BUMBA-MEU-BOI NO MARACATU 

 
A palavra Xirê, contração dos termos em iorubá sè, fazer e irè, 

brincadeira, diversão, pode ser traduzida como “fazer festa, brincar”. 

Um congraçamento, um encontro, o Xirê é a Roda onde os orixás se 

encontram para dançar e brincar! Ocasião em que o rufar dos 

atabaques e o canto das pessoas conclamam e convidam os orixás para 

                                                           
233 Eduardo Oliveira, (2007a, p. 147).   
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que venha à festa que seu povo lhe oferece (MAURICIO, 2011, 

p.203).                     

No “oriki do meu velho orixá”234, meu Maracatu Nação Baobá235, saúda o 

Rei! A felicidade da palavra (Baobá) é festa que repete o ciclo ritual numa circularidade 

que aponta para o Passeio Público, em Fortaleza. Oba! O Maracatu Nação Baobá sai no 

ano de 2012, montado num batuque de Bumba-meu-Boi, “seu boiadeiro por aqui 

choveu”. Como a referida loa faz referência também ao Bumba-meu-Boi, vamos, 

literalmente, aproveitar a deixa e comunicar – teatralmente – para a comunidade da Bela 

Vista, o que significa a mensagem a que se reporta essa “Festa do Caboclo Boiadeiro no 

Ceará”. 

REISADO DE CARETAS - MARACATU NAÇÃO BAOBÁ – (2011) 
 

 
 
(Ilustração: Eurico Bivar – O Bumba-meu-Boizinho (Canto-que-Dança) & a Cobra que Brinca 

na Roda do próprio Rabo) 

 
Reisado de Careta – Maracatu Nação Baobá – (Bela Vista – Fortaleza – Ceará) – 

Concepção & Direção: Wellington Pará – (2011). 

Em razão de toda uma repressão, opressão, violência que sempre houve 

contra a cultura afrobrasileira no Brasil, e, infelizmente, ainda percebemos assim, os 

afrodescendentes foram subjugados, desqualificados, invisibilizados, negados e 

obrigados a tomar a benção ao catolicismo. Mas daí, com muito acertos e competência 

re-elaboraram a existência, nas barbas e nas brechas do sistema colonial “racista-

escravista-criminoso”. A prática de sala de aula realiza um tipo de reflexão 

etnocêntrica-eurocêntrica que nunca saberá quem somos nós & nem porque tanta festa, 

para nós tem caráter revitalizador. Sem drama e sem melancolia. O corpo inteiro 

                                                           
234 Pela Internet – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/7ysEoKtfU2I. Acessado em 12/06/014. 

235 Maracatu Nação Baobá – Meu campo de estágio no Mestrado. O Maracatu Nação Baobá fica 

localizado no bairro da Bela Vista, em Fortaleza a Cidade Tan-Tan.   

https://youtu.be/7ysEoKtfU2I
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expressa ideias para fazer (Cantar-&-Dançar) o tambor do pensamento. Sim, fazer o 

tambor do pensamento (Cantar-&-Dançar) para, no nosso caso, expressar teatralmente o 

que sente. Fazer o tambor do pensamento (Cantar-&-Dançar) para que o corpo vivencie 

o processo de compartilhar saberes. Afrodescendentes no Brasil, nossos corpos negros 

(Cantam-&-Dançam) para expressar a festividade de interagir com o mundo, 

transformando-o.  

No chamado período colonial, sair para brincar de Bumba-meu-Boi, no 

Maracatu ou no Auto de Rei Congo, não era ser subserviente ao catolicismo. Era e 

continua sendo, isso sim, ter a sua Ancestralidade Africana toda tecida na força motriz e 

vital das Festas! Na alegria e animação da brincadeira toda uma forma particularíssima 

– (Canto-que-Dança) – ia sendo construída e compartilhada para romper as amarras 

contra o sistema escravocrata. 

Agora em 2011, aqui em Fortaleza Cidade A Tan-Tan, no bairro da Bela 

Vista e no Maracatu Nação Baobá, o brinquedo que vai virar Festa será um Reisado de 

Careta. 

Motivos: 

 Mascaradas, as pessoas além de exibirem o fascinante e encantador teor 

teatral, estabelecem também o link mais profundo com a nossa Mãe África. 

Se é (Canto-que-Dança), precisamos lembrar que nas comunidades 

tradicionais africanas Máscara não se aparta nunca de (Canto-&-Dança).   

 Um Reisado pode conter uma estrutura do catolicismo, mas também pode 

virar fonte de integração da comunidade da Bela Vista. Ao mesmo tempo 

em que as pessoas tomam conhecimento do enredo do Nação Baobá 

interagindo conosco por meio do nosso brinquedo, a Festa Reisado de 

Careta, nesse mesmo clima de festa elas contribuem com algum donativo 

para que mais festas continuem sendo realizadas. E, dessa forma, o 

brinquedo vai longe. Não é o donativo que conta. É a continuidade da 

tradição afrodescendente que sempre se renova quando acontece a 

interação do brinquedo Reisado de Careta com as pessoas da Comunidade. 

 Careta-Mascarado é motivo para dizimar com a timidez de alguns 

participantes, ao mesmo tempo que reforça a essência da Celebração 
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Sagrada chamada Carnaval do Maracatu Nação Baobá e do nosso 

brinquedo, conteúdo educacional no Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana. 

 O impacto visual precisa fazer (relembrar/ressaltar/realçar) os vínculos 

ancestrais africanos que todo cortejo expressa. A energia do NTU é Festa 

que se alimenta da consciência de que ninguém e nada está só. Somos! 

Somos a soma da energia do nosso Reisado de Careta com a energia da 

Comunidade da Bela Vista, na Cidade Tan-Tan. 

O Cortejo-Afro, por nós aqui denominado de Reisado de Careta, sai, de 

porta-em-porta da Comunidade da Bela Vista, na Fortaleza a Cidade Tan-Tan, 

anunciando a boa nova de uma Celebração Sagrada chamada Carnaval de 2012, do 

Maracatu Nação Baobá: “Festa do Caboclo Boiadeiro no Ceará”.  Letra e música de 

Calé Alencar:  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maracatu Nação Baobá – Carnaval – 

(2012) 

FESTA DO CABOCLO 

BOIADEIRO NO CEARÁ 

Autor: Calé Alencar 

(Salve seu Boiadeiro!) 

Quem vem lá é ele 

Quem chegou foi ele  

Seu Boiadeiro é ele 

É quem clareia la na mata de Orucaia 

 

Na festa do Seu Laje Grande  

Vou pegar o laço pra laçar meu boi 

Levei Catirina e Francisco 

Juntei os vaqueiros e o Bumba-meu-Boi 

Chamei um Pajé Tabajara 

Bebi a jurema com seu juremá 

No toque do maracatu é baião, 

balanceio 

É Nação Baobá 

No toque do maracatu é baião, 

balanceio 

É Nação Baobá 

 

 

 

Seu Boiadeiro por aqui choveu 

Seu Boiadeiro por aqui choveu 

Choveu, água rolou 

Foi tanta água que meu boi nadou 

Foi tanta água que meu boi nadou 

 

Quem vem lá é ele 

Quem chegou foi ele Seu Boiadeiro é 

ele 

É quem clareia la na mata de Orucaia 

 

No cheto, no marrumba cheto 

Ogum sete luas 

Aê chetuá  

Vem Chapéu de Couro, Carreiro 

La vem Zé Mineiro na paz de Oxalá 

La vem Navizala, Oxossi 

Salve Boiadeiro Imbaúba, Ingá 

A gira girou no terreiro 

Oxum, Iansã 

É Nação Baobá. 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

O brinquedo Reisado de Careta deve – teatralmente – c@ntar a história de 

Mateus & Catirina no Bumba-meu-Boi, atualizando-a, mais uma vez e sempre, pois 

uma das coisas mais sábias que a Ancestralidade Africana produziu foi a compreensão 

de que a tradição infinitamente se renova é conectada no pressente. A tradição africana 

NÃO engessa a vida, daí porque, o Teatro do Encantamento da Ancestralidade 

Africana, será a alegria da Ancestralidade que brinca! Orgulho e contribuição estética 

para as lutas de matriz Afrodescendente no nosso país, uma sociedade ainda injusta e 

desigual.   

BG – Boas Festas – c/Assis Valente 

Essa canção “Boas Festas” será o BG (background) oficial do nosso 

Brinquedo Reisado de Careta. Além da ousadia da letra mixar natal, morte e exclusão, 

ela é da autoria do compositor afrobrasileiro Assis Valente, que para seus 

contemporâneos, era visto como um “homem” não muito sério. Mesmo que sempre 

esteja negando, desqualificando, excluindo a presença da cultura negra, a sociedade 

brasileira vai eleger “Boas Festas” como o Hino do Natal em nosso país. Tudo isso vai 

ser cuidadosamente elaborado, em sua potência de ensaios, figurinos, adereços, 

maquilagem, marcações, (Cantos-&-Danças); não há porta que não seja aberta. E essa 

Festa toda negra é para saudar a canção do Maracatu Nação Baobá, no carnaval de 

2012. 

Boas Festas 

(Assis Valente) 

 
Anoiteceu o sino gemeu 

A gente ficou feliz a rezar 

Papai Noel vê se você tem 

A felicidade pra você me dar 

 

Eu pensei que todo mundo 

Fosse filho de Papai Noel 

Bem assim felicidade 

Eu pensei que fosse uma 

Brincadeira de papel 

 

Já faz tempo que eu pedi 

Mas o meu Papai Noel não vem 

Com certeza já morreu 
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Ou então felicidade 

É brinquedo que não tem 

Reisado de Caretas - Maracatu Nação Baobá – (2011) 

Brinquedo (Canto-que-Dança), nosso conteúdo de aprendizagem, é a 

possibilidade de experiências corporais para que esse grupo de jovens batuqueir@s se 

expresse teatralmente com o movimento do corpo todo que (Canta-&-Dança). Para que 

vivenciem a sacralidade da percepção africana – cultura ioruba – em relação ao corpo, a 

fim de colocar em suas apresentações a expressividade teatral necessária para 

comunicar suas ideias. Experimentar (Cantar-&-Dançar) ao som dos tambores, 

tornando-se (Canto-que-Dança) e possibilitando um encontro com sua Ancestralidade e 

um repensar sobre as infinitas possibilidades que seus corpos podem alcançar. Tocar, 

(Cantar-&-Dançar), para que as questões da Afrodescendência saiam dos seus corpos e 

atinjam (Cantado-&-Dançando), seus objetivos. 

(CANTO-QUE-DANÇA) DO MEU NOME 
 

 Pedir que cada participante caminhe por todo o espaço da sala, articulando as 

sílabas do seu nome, dando ao próprio nome um ritmo. Depois, numa grande 

roda, cada um deverá apresentar seu nome a partir do ritmo & coreografia para 

ele criados.  

Ao pronunciar o próprio nome a pessoa será mobilizada a uma aceitação de 

si própria. Ao criar ritmo & coreografia para o próprio nome, as pessoas serão 

convidadas, de forma saudavelmente lúdica e literalmente, a pensar para (Cantar-&-

Dançar) sobre sua autoestima. Isso numa primeira instância, pois ainda podemos ver no 

brinquedo o desenvolvimento de uma habilidade rítmica que prazerosamente será 

utilizada em sua produção textual futura. Por exemplo, o Texto-Roteiro da apresentação 

teatral de rua, que irá coroar o encerramento da oficina. 

BATUQUEIR@S (CANTAM-&-DANÇAM) NO MOVIMENTO DA 

ANCESTRALIDADE  

O pensamento é um tambor e a fala um ritual de afirmação. O Grupo Tambor de Rua 

vai semeando o (Canto-que-Dança) essencial, um movimento do corpo (co-movido) por 

uma sonoridade ancestral africana. O tambor toca na fala do corpo que (Canta-&-

Dança). A oralidade dos(as) batuqueiros(as) vai compondo a trama dos tantãs. O Grupo 
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Tambor de Rua vai colhendo o mel das sementes que floriram e viraram pássaros. Por 

fim, sem finalizar, vêm os ensaios de escorificação das folhas e congraçamento coletivo 

da festa. Tod@s na rua, para mais um Cortejo BaNTU! NTU: Nosso Teatro Não é 

Gueto! 

RODAS RITUAIS DO SEGREDO – TEATRO DE RUA & ANCESTRALIDADE 

AFRICANA 

Brinquedos (Canto-que-Dança) a partir de atividades contação de histórias e exercícios 

poéticos para oportunizar uma vivência prática e festiva que desenvolva nos(as) 

batuqueiros(as) um fazer artístico centrado numa identidade de brincantes de Maracatu. 

Os(as) participantes ao mixarem elementos da cultura de matriz afrodescendente serão 

capazes de construir uma esquete de Teatro de Rua contundente, sensível e criativa. 

Podemos nessa preparação com noss@s batuqueir@s para a realização do Reisado de 

Caretas, desenvolver ainda, as seguintes atividades: 

 Ancestralidade Africana, Afrodescendência e intervenção e mudanças sociais; 

 (Canto-que-Dança) das Canções: o balanço do (en)canto e do (des)encanto; 

 Dublagens que Parodiam as Paródias: rir é o melhor remédio; 

 Radio-Novela: a trágica-comédia-dramática ou a vida como ela é; 

 (Canto-que-Dança) e a Manifestação Teatral dos Cortejos: inter(ferir) no meu 

entorno, para mudanças, a partir de cenas sociais; 

 Narração de Histórias: tempo e memória ao redor da roda e perto de um Griot; 

 Tambor: a Fala Festiva dos Orixás;  

 Candomblé: Natureza & Oferenda dos saberes Ancestrais Africanos.  

 

RODAS DE TAMBOR – (TAMBORES E ANCESTRALIDADE AFRICANA – O 

TOQUE E O TOM DOS TAN-TAN) 

Os tambores são importantes na vida do candomblé. São considerados 

como seres vivos. São iniciados e periodicamente recebem alimentos 

para reforça o seu axé. Cada um deles é filho de um orixá, como os 

fiéis. Nos dias de festas é cingido por uma echarpe (ojá), nas cores do 

seu orixá patrono. No barracão, os atabaques estão bem em evidência, 

no lugar de honra. Quando visitantes penetram no barracão, em dia de 

cerimônia, vão primeiro saudá-los, antes mesmo de inclinar-se frente à 



276 
 

  

mãe-de-santo. Do mesmo modo, os próprios orixás, ao manifestarem-

se, vão reverenciá-los (AUGRAS, 1983, p.74).     

Brincadeiras e vivências rítmicas: respiração, audição, silêncio, concentração e 

relaxamento; Trabalhos de percepção e criação de ritmos no próprio corpo. Produzir 

sonoridades com o corpo e outros objetos. Integração dos participantes através da 

harmonização com os tambores. Reviver canções e ritmos africanos tradicionais e 

contemporâneos. Conhecer ritmos e sonoridades do maracatu cearense e pernambucano; 

do Bumba-meu-Boi. Sonoridades negra: (lundu, congada, jongo, samba, samba-de-roda, 

maculelê, capoeira angola, toques de candomblé, blues, soul, reggae, rap); História das 

Loas do Maracatu Nação Baobá.      

O Produto do Processo Ancestral Africano - Alto-Falante: Quando o Corpo (Canta-&-

Dança) Toca o Tambor do Pensamento 

KÓBÀ LÁRYÈ  
Aquele que tudo fala 

 

Estaremos (Cantando-&-Dançando) muito com a oralidade nata dos(as) 

batuqueiros(as) do Maracatu Nação Baobá. Dessa forma esperamos superar as 

dificuldades de leitura & escrita desse grupo, potencializando um valor privilegiado 

pelas culturas tradicionais africanas que é a oralidade. Inicialmente trabalharemos a 

teatralidade da fala que sai do corpo (Cantando-&-Dançando) em palavras. Vamos 

buscar a palavra (Canto-que-Dança) criando situações e contextos teatrais, ou melhor 

dizendo, buscar corpos alto-falantes para afirmar sua descendência africana. A intenção 

é a de criar algo perto de uma Rádio-Novela aproximando (os/as) batuqueiros(as) da 

arte de representar. Rádio-Novela para uma iniciação teatral que centra-se na 

Ancestralidade Africana que, por sua vez, tem na palavra um valor supremo.     

Nas comunidades tradicionais africanas, a palavra está associada à oralidade 

que guarda e preserva a iniciação no ritual da cultura ioruba. A transmissão como forma 

de manter viva o sistema iniciático vai encontrar na palavra expressa a continuidade de 

uma crença ancestral.  

Alto-Falante: Quando o Corpo (Canta-&-Dança) Toca o Tambor do 

Pensamento será um serviço de utilidade pública que deverá retrabalhar a palavra, a 

partir da concepção dos moradores da Bela Vista e batuqueiros(as) do Maracatu Nação 

Baobá. A proposta visa fazer o corpo (Cantar-&-Dançar), falar, c@ntar, sentir, para 
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produzir saberes, criando uma esquete de Teatro de Rua, abordando nossa realidade e 

entorno mais imediato com o propósito de interferência e transformação.  

Alto-Falante: Quando o corpo (Canta-&-Dança) Toca o Tambor do 

Pensamento será uma transmissão radiofônica em forma de manifestação teatral de rua. 

Acreditamos que um olhar renovado sobre a comunicação midiática é um excelente 

campo para que possamos refletir sobre pertencimento étnico para além de racismos, 

preconceitos, discriminações, de uma maneira lúdica, educativa, sensível e artística. 

Alto-Falante é uma esquete teatral que brinca de ser uma rádio ambulante, que vai ao 

encontro da informação e do ouvinte. Alto-Falante estimula os ouvintes a uma interação 

não-passiva com a informação. Alto-Falante: Quando o Corpo (Canta-&-Dança) Toca o 

Tambor do Pensamento será a nova visão da Bela Vista para as propostas artísticas do 

Maracatu Nação Baobá.     

Na perspectiva de incorporação de conhecimentos e sobrevivência, é a 

linguagem que propicia a consciência reflexiva, possibilitando a 

ordenação das atividades no esforço de transformar o mundo, e o 

mundo do homem não é só as coisas que estão à sua volta, isto é, as 

coisas que seus sentidos podem captar. O mundo do homem é mais do 

que as coisas que estão ao seu redor, por que o homem faz uso de 

símbolos, entre os quais a palavra. Palavra cujo conteúdo reproduz no 

simbolismo o “mistério” do conhecimento, assim como, a exemplo do 

“povo de orixá”, tende a considerar a palavra como criadora e ligada a 

todas as coisas. Nessa perspectiva, todo processo de aprendizagem do 

homem se dá sobre dois fatores: suas vivencias (o que é sentido) e 

suas simbolizações (o que é pensado) (MACHADO, 2002, p.74).   

Nosso projeto é (Canto-que-Dança) & foi concebido pensando em abraçar a 

tod@s de alguma forma. Até pode parecer que, nesse momento, com @s batuqueir@s, 

ele se substancia na leitura e na escrita. Talvez, em algum momento, sim. Mas isso não 

pode inviabilizar ou mesmo excluir a participação de quem quer que seja. Talvez, por 

agir dessa forma é que, o luxo do amor aos livros, ainda é usado para diferenciar e 

distinguir pessoas. Ora não da pensar assim quando sabemos que um continente inteiro, 

o africano, tem sua sustentabilidade na oralidade. Também porque estruturamos nossa 

proposta, sobretudo assentada nas linguagens artísticas, principalmente teatro & canções 

(Canto-que-Dança). Mas isso não invalida a participação de alguém que queira usar 

origami, artesanato, tablete, smartphone, fotos, etc. para contribuir na sensibilização 
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criativa da leitura. Nessa nossa proposta, “escrita” & “leitura” ganham novas dimensões 

levando os participantes, por exemplo, a escrever com o corpo e ler com a imaginação. 

As canções (Canto-que-Dança) sempre possibilitam refletir sobre a realidade, bem 

como mobilizam os sentidos pra a produção de “textos” criativos. As canções (Canto-

que-Dança) podem ainda proporcionar o exercício de outras formas de pensamento, 

mais elaboradas e abstratas. Letra de canção oxigena a razão e estimula a imaginação. 

Só não a de quem não presta atenção. Nesse nosso projeto canção é pra fecundar a 

percepção. Canção (Canto-que-Dança) é que nem o boi, dele não se perde nada, nem o 

berro. “Pra onde eu olho eu vejo um verso se bulir!” – Patativa do Assaré. Uma 

percepção aguçada pela sensibilidade da canção (Canto-que-Dança) é a conexão mais 

que perfeita para estabelecer um processo de trabalho que necessariamente aponta para 

uma proposta educativa. Educação: indiscutivelmente é o modo de ser de qualquer 

biblioteca. O objeto livro, em qualquer biblioteca, pode ser as sementes que vão reflorir 

a alteridade de cada (leitor-leitora). Uma biblioteca-pomar precisa de um cultivo 

amoroso cuja labuta vai – conscientemente – desaguar numa plantação maior e 

definitiva chamada processo educativo.    

 Essa nossa Educação Teatral Afrodescendente, como estamos desejando e 

aqui descrevendo, é filha e descendência viva da “Pedagogia do Baobá”236. Ela sabe que 

no meu pressentimento, que é nosso termômetro infalível que mede a dose de 

sensibilidade e emoção que a minha consciência negra demanda diante da vida. Eu creio 

que foi por conta disso que, tanto o Afoxé Filhos de Gandhy (Ijexá: Exu-Oxum-Logun), 

quanto o Brinquedo (Canto-que-Dança) do Bumba-meu-Boi, me tocaram e me tocam 

tão fortemente: por eles não se renderem ao pedantismo esnobe ocidental. Reafirmando 

par Reafricanizar nosso Estilo.   

 

(Canto-que-Dança) nos acordando para um acordo de Reverência & 

Respeito para com Toda Natureza nos deixada por nossos Antepassados. Um sereno de 

toque & tons no Batuque do Ijexá: ("Salve as Folhas"!) (“Sem Folha não Tem Festa"!) 

A Ancestralidade Africana sempre à frente do seu Tempo. (UbuNTU) = (Sou porque 

você É). Bethânia & Sandra de Sá – Salve as Folhas – (Canção de Ildásio Tavares & 

Gerônimo Santana). Na mão mais uma canção (Canto-que-Dança), para além de uma 

sonoridade brincante-contagiante-aconchegante do Ijexá. Muito além do acasalamento 

                                                           
236 Pedagogia do Baobá – Eduardo Oliveira (2007a, p.261). 
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das imagens com a proposta do trabalho. Tem ainda a força do sentimento de pertença 

que o clip-doc desencadeia. É também, por outros caminhos, que se encaminha a 

atualização da tradição. Sim, essa é mais uma belíssima canção (Canto-que-Dança) Que 

bom! Mariene de Castro237 – Ponto de Nanã. 

 

Ao adentrarmos pelo Movimento Esférico & Circular do (Canto-que-

Dança), nos deparamos com o Ijexá. Nós estávamos sim, buscando uma sonoridade 

ancestral africana para movimentar o pensamento e fazer festa para os corpos negros na 

Educação Afrodescendente do Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. 

(Canto-que-Dança) são “certas canções que ouço”238 – “há tempos”239 – & me vitalizam 

com a sapiência que desestabiliza a teoria da ciência. (Canto-que-Dança) é a festa sutil 

& tênue que sustenta eu & meu avô griot em movimento esférico & circular. Contra a 

zona de conforto, a zona solidária do desvario, pois a melhor viga é o inflamado 

paradoxo: sapato velho aquece o frio dos meus pés. Uma vez que, na condução da 

intuição, vai o “velho maquinista, com seu boné”240. Bem sabe ele que as canções 

(Canto-que-Dança), de longe, sempre souberam ensinar profundo. Muito além de 

páginas e letras. O “velho maquinista com seu boné”, cedo iniciou-se e acreditou, com o 

coração infantil, na propulsão que levanta & arrebata. Daí, os sons & os tons sentem sua 

retidão, por isso encantam enquanto cantam: “eu só sei que há momentos que se casa 

com canção”241.. 

 

 

 

                                                           
237 Mariene de Castro – Ponto de Nanã – Canção de Mariene de Castro. 

http://youtu.be/CWSG_zKRCKw. Acessado em 20/08/2014.  

238 Certas Canções – Canção de Tunai & Milton Nascimento. https://youtu.be/Sh8nugfFRlc. Acessado em 

20/08/2014. 

239 Há Tempos – Canção de Renato Russo. https://youtu.be/iCFUV9aJA_Y. Acessado em 20/08/2014. 

240 Ponta de Areia – Canção de Milton Nascimento. https://youtu.be/XZyYCxoW1VM. Acessado em 

20/08/2014. 

241 Canções e Momentos – Canção de Milton Nascimento. https://youtu.be/tcOQhJB_MFY. Acessado em 

20/08/2014. 

http://youtu.be/CWSG_zKRCKw
https://youtu.be/Sh8nugfFRlc
https://youtu.be/iCFUV9aJA_Y
https://youtu.be/XZyYCxoW1VM
https://youtu.be/tcOQhJB_MFY
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SERENATA BLACK-POWER – Estreia Em: 21/03/2015 – sábado – 09 às 12h. 

SERENATA BLACK-POWER: RÁDIO TAMBOR DE RUA – PELAS RUAS DO 

PICI, EM FORTALEZA, A CIDADE TAN-TAN 

 

Tivemos a participação de Sergilário Costa (voz & violão); 

Wellington Pará (voz & agogô) – José Soares, O Poeta Rasta (voz & tambor); 

Leno MambemBike e sua Bike nas multi-direções do Movimento (Canto-que-Dança). 

A Serenata Black-Power é um Cortejo (Canto-que-Dança) de natureza 

teatral. Nós do Grupo Tambor de Rua, chegamos nas casas do pessoal da comunidade e 

vamos (catando-&-dançando) canções que nós imaginamos ser do conhecimento de 

muitas pessoas. Geralmente são canções bastante veiculadas pelas estações radiofônicas 

locais. 

 Nesse repertório não há, e nem pode haver, qualquer interferência nossa 

sobre a seleção dessas canções. Esse procedimento é o Link que vai nos conectar com 

nossa comunidade para que, depois de um determinado tempo dessa prática, “Serenata 

Black-Power”, nossa proposta teórica (Canta-que-Dança) seja efetivada. (Cantar-&-

Dançar), como faziam nossos antepassados africanos. Apostar nessa crença feito um 

estandarte que tem nossa marca mais afrodescendente e, (cantando-&-dançando), como 

faz nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, enfrentar nossos 

entraves cotidianos, bem como celebrar & festejar nosso orgulho afrodescendente.   

Afirmamos que o (Canto-que-Dança) que fundamenta o Candomblé Ketu, 

assim como, o brinquedo (Canto-que-Dança) do Bumba-meu-Boi, vai possibilitar uma 

aproximação da Serenata Black-Power, pelo caminho das encruzilhadas, acordando 

dentro das comunidades carentes, em sua grande maioria uma população 

afrodescendente, uma ancestralidade africana que, quase sempre, foi desqualificada por 

instituições educacionais: escolas e academias. 

Quando esse repertório de canções respeita o que a comunidade canta e 

dança, um laço afetivo entre a Serenata e nossa comunidade, se estabelece. Sim, nós 

sabemos que essa canção só chegou até a essas pessoas, por conta da via da 

manipulação radiofônica, mas nós sabemos porque mesmo com uma força terrível e 

excludente da escola, querendo nos expulsar ou querendo nos ver nas estatísticas das 

evasões, nós resistimos sem nos sujeitar as sujeiras dessa engrenagem do sistema 
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“capitalista racista”.  Fomos aprendendo a comer aqui e vomitar ali. Na escola, apenas a 

merenda escolar – um direito nosso – nos alimentava. Falando da minha experiência, o 

que eu gostaria de realçar agora, é o que meu orientador diz, sobre, romper com as 

estruturas do etnocentrismo-eurocêntrico. Nadar contra a corrente não é fácil. É 

possível! Um salve para minha idiossincrasia mais reveladora de quem sou eu: uma 

pessoa afrodescendente de descendência viva! 

Nesse (com-pas-so) nós chegávamos – inacreditavelmente – na Faculdade 

de Letras, na Universidade Federal do Ceará. No entanto, antes das aulas de introdução 

à filosofia, eu tinha aprendido a questionar alguns nós difíceis de digerir na 

adolescência. Eu preciso reconhecer, mais uma vez, que foi o teatro o grande motivador 

de tal postura. Como esse envolvimento com o Teatro da intuição & da imaginação 

chegaram cedo, a vida passou a ter significado pra mim, pela via do “Encantamento”242. 

Ou seja, o que nossos antepassados african@s sempre exercitaram e, hoje, em poucas 

comunidades tradicionais, a gente ainda pode testemunhar.  Por exemplo, o Culto 

Egungun, na Nigéria e no Brasil.  

Através da nossa Ancestralidade Africana, por meio de um conhecimento, 

respeito e reverencia à forma como @s noss@s antepassados interagiam com a natureza 

e o meio ambiente, sem agredi-los, mas sempre disponibilizando Corpo & Tambor, 

como a “régua e compasso”243, da mais fina precisão para (Cantar-&-Dançar) louvando 

cada ação cotidiana para enaltecer os ancestrais. Qualquer ação que viesse a transformar 

essa realidade só era possível se @s antepassados estivessem de acordo. E, para isso, a 

gramática era o corpo (Cantando-&-Dançando) em agradecimento pela resposta às 

solicitações feitas. Um saber que estava escrito nas estrelas (Dogon), nos búzios 

(orixás), nas máscaras (em todo Continente Africano). Sabedoria que somente era 

revelada, ou seja, passava a existir, se os nossos antepassados (Cantassem-&-

Dançassem), como código de acesso a essa sabedoria atemporal.  

Toda essa contribuição profunda e sofisticada d@s African@s, tem sido – 

paulatinamente – desqualificada, desrespeitada, ideologicamente destruída, em nome de 

                                                           
242 Eduardo Oliveira, 2007a, p. (147) 

243 Aquele Abraço – Canção de Gilberto Gil. https://youtu.be/TsWyYzGn8FA. Acessado em 

23/10/2014. 

 

https://youtu.be/TsWyYzGn8FA
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um etnocentrismo-eurocêntrico, que não foi competente o suficiente para transformar 

em lucro uma biblioteca que se alimenta de uma oralidade chamada Griot.      

Na Comunidade do Pici, localizada num bairro de Fortaleza no qual nosso 

Grupo de Teatro realiza a “Rádio” Tambor de Rua, essa conexão sempre encontrou uma 

excelente receptividade para com o nosso trabalho. Isso vai muito por conta dessa nossa 

maneira em creditar aos instrumentos utilizados no Continente Africano (corpo & 

tambor) que nós estamos chamando de (Canto-que-Dança), para desencadear um 

diálogo no qual a compreensão e participação seja uma via de mão-dupla.  

No momento presente, 2015, quando nos referimos à canção, estamos 

falando da canção radiofônica, daqueles radinhos de pilha que, tod@s, em nossa 

comunidade são detentores: os vigilantes, os trabalhadores de serviços gerais, os 

empregados na construção civil, essas pessoas que colam “o ouvido no radinho de 

pilha”244, comprovando pra gente que, tambor, na contemporaneidade, no âmbito da 

nossa comunidade, transformaram-se nesses radinhos. E que nossos corpos (Cantam-&-

Dançam) também através dessa sonoridade ancestral, atualizada. Sem esquecer que, 

nesse meio-campo, há um imbróglio chamado “jabá radiofônico”, feito justamente para 

alimentar e dar continuidade aos malefícios do “capitalismo racista”. Pois é exatamente 

neste ponto nevrálgico, nebuloso e pernicioso para nossa comunidade, que não podemos 

usar a maneira evasiva do blá-blá-blá das escolas e academias. Essas pessoas da nossa 

comunidade carente, em sua maioria afrodescendentes, foram usurpadas do seu direito a 

um ensino que dignifique sua identidade e pertencimento étnico. Super atribuladas em 

suas monótonas repetições profissionais, quando colam “o ouvido no radinho de pilha”, 

também denunciam o quanto foram usurpadas de um outro direito fundamental; um 

total de oito horas de descanso.  “Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes 

e tempo acordado de viver”.245  

Então, a “Serenata Black-Power”, vai de casa em casa, cantando canções 

que nós do Tambor de Rua imaginamos que, muita gente por ali conheça, a partir do 

primeiro acorde. Nesse primeiro momento, no dia 21/03/2015 – uma manhã de sábado 

chuvoso, combinamos que nós do Grupo de Teatro Tambor de Rua, que sempre 

                                                           
244 Sonífera Ilha – Canção dos Titãs. https://youtu.be/SntieDgtSRE. Acessado em 20/06/2014. 

245 Amor de Índio – Canção de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. https://youtu.be/hpC4UTw_XQ0. 

Acessado em 20/;06/2014. 

https://youtu.be/SntieDgtSRE
https://youtu.be/hpC4UTw_XQ0
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portamos uma leve maquilagem e figurinos, além dos instrumentos musicais, iríamos 

linkar a partir de agora, nossas Serenatas Black-Power aos Reisados, também chamados 

de catolicismo de preto. Tanto a leve maquilagem quanto o figurino e um Cortejo que, 

inicialmente canta canções de Reisados era o que nós tínhamos para interagir & 

compartilhar com nossa comunidade. Bingo! “Nosso Senhor subiu aos Céus / Domingo 

da Ressureição / Ele foi morto, crucificado sexta-feira da Paixão”.    

Faz tempo que nós fazemos Teatro de Rua (Eu e o Poeta Rasta) e, faz mais 

tempo ainda, que (Eu e o Sergilário Costa), vimos apostando na dobradinha voz & 

violão, como faziam os velhos cantores de Blues do Delta do Mississippi. Éramos ainda 

menor de idade (16, 17 anos) já trabalhando as canções do texto teatral “Ciranda 

Madura”, do Eurico Bivar. E tome canções! Sim, isso não só qualifica nossa experiência 

como facilita nosso trabalho. Na verdade o que eu quero é dizer que nós temos 

consciência de que somos detentores de um “pó da estrada”246.       

Daí temos, por obrigação, disponibilizá-lo para quem faz a roda, sem 

qualquer efeito especial. (Cantamos-&-Dançamos) como menin@s-envelhecid@s. 

Sabemos da imensa responsabilidade que temos, como também do tamanho 

desproporcional da concorrente, por aqui, a velha TV aberta, presente em todas as casas 

da nossa comunidade. Mas, ainda assim, nosso Teatro de Rua, sempre consegue 

embevecer a roda com aqueles nós cativantes. Estamos ungidos de uma emoção que 

olha nos olhos, bem de perto, para sentir o aroma do calor e do abraço humano, levamos 

ainda uma enorme quantidade de intuição, percepção, sensibilidade & criatividade.       

Das canções de Reisado emendamos com MPB (Música Popular Brasileira). 

Nesse momento, claro que temos mais participações. Infelizmente, a violência urbana 

tem feito os Reisados se resguardarem. Mas vem a MPB e nos conecta, de novo, com o 

pessoal mais jovem.  

Em nossas reuniões do Grupo de Teatro Tambor de Rua, acreditávamos que, 

em março/2015, era impossível, levando em conta a “briga” pela audiência da mídia 

rádio, ter como fugir da solicitação da canção “Porque homem não chora”, do Pablo247. 

                                                           
246 Pó da Estrada – Canção de Sá e Guarabira. https://youtu.be/S6tW2WvjWd8. Acessado em 

12/06/20114. 

247 Porque Homem não Chora – Canção de Pablo. https://youtu.be/M3_405oMg3s. Acessado em 

21/03/2015.  

https://youtu.be/S6tW2WvjWd8
https://youtu.be/M3_405oMg3s
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Sim, houve essa solicitação, sim, mas como uma senhora havia solicitado uma canção 

do Roberto Carlos tivemos que atender conforme a Ancestralidade Africana nos ensina, 

ou seja, primeiro os mais antigos. E, por incrível que possa parecer, naquele pedaço da 

rua, Pablo ainda não era uma unanimidade. Portanto, (Cantamos-&-Dançamos): “Como 

é grande o meu amor por você”.  

As dificuldades da existência nessas localidades é tanta, que mesmo uma 

canção que nós oferecemos de bom coração, as pessoas custam a acreditar que estamos 

(Cantando-&-Dançado), exclusivamente, para elas, e na porta delas. E o mais 

interessante é que, inicialmente, a Serenata Black-Power trabalha nesse sentido de 

estabelecer links com a comunidade, para em um segundo momento, essas pessoas 

conversarem tranquilamente sobre seus e nossos problemas que, pelo menos, se ainda 

não temos ou levamos uma solução, admitimos (Cantar-&-Dançar), provocando uma 

alteração do estado inicial. Nesse sábado chuvoso havia uma senhora que, no cantinho 

espremido da sua sala, estava estupefata diante do papel da conta de luz. 

Essas canções tem ainda a função de colocar mais pessoas (Cantando-&- 

Dançando) conosco. Por isso que trabalhamos com um repertório extremamente 

conhecido. Se, inicialmente, é o Grupo de Teatro Tambor de Rua (Cantando-&-

Dançando) na casa das pessoas, logo logo, várias acabam chegando. Primeiro a 

criançada, para em seguida, os adultos se chegarem. Ou então pode acontecer o inverso, 

os adultos. Isso porque sempre que a gente vai (Cantar-&-Dançar), nós, primeiro 

pedimos licença à pessoa responsável pela casa. “Ó senhor dono da casa abra a porta 

acenda a luz...” Eis uma listinha de links legais que a Serenata Black-Power vai 

possibilitar junto à nossa comunidade: 

 Estabelecer uma conversa lúdica & esclarecedora sobre qualquer 

assunto que as pessoas da comunidade queiram conversar. No entanto, para a 

Tradição Africana, a vida só existe Encantada; 

 Atender pedido de canções para que possamos (Canta-&-Dançar) 

coletivamente com a nossa comunidade. É, dessa forma, que – objetivamente – 

negamos o artista burguês do capitalismo “racista-escravista-criminoso”, 

machista e homofóbico. Na Tradição Africana não existe castas; 
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 (Cantar-&-Dançar) como faziam as Comunidades Tradicionais 

Africanas, a fim de, Teatralmente, melhor compreendermos e inter(ferimos) na 

nossa realidade de comunidade carente; (Nosso fundamento é Teatral); 

   En(Cantar) & Divertir as pessoas, tendo como referencial suas 

melhores memórias desencadeadas a partir do (Canto-que-Dança) da nossa 

Serenata Black-Power; 

  (Cantar-&-Dançar) para mobilizar a sensibilidade & criatividade, 

a fim de, buscarmos desestabilizar a mente calculista, racionalista e 

empedernida em que os processos escolares nos trancafiaram; 

 (Canto-que-Dança) para que o Grupo de Teatro Tambor de Rua 

inaugure o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, por meio da 

Rádio Tambor de Rua & da Serenata Black-Power, concretizando, na prática, a 

proposta teórica do trabalho da tese. 

 

GRUPO TEATRAL TAMBOR DE RUA 

 

Nós podemos dizer que o Tambor de Rua foi acalentado de longe, pelo som 

desse instrumento arrebatador que, segundo a civilização Dogon, no Mali, "fala". Os 

Dogon sabiamente afirmam que "o ritmo é a mãe das palavras (...) todo ritmo musical 

produzido por um tambor pode ser traduzido em tipos que representam a fala desse 

instrumento". 

 

Eis uma justificativa para a origem do nosso referendo em usar o nome 

desse instrumento no título do nosso Grupo. Depois o colocamos na rua como deve ser; 

mais precisamente numa encruzilhada, numa roda de rua que abraça seus pares tocando 

tambor uma relação de iguais. Nós somos o Grupo Tambor de Rua - Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana em Fortaleza A Cidade Tan-Tan. 

 

LA VEM ARRUMAÇÃO DO TAMBOR DE RUA 

"Um Teatro Negro sobre Nós, por Nós, para Nós perto de Nós”  

(William Edward Burghardt Du Bois – 1926) 

http://cnncba.blogspot.com/2009/09/os-dogons-conhecimento-das-estrelase.html
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A marca da nossa página na web continua sendo o sol. Ta lá em cima, no 

canto superior esquerdo :) Na nossa Fortaleza a Cidade Tan-Tan ele é o cúmplice ou 

culpabilizado de uma infinidades de alternativas. Por isso que muitas vezes, fazer teatro 

debaixo de um refletor tão incidentemente natural pode nos ajudar a ver um pouco além 

da Barra do Ceará. É o sol – com certeza – quem realmente sabe (c@ntar) cada dia das 

nossas vidas. O calendário maquinário é tão somente um despropósito de dor. O 

calendário maquinário não é (Canto-que-Dança), nem amacia Tambor! Vem Sol, seja 

portanto sua luminosidade o prazer & a alegria inexplicável de estarmos vivos. 

Tambor de Rua: O (Canto-que-Dança) Teatro do Encantamento da 

Ancestralidade Africana em Fortaleza A Cidade Tan-Tan! Em outras palavra isso é 

invariavelmente se deixar ritualizar com a maresia. A sacralização da Rua que existe no 

ritual teatral fecundado pelo Tambor de Rua em Fortaleza, banha-se na Leste-Oeste e 

profaniza-se na Praça da Lagoinha, no burburinho de máscaras refletidas pelo sol. Em 

nossa cidade tod@s que (Cantam-&-Dançam) Teatro de Rua com o nosso Grupo estão 

sob a proteção do Alá de Oxalá, tomara que assim seja! Assim é que é. Axé! 

O sol dessa nossa cidade é refletido na luz do tambor do martelo justiceiro 

de Xangô. Uma pulsão desse som vem no Cortejo pendurado nos maracatus. 

Sampleando tudo em rituais de folhas verdes está a periferia – ápice do meu prazer – 

clitóris do meu dendê. Laroiê! Ora iêiê ô! Assim é que é: meu cavalo-marinho é 

Logunedé. Cavalo Marinho é Bumba-meu-Boi. Sempre que meu corpo c@nta a 

satisfação dessa conexão é o Tambor de Rua que passa a produzir uma aprendizagem 

teatral que vem montada nessa Festa da descendência africana. 

No Tambor de Rua entendemos que a saída passa também pela "rede", 

porém nos abrimos franca e criticamente à todas as conexões que usando de uma outra 

sensibilidade, interfiram e possibilitem mudanças, sem marmotas. Estamos querendo 

dizer, em bom cearencês, que para nós do Tambor de Rua o fazer teatral será mais 

contundente na medida em que conhecemos as teorias plurais e diante delas, nós filh@s 

da Ancestralidade Africana e da Afrodescendência, nos posicionaremos numa 

perspectiva diversa para que assim o espetáculo possa continuar. É como diz Oumar 

Kanouté, professor de Teatro no Mali: "para cada cultura o seu teatro".248 Nosso 

                                                           
248 - Oumar Kanouté – Revista Penser pour Agir – A Chaque Culture son Théâtre. 

http://mali.penserpouragir.org/article237.html.  Acessado em 06/06 /2014. 

http://mali.penserpouragir.org/article237.html
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Tambor de Rua tem o maior prazer em brincar, fazendo festa & interagindo com as 

pessoas na rua, a partir do (Canto-que-Dança) nossa origem e destino. Para nós um 

trabalho de teatro de rua passa a ser profundamente educativo quando realça, reafirma, 

não nega, não exclui, não invizibiliza, o pertencimento étnico dos afrodescendentes. 

O Grupo vem sazonando suas ideias sem o compromisso de fechar nenhuma 

conclusão. Hoje nosso coração faz festa por poder ser (Canto-que-Dança) na construção 

dos Fundamentos para uma Educação Teatral assentada na matriz Afrodescendente, a 

qual estamos chamando de Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana. Nesse 

nosso projeto de tese apostamos nos Brinquedos (Canto-que-Dança), através dos quais 

vamos construir o conteúdo de nossas futuras proposta de educação teatral. Estamos 

viajando no movimento (Canto-que-Dança) do Ijexá para fazer (Cantar-&-Dançar) o 

Axé energizando o corpo de Exu, a fecundação nas mãos de Oxum e o aspecto de, 

também protetor das artes, de Logun, assim como, o universo profundo e diverso que 

abarca as possibilidades de teatralidade do Bumba-meu-Boi, enquanto entretenimento 

que tem sua origem parida por nossa Mãe África. Estamos falando não do brinquedo tal 

como ele acontece no Brasil, mas da sua potente representatividade no vasto Continente 

Africano. Na África, só não é pouca a fortaleza que mora no simbolismo do chifre.   

Uma constatação que nos (ator)doa, noite e dia, e que a gente já 

compartilhou colocando numa velha garrafa, em plena Av. Leste-Oeste → leituras 

múltiplas: (áudio, mp3, imagens, clips, grafites, áudio books, blogs, podcasts, etc.) Eis o 

grande mar, o caminho luminoso do sol. É só palmilhar os búzios de Ifá. Daí, talvez, a 

razão dessa nossa página na internet. Nessa multiplicidade não esqueçamos de fazer 

uma oferenda para reverenciar a Web que nos fez navegar por onde jamais os navios 

negreiros chafurdaram. O mar é uma força da natureza que me fez a criatura mais 

espiritualizada. Tempos atrás eu me perguntava: como se a terra é redonda e gira, como 

que o mar não derrama? Além disso, esse mesmo mar agora me empresta sua metáfora 

para que navegar seja colocar meu quintal dentro da África ou vice-versa. Lembrando 

que, antes do mar solidário da web, nenhuma escola ou academia sabia, sofria ou sentia 

o meu “Negro Drama”249. Ah é! pois lá vou eu pra internet aprender a aprender que 

                                                                                                                                                                          
 

249 Negro Drama – Canção dos Racionais MC’s. https://youtu.be/V_SECWDIgog. Acessado em 

22/12/2014. 

https://youtu.be/V_SECWDIgog
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educação pode ser a suavidade do saculejo da hipertextualidade, a agilidade da 

atualização de conteúdos e, por exemplo, o movimento (Canto-que-Dança) de um Clip 

no YouTube. Sim, essa oferenda faz sentido, pois foi a Web quem me conectou a 

Henrique Cunha Júnior, que me linkou com Eduardo Oliveira, que re(mexeu) rebolando 

no (Canto-que-Dança) do Bori para poeticamente alimentar minha Cabeça-&-Coração: 

“Educar o olhar é Educação...Olhar é um treino de sensibilidade...Sensibilizado posso 

fazer da vida uma obra de arte” (OLIVEIRA, 2007a, p.259). Eis o grande mar, o 

caminho iluminado pelo sol. Axé, Olodumaré! Essa nossa proposta de tese foi e 

continua sendo (Canto-que-Dança) amparado na internet, não somente porque ela 

aproxima e congrega nossa comunidade em diáspora, onde haja qualquer brincante ou 

afrodescendente que se autodeclare negr@ e, como eu, levante esse porta-estandarte de 

arte com todo orgulho possível passa a ser descendência viva desse cordão umbilical 

que nos ata à África no virtual do Blog do Tambor de Rua. Mas também nossa página 

na internet passa a ser a extensão territorial para tod@s que desejem compartilhar 

conosco a riqueza do conteúdo da cultura africana que brutalmente foi inferiorizada, 

expropriada e saqueada, pelo etnocentrismo europeu. 

O surgimento e a expansão do capitalismo mundial, entendido como 

uma formação social e relações de produção específicas, só foram 

possíveis porque o desenvolvimento orgânico do Continente Africano 

foi brutalmente interrompido e logo descaracterizado em função das 

exigências exógenas cada vez mais poderosas. (...) Identificam-se 

elementos do processo produtivo em diversas sociedades capitalistas e 

em vários épocas distintas e em sociedades diversas. Esses, porém, 

eram dessemelhantes do sistema motivado pelo lucro, surgido 

inicialmente de uma região específica da Europa, nos séculos XVII-

XVIII, e viabilizado pelo saque do Continente Africano. O processo 

capitalista promovido pela Europa ocidental singularizou o 

surgimento e a expansão em grande escala de um sistema produtivo 

dotado de uma dinâmica capaz de absorver, subalternizar ou esmagar 

todas as outras formações econômicas e sociais pré-existentes 

(MOORE, 2007, p.171). 

Sim! sempre brincando de navegar na Internet! Eu me tronei um (velho-

menino), amante da Web! Disse-me um dia, meus respeitos ao Sr. do Tempo Digital: 

salve as canções (Canto-que-Dança) de Gilberto Gil. Educaram-me até a chegada da 
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minha amada. Querem, de novo, bagunçar nosso emaranhado. Fiquemos ligad@s. A 

Grande-Mãe já ungiu as pontas do grande Mar, sendo assim, (foi/é) minha Universidade 

Maternal. Meu Blog Memorial. Ou é de Tod@s, ou o modo curtir, comentar, 

compartilhar, já sugou demais quem sou. A Tag agora é [#marcocivildainternet].   

Exu sempre esteve do nosso lado abrindo caminhos! Oxum & Logun são o 

(Canto-que-Dança) a compreensão do Ijexá como a sonoridade ancestral africana que 

vai movimentar o Cortejo no qual vem com a gente o Teatro do Bumba-meu-Boi. Sim! 

Vejam o bando de Caretas que são as Máscaras que na Festa do Bumba-meu-Boi 

equivalem a esse objeto artístico parido no continente Africano. Por toda a África 

Máscara jamais se aparta de (Canto-que-Dança). Bumba-meu-Boi e o Candomblé Ketu, 

que no caso dessa nossa proposta foram abraçados e saudados através do ritmo Ijexá, 

são essas formas de existência que se expressam completa e essencialmente por esse 

entendimento. Tanto o Candomblé quanto o Bumba-meu-Boi só existem para confirmar 

o resultado dessa nossa percepção (Canto-que-Dança) o Tempo Todo. Candomblé é 

(Canto-que-Dança) o Tempo Todo! Bumba-meu-Boi é (Canto-que-Dança) o Tempo 

Todo! O Tambor de Rua, que é o Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana 

em Fortaleza a Cidade Tan-Tan, passa a ser o lugar aonde essa pedagogia se afirma. 

Nossa compreensão em relação a ideia de movimentar a interação (ensino-

aprendizagem), produz descendência a partir da dinâmica desse processo educativo.  

“O orixá não se importa se você não sabe falar direito em yoruba ou 

em portugueês, as suas rezas, suas saudações, os seus rituais. O que 

realmente o orixá se importa é com as palavras puras que vem de 

dentro do coração do seu filho.” – Nação Jeje-Ijexá250, compartilhou a 

foto Recanto do Axé. 

                     Nota explicativa sobre nosso Grupo Tambor de Rua, que no nosso Blog na 

web, vinha descrevendo do que se tratava esse nosso novo direcionamento. A partir da 

efetivação da Lei 10.630/2003, passamos a fazer do nosso trabalho teatral, recuso de 

contribuição estética para as lutas Afrodescendente.      

                                                           
250  Nação Jeje-Ijexá – Página do Facebook – https://www.facebook.com/NacaoJejeIjexa. Acessada 

em 30/06/2014. 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/marcocivildainternet
https://www.facebook.com/NacaoJejeIjexa
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TAMBOR DE RUA 

Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana em 
Fortaleza A Cidade Tan-Tan 
 
"Um teatro negro sobre nós, por nós, para nós, perto de 

nós” - William Edward Burghardt Du Bois – 1926. 

 

Tambor de Rua é Educação Teatral assentada na 

Ancestralidade Africana com recorte no Candomblé Ketu. 

 

Tambor de Rua percebe nos rituais desse Candomblé a 

estrutura consistente sobre a qual precisamos plantar essa 

maneira (Canto-que-Dança), de aprendizagem teatral 

referenciada no conceito de Ancestralidade Africana & 

Afrodescendência. 

 

Não se trata de reproduzir esses rituais nas oficinas ou nos 

espetáculos de teatro, mas após conhecê-los, vivenciá-los, 

senti-los mais de perto, ressignificá-los na construção 

desses Fundamentos Afrodescendentes de Educação 

Teatral. 

 

Clique & toque no link abaixo: 
(http://tamborderua.blogspot.com.br/) 
 

 

A ancestralidade, termo nativo, foi utilizada pelos intelectuais como 

categoria analítica e transformada no fundamento das religiões 

afrobrasileiras. Como fundamento do culto ela é também uma 

poderosa arma política na construção da identidade dos negros 

brasileiros na medida em que reivindica para estes uma história 

própria prenha de valores autóctones que denotam a singularidade 

africana.  Singularidade que em tudo e por tudo constitui-se como uma 

alternativa à sociedade envolvente, que transmite valores considerados 

pelos adeptos do candomblé como excludentes e perversos. Em 

contrapartida, os valores civilizatórios africanos afirmam a inclusão, a 

harmonia com o meio ambiente, a complementaridade entre sexos 

opostos e a não dominação machista sobre as mulheres, nem a 

exclusão social. Na esfera da produção, o retorno ao counitarismo 

“primitivo” lança luz sobre os graves problemas econômicos trazidos 

http://tamborderua.blogspot.com.br/
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pela globalização, que exclui de sua ordem econômica milhares de 

milhões de pessoas. (OLIVEIRA, 2007b, p.193). 

TAMBOR DE RUA: PORTIFÓLIO 

A oferenda lírica de Exu abriu caminhos, por isso nós podemos dizer que o 

Tambor de Rua foi acalentado de longe, pelo som desse instrumento arrebatador. Esse 

marco vai se dar muito por conta das minhas navegações na internet que muito cedo me 

levaram para dentro da África. Mesmo quando eu olhava para todos os lados e o que eu 

via era a nosso pertencimento étnico negado, mais e mais ainda eu me autodeclarava 

afrodescendente. O marco dessa atitude foi a implementação da Lei 10.639/2003, que 

vai trazer para a Educação no Brasil o comprometimento das escolas trabalharem com a 

Cultura Afrobrasileira e Africana em todos os níveis de ensino. A partir disso nosso 

Grupo Teatral passa a se aprofundar nessa compreensão que a Lei demandava. Em 2002 

eu não mais trabalhava no SESC, e daí meu novo trabalho passou a ser dar aulas na 

minha área de formação, mas que eu sempre transformava nas mais fantásticas oficinas 

de teatro, que ao final de cada etapa cumprida nós transformávamos em Cortejos a 

(cantar-&-dançar) pelas ruas, nas localidades nas quais eu ia dar aulas. Em 2007 eu 

encontro um site na web do MEC que estará realizando uma formação, via internet, 

sobre a temática da Afrodescendência. Nesse curso chegam-me alguns textos do 

professor Henrique Cunha Júnior. Passo a devorá-lo Sempre muito bom! Então eu passo 

a seguir o Professor Henrique via internet. Logo a seguir eu descubro com a professora 

Ângela Linhares que o Henrique Cunha Júnior era professor da pós-graduação em 

Educação da UFC. Esse encontro mudou a minha vida porque o professor Henrique me 

mostrou, na prática, o que eu havia lido nos textos dele. Foi assim que decidi fazer 

mestrado tendo ele como meu orientador e, foi por conta disso que eu retornei à 

universidade. Isso tem a ver com meu Grupo Teatral que agora, mais consistente eu me 

determinava que seria essa a contribuição que nós tínhamos a oferecer à Fortaleza, 

nossa Cidade Tan-Tan. 

Nosso Grupo começou a se estabelecer a partir de 2002, época em que eu, 

Wellington Pará, que trabalhei por mais de dez anos coordenando o setor de Expressões 

Artísticas do SESC Fortaleza, realizei uma oficina de iniciação teatral para a Ong 

Escuta, um espaço cultural do bairro Pici. Foi a partir dessa oficina que eu conheci os 

atores Gilvan de Souza e Jonas de Jesus. No Escuta nós motivamos nos adolescentes 

Gilvan e Jonas o prazer de fazer do teatro o veículo que ia lhes possibilitar um interagir 
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com a vida. Depois desse ritual de iniciação, apresentamos o espetáculo de conclusão da 

oficina, um cordel de Patativa do Assaré, "Brosogó, Militão e o Diabo". Daí passamos a 

buscar textos um pouco mais complexos. Nos anos de 2002 e 2003, no Escuta, 

realizamos três espetáculos que forram bastante marcante na história da Ong, conforme 

segue descrito abaixo. 

Junho/2002 - "Os bons morrem Jovens - Réquiem para um Anjo Caído", 

texto de Wellington Pará & Eurico Bivar com direção de Wellington Pará. O espetáculo 

rendia uma homenagem ao cantor e compositor Renato Russo, líder da banda Legião 

Urbana. A partir de sua história de vida, o texto abordava alguns temas trabalhados por 

ele em suas canções. 

Dezembro/2002 e Janeiro/2003 - "Bumba-meu-ESCUTA-Boi ou como o 

Enxerimento de um Desejo acordou o Pici". Texto e direção de Wellington Pará. Elenco 

do Escuta. Tendo como referencial a história dos magos que viram a estrela e foram 

adorá-la, neste espetáculo fazemos um paralelo entre o nascimento de Jesus e o desejo 

de Catirina que está grávida de Mateus e, quer porque quer comer a língua do boi. 

Trata-se da tradicional história do auto dramático mais popular do nordeste: o Bumba-

meu-Boi. Era com muita fé, folia e fraternidade que o espetáculo seguia (contando e 

cantando) como surgiu e porquê nós tiramos reisado. 

Fevereiro a Abril/2003 - "Paixão de Cristo no ESCUTA - Uma Paixão pelo 

Povo do Pici". Texto e direção de Wellington Pará. Elenco do Escuta. Uma leitura 

muito particular e nós diríamos até renovada da história da vida de Cristo. No nosso 

espetáculo os atores e o público tomam para si a cruz, e a partir de suas próprias 

dificuldades buscam uma nova atitude perante a nossa realidade de comunidade carente. 

O tempo ia sazonado nossa dedicação pelo teatro ainda que um em cada 

ponta da sobrevivência. Em 2004 trabalho em parceria com o Jonas de Jesus no Projeto 

'Vivendo e Aprendendo - Um exercício lúdico e artesanal de leitura do mundo'. Eu fazia 

a coordenação artístico-pedagógica do Projeto e o convidei para ministrar aulas de 

Teatro. Esse Projeto era uma parceria da CEASA-CE, Instituto Ideias e Escuta. 

A partir de 2004, depois da efetivação da lei 10.639/2003 eu além de fazer 

do teatro meu direcionamento passo a querer aprofundar estudos sobre as questões da 

Ancestralidade Africana & Afrodescendência. Os meninos seguem trabalhando firme 
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com teatro. Apesar de não conjuntamente, seguíamos apostando no teatro como veículo 

de educação coletiva e de inserção social. 

Em 2008, depois de algum tempo estudando sobre a lei e as questões da 

cultura afrobrasileira e africana, resolvo fazer mestrado na intenção de pensar uma 

metodologia para formação teatral centrada no conceito de Ancestralidade Africana e 

Afrodescendência. Após ter tido meu projeto de mestrado aprovado na Faculdade de 

Educação da UFC (Universidade Federal do Ceará), imediatamente convido os jovens 

Gilvan de Sousa e Jonas de Jesus para participarem dessa pesquisa. Foi a oportunidade 

que estava faltando para que a gente finalmente resolvesse sistematizar - conjuntamente 

- o que nós vinhamos fazendo até aquela data. Passamos, em razão da pesquisa para o 

mestrado, a trabalhar os três nessa proposta. Desde 2008 que vimos nos reunindo aos 

finais de semana no GDFAM (Grupo de Desenvolvimento Familiar), outra Ong do Pici. 

Mas isso não impediu que Gilvan e Jonas paralelamente se mantivessem em Grupos de 

Teatro, até porque pesquisa é a junção desses dois momentos, ou seja, teoria e prática. 

Em 2010 o Gilvan faz parte do espetáculo "Jogueiros Guerreiros Novos", texto de 

Ângela Linhares e direção de Graça Freitas, com o Grupo Escuta de Teatro e Música. E 

o Jonas estava em cartaz atuando em "Sertão.Doc", texto coletivo do Grupo Nois de 

Teatro e direção de Murillo Ramos. 

Agora para participar da construção dessa tese, nós contamos com o Gilvan 

de Souza e o José Soares (o Poeta Rasta). É um momento mais amadurecido dessa 

nossa paixão que, mesmo com todas as adversidades que é fazer teatro na nossa cidade, 

nunca em nós arrefeceu. Esse momento de 2014 nos encontra mais determinados ainda 

em levar esse objetivo de aprofundar a pesquisa e sistematização dos Fundamentos para 

um Educação Teatral assentada na Ancestralidade Africana & Afrodescendência. Que 

faça Festa a partir da ideia (Canto-que-Dança) proveniente dessas duas vigas mestras. A 

partir do momento em que nós temos a oportunidade de nos consolidar enquanto Grupo 

Afrodescendente de Teatro de Rua, esse marco só tem significado na razão diretamente 

proporcional de nos solidarizamos com uma comunidade de periferia com a qual tanto 

aprendemos e compartilhamos saberes. No momento, estamos trabalhando no espaço 

gentilmente cedido pelo CCJ (Coletivo das Culturas Juvenis), na comunidade do Pici. 

Rua: São Francisco, 111 – Pici – Fortaleza – Ceará - (CEP: 60. 511-740). Nesse espaço 

tivemos a oportunidade de compartilhar com os nossos participantes e com as pessoas 

interessadas, na comunidade do Pici, como nós estávamos fazendo Teatro a partir da 
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proposta (Canto-que-Dança) referenciado na Ancestralidade Africana e na 

Afrodescendência. Vimos os meninos, Gilvan e José Soares, o Poeta Rasta, abraçando 

essa ideia nos Cortejos, na Rádio Tambor de Rua, na Serenata Black-Power e nas 

diversas oficinas que o CCJ realizou.  

                   Tivemos ainda a participação de dois batuqueiros do Maracatu Nação 

Baobá, Filipe Black e Pablo Iarley. E, por fim, na conclusão dos Brinquedos (Canto-

que-Dança), no que nós chamamos de Serenata Black-Power, podemos contar com a 

participação de Sergilário Costa, em voz e violão, tamborilando a Serenta Black Power, 

em plena comunidade do Pici, em Fortaleza. Ou seja, para a criação dos Brinquedos do 

nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, nós fomos (cantar-&-

dançar), interagir com os brincantes e os tocadores de tambor, compartilhando com eles 

a sabedoria do Candomblé Ketu, a partir de Mãe Valéria de Logunedé, sobretudo, a 

importância do movimento que contenta e energiza o (Canto-que-Dança) ao (cantar-&-

dançar) no ritmo do Ijexá para a tríade de orixás: Exu-Oxum-Logun.  

Desejamos que essa consolidação do Tambor de Rua, ao concluirmos juntos 

essa tese, que ela seja uma contribuição no que se refere a, mais uma alternativa, para se 

trabalhar com educação teatral em nossa cidade. Sabemos da dimensão e importância 

cultural dessa nossa proposta, sobretudo para com a população mais carente que 

cotidianamente vivencia a cultura em apenas está viva. No entanto, quando querem, 

além disso, inter(ferir) na sobrevivência e para isso mobilizam seu potencial artístico, 

nossos ancestrais e as gerações futuras, comovid@s, festivamente agradecem. Sim, 

ouçamos os tambores!   

CCJ – COLETIVO DAS CULTURAS JUEVENIS 

O CCJ (Coletivo das Culturas Juvenis) é uma Ong recentemente criada e 

que está instalada no bairro Pici – (Rua São Francisco, 111, Pici – C.E.P.: 60.511-740 – 

periferia de Fortaleza, a Cidade Tan-Tan.  

Nossos encontros passaram a ser no CCJ, sempre nas manhãs de sábado, no 

horário de 09 às 12h. É isso, nas manhãs de sábado, quer chova, quer faça sol, nesse 

horário nós estamos compartilhando e inundando o Pici com Ancestralidade Africana & 

Afrodescendência. O Gilvan já havia participado da minha pesquisa de mestrado, de 

maneira que, para ele, já não era um assunto tão inédito assim. É claro que sempre 

existe a possibilidade de novos aprofundamentos, e aí se trona mais fabuloso ainda, uma 
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vez que aprofundamento é uma atitude de liberdade para buscar interagir com uma 

sabedoria que nos constrói enquanto afrodescendentes. José Soares, o Poeta Rasta, é um 

entusiasta das causas negras já algum tempo. Um luthier que está se especializando na 

criação e reparo de toda uma instrumentação percussiva. Além de tocar na banda de 

reggae Trem de Zion, em Fortaleza, a Cidade Tan-Tan. 

          Dentre os participantes do CCJ encontramos duas pessoas, autodeclaradas negras, 

que eu convidei para compartilhar essa nossa experiência de criação do que nós estamos 

chamando de Fundamentos para uma Educação Teatral Afrodescendente, a partir da 

fundação do nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, em Fortaleza. 

Gilvan de Souza & José Soares, o Poeta Rasta, se dispuseram a, comigo, serem também 

parteiras-parideiras dessa nessa gestação. Estamos, sob a proteção de um Ijexá para 

Oxum, afagando & aparando essa criança que com seu (Canto-que-Dança) tem nos 

animado como é próprio dos bebês afrodescendentes de descendência viva. Não é 

pleonasmo, não. É um lembrete, igual aquele quando eu chego no Ilê Axé Omo Tifé 

que, quem abre a porta para mim, deve saudar os ancestrais com água. Ou mesmo um 

artefato negro pendurado no mais artístico & singelo artesanato que, cotidianamente, 

nos lembra da nossa sonoridade ancestral africana. Isso é Descendência Viva. Isso é o 

que estamos parindo com essa proposta de Educação Teatral Afrodescendente assentada 

na Ancestralidade Africana. Essa sonoridade provinda do artefato negro e da água que 

saúda os ancestrais é para que nós não nos percamos em meio às pílulas douradas do 

sistema, e seus tentáculos estendidos por mentes insanas e suas vorazes e cruéis sanha 

de destruição, calando, invisibilizando, esvaziando e abocanhando qualquer tipo de 

indignação. Dentre todos os depredadores, eu sempre chamo a atenção para a 

nocividade da publicidade, Suave, inteligente e sensível, ela quer nos fazer crer que o 

mundo é um paraíso, que está tudo bem, que dinheiro não é problema pois, segundo 

uma empresa de cartões, “há coisas que o dinheiro não compra”. E minha indignação é 

por ver e sentir o número absurdamente crescente de pessoas que “moram” nas ruas de 

Fortaleza. Essa ilusão que a publicidade cria tenta, a todo custo, fazer com que a gente, 

não de longe ou de leve, associe a falta de negr@s nos comerciais como fruto do 

racismo cordial brasileiro. Temos levado para nossos encontros, nas manhãs de sábado, 

no Pici, muitos Clips & Documentários do YouTube, bem como, os mais variadas tipos 

de MP3. Claro que essa seleção leva em conta tudo o que vimos c@ntando até agora 

nessa tese. É obvio que todo tipo de informação abriga uma formação, mas nem sempre 
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essa formação serve como Fundamento para a Educação Teatral assentada na 

Ancestralidade Africana & Afrodescendência. Mas aí será motivo para que a gente 

possa conversar com os meninos (Gilvan & Poeta Rasta) para tentar encontrar uma 

maneira afrodescendentemente festiva para que a gente possa trabalhar qualquer 

conteúdo com (os-as) pessoas das Oficinas no CCJ, com as escolas que nós convidamos 

para conhecer o trabalho feito junto à comunidade do Pici, assim como, esperamos que 

essa nossa roda de conversas, logo se transformem em Brinquedos (Canto-que-Dança), 

a partir de uma compreensão, cada vez mais aprofundada, do que venha a ser a oferenda 

lírica (Canto-que-Dança). Dentro das nossas possibilidades de tempo, vimos 

convivendo desde o mestrado, com o Gilvan de Souza, o Jonas de Jesus e agora o José 

Soares, o Poeta Rasta. Tod@s nós estamos lutando pela sobrevivência, ainda cursando 

universidades etnocêntricas-eurocêntricas, participando de cursos e oficinas de teatro 

que bradam ainda hoje fortemente que o teatro nasceu na Grécia e ponto final, Os 

artistas de teatro de mentalidade ocidentalizada carregam duas serpentes em cada um de 

seus olhos, de um lado só entendem teatro como concorrência, bater, destruir @ outr@, 

por outro, agindo assim, confirmam o que mais o sistema precisa para se reproduzir ao 

infinito que é a cegueira para todo isso. Muitos ingenuamente, outros tantos ferozmente. 

Quero com isso ressaltar que, no Tambor de Rua, entre mortos e feridos tod@s viv@s. 

Longe de nós afirmar que é fácil nadar contra a correnteza, mas estarmos vivos 

c@ntando esse Blog-Memorial mostra que sim, nós podemos!  

Em razão dos objetos clips, documentários, mp3, blogs, podcast, áudio-

book, streaming de áudios, levados para serem por nós interagidos, que todo trabalho 

repousava aconchegado numa rede. Foi essa a forma que nós optamos agilizar a 

proposta com os meninos (Gilvan e Poeta Rasta). Sempre conectados! Uma beleza a 

conexão banda larga do CCJ, no Pici, em Fortaleza Cidade Tan-Tan. E com vocês a 

Fala do Gilvan! A Fala Poeta Rasta! Salve!  

GILVAN DE SOUZA:  

Ressalto ainda que dentre as canções que você nos disponibilizou, um detalhe 

importante é a sua sagacidade em perceber que até nas produções aparentemente chulas e 

massificantes há uma brechinha por onde se pode tocar na sensibilidade das pessoas, fissura por 

onde então podemos escoar nossa criatividade e dali imprimir uma rachadura no bloco de 

preconceitos existentes na sociedade.  
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Cito também que, ainda nesse âmbito, você expôs e foi convincente quanto a sua 

crítica acerca do modo triste, enfadonho, tendenciosamente (etno-eurocêntrico) de como você e 

outros teóricos (a exemplo do professor Henrique Cunha) percebem o modo condicionado de 

como a academia compreende a produção de conhecimento (em que as pessoas só se dispõem a 

ficarem sentadas, pondo em movimento apenas o cérebro e palavreando ou escrevendo, como se 

tivessem a cabeça seccionada do restante do corpo e, ainda por cima, de uma maneira em que, 

muitas vezes, se confere o status de alguém como ser pensante / intelectual quanto mais ela se 

mostrar erudita e rebuscada em suas palavras, ao ponto de ser incompreensível e inacessível). 

Dentre os vídeos compartilhados ressalto a preocupação com a alimentação 

saudável e sobre a força que a mídia (publicidade) exerce sobre os hábitos alimentares das 

pessoas, principalmente das crianças e da atenção com o fenômeno da maternidade (aspecto este 

que observamos numa figura masculina com é Ricky Martin. Nesse ponto, destacou-se ainda o 

quanto ele combinou coragem, inteligência e sutileza na maneira como escolheu publicizar e 

defender o direito de vivenciar tranquilamente a sua sexualidade. 

JOSÉ SOARES - POETA RASTA: 

Sempre achei o Pici um bairro potente, que viveu a cultura com muita 

profundidade em seus becos e vielas. Lá conheci um grupo de jovens chamado Soltando a Voz, 

um grupo que surgiu a partir da intervenção da Organização Não-Governamental Diaconia251 

em parceria com AMOCAP - Associação de Moradores do Planalto do Pici, no ano de 2002. 

Inicialmente foi formado por 25 adolescentes que participavam do PPCA (Programa de 

Promoção da Criança e do Adolescente). Jovens que acreditavam na transformação da 

sociedade por meio de uma arte consciente, questionadora e propositiva.  

               No Soltando a Voz tive meu primeiro contato com a arte do teatro, foi um 

encantamento, um despertar para interpretação. Percebi que a minha habilidade com a música 

percussiva se relacionava intrinsecamente com o teatro e que as duas linguagens artísticas me 

completavam. Foi com o Soltando a Voz em parceria com a ONG Diaconia que conheci e me 

                                                           
251 Em 28 de julho de 1967, no Rio de Janeiro (RJ) nascia a Diaconia. A instituição é fruto de uma 

convocação da Confederação Evangélica do Brasil às Igrejas Evangélicas. Diaconia mantém unidades em 

três estados brasileiros – Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, territórios onde reforça seu 

compromisso histórico com a defesa dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais 

(DHESCAs) de populações empobrecidas e injustiçadas, ampliando e aprimorando suas estratégias pela 

efetivação de políticas públicas para a transformação da sociedade. Disponível em: 

http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/quem-somos.php. 

 

http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/quem-somos.php
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aproximei dos movimentos de luta pelos direitos de crianças e adolescentes e com o movimento 

negro da cidade de Fortaleza, possibilitando com isso despertar para minha consciência negra.  

                Foi com a participação nestes espaços de debates e discussões das políticas 

públicas, que pude perceber os diretos negados e negligenciados pelo Estado. As formações e 

capacitações oportunizadas pelo grupo Soltando a Voz e pela Diaconia me despertaram para 

identificar as discriminações e os preconceitos que algumas pessoas tinham para com a minha 

pessoa, meus cabelos enrolados e minha pele preta. Encontrei na música uma forma de 

resistência cultural. Esse despertar se fortaleceu quando conheci quatro negros na escola em que 

estudava, eles me colocaram de frente mais uma vez com a cultura afro. Apresentaram-me o 

reggae, que tem influência da música jazz e blues. Depois desta aproximação nutrimos o sonho 

de construir uma banda que tocasse reggae, que trouxesse em suas letras questões contra a 

discriminação, contra o preconceito sofrido por negros e negras em nossa sociedade, pois essa 

também é a filosofia do reggae, um ritmo da resistência negra, que fala de paz, de amor, mas 

que não nega as lutas que precisam ser travadas para acabar com a desigualdade entre as 

pessoas. Este sonho se realizou, alguns anos após 2005 quando formamos a banda Trem de 

Zion, grupo musical de Reggae Raiz, hoje referência na cena musical reggae na cidade de 

Fortaleza.  

CANDOMBLÉ DE NAÇÃO KETU ILÊ AXÉ OMO TIFÉ 

O Candomblé deve ser entendido como um conjunto que envolve, 

para além dos compromissos religiosos, uma filosofia de vida, uma 

maneira especial de interação do homem consigo mesmo, com a 

natureza, com o seu passado, com sua origem e sua especificidade 

cultural, sem perder de vista suas relações profundas com outros 

segmentos sociais, igualmente comprometidos com o processo que 

elabora e particulariza a formação da sociedade brasileira (...) A 

Comunidade de Terreiro não se deixou levar pela dimensão da 

brutalidade daquelas batidas policiais – quase uma guerra de 

extermínio – e soube estabelecer com sagacidade e destemor, 

esquemas práticos de defesa e habilidosas estruturas de negociação 

com o inimigo, minando-o nas suas intenções mais sórdidas sem, 

contudo, perder sua dignidade alentada pelo estado de espírito de que 

valeria a pena preservar para si e para as novas gerações, o legado da 

herança africana (BRAGA, 1998, p.38-39).   

Localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza-Ce. o Ilê Axé Omo Tifé é 

uma Casa de Candomblé de tradição Ketu, ou melhor dizendo, descendência viva do 
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Candomblé de Mãe Menininha do Gantois, em Salvador. A condução religiosa da casa é 

da Ialorixá Mãe Valéria de Logunedé.  

Uma terra ressecada não tem condições de criar e manter vidas ou 

proporcionar o equilíbrio do mundo. Somente o poder da água 

poderá revigora-la, devolvendo-lhe a vida, o frescor e a umidade. 

Quando jogamos água no chão reverenciamos à terra e também 

devolvemos a ela o líquido que irá apaziguá-la e refrescá-la. Assim 

procedendo proporcionamos a fecundação, a geração e o surgimento 

de novas formas de vida, um novo ciclo da natureza (MAURICIO, 

2011, p. 148). 

A primeira vez que vi Mãe Valéria de Logunedé foi numa banca de defesa 

de uma tese de doutorado, na Faculdade de Educação da UFC, em 2008, do aluno 

Emanoel Soares. Essa postura claro que me chamou muita a atenção. Na verdade, pra 

ser mais sincero, foi a primeira vez que eu vi uma Ialorixá do Candomblé frequentando 

os espaços da universidade. Sua postura me entusiasmou por demais, pressenti que 

aquela senhora detinha algo a mais, além do saber tradicional para falar de Exu, tema da 

tese do Emanoel. Sentava à mesa não somente com tamanha e tranquila dignidade, mas 

não se furtou em estar num espaço no qual existe uma enorme dificuldade em 

manifestar o menor ou mais leve gesto de alteridade, sobretudo com um determinado 

pensamento opositor. Pronto ali estava a pessoa que há tempos eu procurava. Uma 

pessoa com profundos saberes sobre os fundamentos do Candomblé. No entanto, além 

disso, essa pessoa vem sentar numa banca acadêmica, da mesma forma que administra 

sua cozinha no Ilê Axé Omo Tifé. Somente agora eu entendo o quanto a Cozinha das 

Casas de Candomblé detém os saberes e sabores sobre a religião dos orixás da cultura 

ioruba, recriada aqui no Brasil. A cozinha congrega, concentra e compartilha a 

existência nessas casas. Eu, sempre que ia para o “Amalá de Xangô”, às quartas, ficava 

esperando o evento, sentado olhando para a cozinha. Na condição de pessoa do estágio, 

nos Amalá os quais eu participei, deu pra sentir o quanto a cozinha também pode ser 

local de sabores, saberes e também afetos. Mãe Valéria, adora receber os participantes 

do Amalá sentada em frente a cozinha e recebe cada pessoa que chega com uma 

saudação de cortesia que lhe é próprio, porém, seus-as filh@s, além da saudação cortes, 

a cozinha e esse espaço defronte da cozinha, transformavam-se em espaço do mais 

sincero afeto, e, por haver afeto, havia também muitos momentos de oralidade. Nessa 

oralidade, vinha embasando qual o melhor jeito de preparar a comida dos orixás, em que 



300 
 

  

mercado da cidade encontrar o material mais em conta, a supervisão infalível para a 

certeza de, finalmente, começar o Amalá. Em diálogo com o poeta e escritor 

moçambicano, Mia Couto, segue uma saudação à Mãe Valeria de Logunedé e às 

Ialorixás e Babalorixás, Brasil afora que, nas quartas-feiras, reverenciam os Olhos do 

Rei: “Cozinhar é o mais privados gestos e arriscado ato. No alimento se coloca ternura 

ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um 

modo de amar os outros”.   

 

                   (Mãe Valéria de Logunedé – Uma Cozinha cheia de Vida)   

 

Na Cozinha de Mãe Valéria, o zelo pelo alimento, potente em Axé que vai 

alimentar os orixás e as pessoas, é segredo de amor, como ensina a Religião do 

Candomblé Ketu. Há muito (Canto-que-Dança) na feitura desse sabor de prazer por 

fazer o alimento cheio de ternura como forma de amar os orixás e as pessoas. Depois de 

algumas quartas-feiras no Amalá de Xangô, ou mesmo em qualquer Festa pública que 

vá ser realizada no Ilê Axé Omo Tifé, passa pela cozinha uma energia que é 

potencialmente positiva e mobilizadora.          

 Vejam quem vem lá, um Cortejo afro (Cantando-&-Dançando) um ijexá em 

reverencia a Iemanjá252, ah isso foi coisa do George, que me alertou da sua existência 

rara. Raríssimo mesmo, eu diria, mas não tem como eu não me emocionar com a 

tamanha competência sensível do Gerônimo Santana, para nos presentear com os mais 

belos e tocantes Ijexás. Eu choro de felicidade e choro feliz de saudade, me desaguando 

na curtíssima frase, “é do mar”, por também querer bebe-lo revitalizando minha africana 

ancestralidade. E que, por isso mesmo, se faz (Canta-que-Dança) o ritual profundo da 

alteridade. Foram as águas que levaram pra distante daqui esse sentimento. Coloquei-as, 

sensibilizado & ungido, para tomar banho no dendê bendito. Enquanto essas imagens 

                                                           
252 É do Mar – Canção de Gerônimo Santana. https://youtu.be/PQFU7adgUxY. Acessado em 02/02/2015.  

https://youtu.be/PQFU7adgUxY
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deslizavam pela minha ansiedade, “como criança que vai viajar”,253 ainda assim, eu 

aguardava feliz a benção da Ialorixá. Conforme o glossário do Norval (CRUZ, 2013, p. 

139), no Ilè Èṣù, na casa de Exu, várias vezes, no Ilê Axé Omo Tifé, a oralidade de Mãe 

Valéria, abrindo o ritual de licença, me c@nta de um Exu que é o caminho fálico do três 

ao infinito. É por isso que o agdavi inicia um toque certeiro nos levando a todos, agora, 

para o Barracão, onde, algumas vezes, no Amalá, pode acontecer, daí mais 

congraçamento entre os presentes, além de, sempre Mãe Valéria compartilhar com seus 

iniciad@s informações relevantes sobre a religião, assim como, pode haver todo o 

detalhamento das próximas festas, que, essas são sempre grandes eventos. É por isso 

que, no meu caso, foi melhor participar do Amalá, observando de forma lúdica, ou seja, 

sempre que necessário, eu interagia. Sem sandálias na casa de Exu. Sem boné para 

receber a bênção de Oxalá. Há uma riqueza tão expressiva na fala do silencio. Era essa 

fala silenciosa, cheia de buscas sobre como foi que mais um Amalá aconteceu, que 

ficava comigo até a saída do Ilê, até porque, ainda havia uma cidade toda a ser cortada 

de ponta a ponta. Mas, também, como minha audição para canções está tentando ficar 

cada vez mais receptiva, deixei que Dandalunda, um belíssimo (Canto-que-Dança), que 

tocava no transporte coletivo, viesse serenar mais uma noite de mistérios e ricas 

descobertas: “Seu zumbi é santo sim que eu sei, caxixi, agdavi, capoeira, Casa de 

batuque e toque na mesa, linda santa Iansã da pureza”.254  

        

A Primeira coisa que a gente aprende no Ilê Axé Om Tifé é a respeitar todos 

os orixás, sobretudo Exu! Seu espaço fica localizado à direita de quem entra no Ilê. Eu, 

logo que recebi a anuência de Mãe Valeria me dizendo que eu podia acompanhar, na 

Casa de Exu, nas quartas, junto com as pessoas do Ilê, seus-suas iniciad@s, isso me 

encheu de um prazer enternecedor. Porque inicialmente, eu fui pela manhã para 

conhecer o espaço. Como chegar de ônibus, sem me perder. Como o candomblé, pra 

mim, é mistérios e descobertas, ali, pela manhã, aprendi no meu começo, que 

candomblé, como já vem da tradição, é a mais plena e esplêndida realização noturna. 

Bem, mas falando do meu prazer exuriano e enternecedor e a licença de Mãe Valéria. 

                                                           
253 O Elefante – Canção de Robertinho de Recife & Fausto Nilo. https://youtu.be/Vl0rjeV2YOQ. Acessado 

em 20/07/2014. 

254 Dandalunda – Canção de Carlinhos Brown. https://youtu.be/Rd4OXsjJXFI. Acessado em 

02/03/2014. 

 

https://youtu.be/Vl0rjeV2YOQ
https://youtu.be/Rd4OXsjJXFI
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Na dissertação, eu havia selecionado a parceria Exu-Oxum, para me ajudar a construir 

essa ideia de Educação Teatral Afrodescendente. Nas leituras sobre Exu, nós tivemos 

que correr um risco, quando fomos selecionando e ficando com poucos autores(as), que 

me mostravam a delícia de um universo chamado candomblé, abrindo outros caminhos 

e infinitas encruzilhadas. Uma pessoa autodeclarada afrodescendente como eu, amante 

& eternamente apaixonada por teatro, sobretudo por elaborar, criar, produzir 

concepções cênicas, como eu, já trazia um bússola, precisava de outros 

direcionamentos, sobretudo textual. Longe de mim repetir absurdos ou proferir 

racismos, preconceitos e exclusões como o candomblé já sofreu. Exu, na “boca 

coletiva” do Eduardo Oliveira é oferenda lírica; como também, nas narrativas des-com-

pas-sa-das e estonteantes de Antonio Olinto, Exu tem sabor de (Canto-que-Dança) de 

cor nagô. Assim como a linguagem do nosso teatro pode criar trabalhando com o 

simbolismo das cores, no Candomblé do Ilê Axé Omo Tifé, descendência viva da 

tradição baiana, esse mesmo simbolismo das cores é fundamento, ou seja, coisa para 

iniciad@s. Cor é “intensidade de energia”. Energia é uma palavra que pode ser entendia 

como Axé!     

Exu, “meu velho camarada”, estava na dissertação, por conta de todos os 

insultos e desqualificações indevidos, implantados, sobretudo, pela cultura ocidental, 

judaico-cristã. Eu venho dessa história e, bem sei, como não é fácil nos desprendermos 

desses conceitos. No entanto, as leituras as quais me referir, contribuíram de um modo 

bastante agradável para que eu não refutasse essa maldade humana, de modos a causar 

atitudes de revanche. Exu é chapa! Não precisa da minha indignação. Eu é quem quero 

ser sempre um seu aprendiz! Venho me esforçando. E como parte desse esforço eu 

preciso dizer que eu elegi Exu para que ele simbolizasse minha armadura. Exu é o vetor 

do Candomblé. Transportador do Axé. Fala todas as línguas. Está em tudo, em todo 

lugar e em tod@s. Hipertextualidade da minha Web, que é exuriana. Dono do corpo. 

Das encruzilhadas. Da Rua. Exu, por estar associado à atividade sexual, tem como um 

dos seus símbolos, o falo. Feito Exu com três letras, falo, com apenas quatro, vai causar 

o maior estardalhaço no moralismo pecaminoso, condenador, dos colonizadores 

europeus. Nesse momento o etnocentrismo, solapa de um lado para o outro, sobretudo o 

dos padres e cia. Essa atitude vai enquadrar Exu, meu velho camarada, 

inapropriadamente, na cadeia do mundo dos ocidentais, tomada como a medida exata de 

tudo que não é bom. Até os dias de hoje, esse símbolo fálico de Exu pode ser, 
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fartamente encontrado em regiões da África, principalmente, onde as novelas da rede 

globo nem sonham que isso existe, revitalizando uma maneira de existir.  

Foi assim que, ressalvamos esses dois momentos, Exu-dissertação & Exu-

Ilê Axé Omo Tifé, para agradecer, em forma de bênção, à Mãe Valéria e as pessoas com 

as quais, nas quartas-feiras, troquei o calor da Casa de Exu, no início dos eventos, 

solicitando licença a quem de direito. Laroiê, Exu! Aqueles momentos, naquele calor 

humano, me mostraram o quanto o Candomblé é uma religião de pessoas humanas, que 

desde seu começo, vem sofrendo ataques, os mais perversos. Pessoas humanas, que 

acreditam precisar de ajuda e, humanamente, solicitam-na. Assim como, humanamente, 

as vi, agrupadas em (Canto-que-Dança), para “agradecer e abraçar”.255  

Exu, da dissertação, foram leituras, cuidadosamente selecionadas nos grãos 

da semente invernosa. Exu, no Ilê Axé Omo Tifé, além de tudo, teve ainda um outro 

dado que a gente nem imagina, mas que, os rumos de uma pesquisa, acabam nos 

trazendo. Minha primeira visita ao Ilê de Mãe Valéria, foi uma articulação do Norval 

Cruz. Logo após sua participação numa Banca sobe Exu, pedia ao Norval que me 

colocasse em contato com a Ialorixá. Depois de acertado como eu tinha que fazer para 

chegar no Ilê, fui. Era uma bela manhã de sol em Fortaleza a Cidade Tan-Tan. De 

imediato, no nosso primeiro encontro, ela me levou para ir comprar ovos com ela. 

Prazer foi o que não me faltou. La estava eu, lado a lado, numa relação de iguais, com 

uma Senhora de Candomblé, que eu havia visto, dignamente, em local pouco provável 

para uma Ialorixá, ou seja, uma banca acadêmica. Sim, e agora o que dizer? Nada! O 

melhor foi ouvir. Eu ouvi. Quando ela me perguntou o que eu queria, sabe porque que 

eu gelei, Exu? Porque “escondido, lá no fundo de mim”256, havia uma história que eu 

achava que não fosse interessar muito às pessoas do Candomblé: Teatro de Rua! Daí 

vem uma enxurrada de questões: mas essa Ialorixá estava na faculdade; eu sabia que ela 

era detentora de saberes que eu não tinha; e ainda Exu, eu tinha que trazer os ovos sem 

quebrar. Ufa! Tudo bem. Respirei fundo e fui dizendo que, na minha dissertação, eu 

também tinha falado sobre Egungun. Eu acho que isso agradou a Mãe Valéria, pois 

sendo a Ialorixá uma sabedora das coisas de fundamento, ela sabia que Egungun era 

                                                           
255 Agradecer e Abraçar – Canção de Gerônimo Santana. https://youtu.be/fxnPZe3VuVg. Acessado em 

20/01/2014. 

256 Fácil de Entender – Canção de Jorge Vercilo. https://youtu.be/6a9EUoRa0Ig. Acessado em 

20/01/2014. 

https://youtu.be/fxnPZe3VuVg
https://youtu.be/6a9EUoRa0Ig
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pérola rara em extinção. Foi me falando sobre esse tema até nós chegarmos no Ilê. 

Então, foi exatamente nesse momento, que Mãe Valéria cativou meu coração com laço 

daqueles que quebram a ponta e escondem dentro. Nada mais separava-me dela eu 

sentia. Exu, a Senhora do Candomblé, me trouxe, de dentro dos seus pertences, um 

objeto, que eu julgava, não identificado para pessoas do Candomblé. Eu digo, ou você 

conta, Exu!? Tá certo, meu velho camarada, eu digo: era uma folha de papel A-4, 

xerocopiada. Ela me mandou levar e, me disse ainda que, eu poderia, inicialmente, ler o 

texto, que a gente iria conversando com mais calma. Manhã de sol, em Fortaleza, a 

Cidade Tan-Tan, significa dizer que, por essas horas, não havia como nós continuarmos 

nossa conversa embaixo dessas árvores que habitam e ornamentam o Ilê Axé Omo Tifé. 

Com os papeis embaixo do braço, corri para o Terminal de Messejana e, só deu tempo 

para acalmar a ansiedade para, num horário de trânsito pesado, querer por tudo, 

magicamente, “está no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz”.257       

Cheguei em casa, li os textos e tentei me deter em cada informação que ali 

estavam presentes. Ok, Exu! Eu estava concordando com tudo. No entanto, se nas 

informações contidas não havia nada que eu discordasse, na atitude do papel A4 

xerocopiado, morava uma ideia que sempre me causava um efeito extraordinário. Duas 

coisas super positivas e legais, primeiro eu nunca tinha visto essa ideia de leitura & 

produção textual dentro de um Ilê Axé. E a outra Wellington Pará, o que será? Sabe 

qual a outra informação daquele texto, meu Exu(xuzinho)? Mãe Valéria estava 

anunciando a existência no Ilê Axé Omo Tifé de um Museu do Candomblé! Essa 

palavra museu me furou os olhos enchendo-os de interrogações: sim, mas, como assim? 

Museu? A ideia museu eu já conhecia, mas como parte de um Terreiro de Candomblé, 

era novidade demais para esse velho-menino de longa estrada teatral, onde a cada 

espetáculo, é uma provocação para beber de saudável ineditismo. Bem, pode até ser 

sim, uma chuva torrencial de reviravoltas, mas o certo é que estava devidamente 

registrada aquela ideia que sempre acenava para minha provocação. Sabe, Exu, isso foi 

o que eu senti com toda profundidade, a bandeira branca do Ilê tremulava dizendo que 

eu precisava ficar por aqui. Uma felicidade radical. Isso era igual quando eu me sentava, 

tarde da noite, esperado o Conjunto Tamandaré, e ele apontava ali, tranquilizando que 

eu, mais uma noite, passaria com os meus familiares.   

                                                           
257 Meu Mundo e Nada Mais – Canção de Guilherme Arantes. https://youtu.be/Wbj-lZkRizk. Acessado 

em 20/12/2014. 

https://youtu.be/Wbj-lZkRizk
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O caso é que embarquei – literalmente – naquela proposta inovadora do 

Omo Tifé, de Mãe Valeria de Logunedé. Vem aí, mais surpresas boas: vieram alguns 

outros encontro pela manhã, antes da Ialorixá me propor que eu viesse participar dos 

Amalás, nas quartas à noite. Num desses pela manhã, o que é que Mãe Valéria vai me 

c@ntar? Ah! papel A-4, bem sabes tu, que nós tivemos um alucinado caso de love, mas 

foi daqueles que pensam que é preciso trancafiar quem se ama ali amarrado ao seu pé. 

Ah Papel, amor é dádiva, não é troca. Quando eu cheguei no Omo Tifé, eu já era bem 

grandinho nessa quase idolatria apaixonada pela coisas da Web. A minha é 

hipertextualmente Exuriana. E o que isso tem a ver com Mãe Valéria? Tem que ela além 

de me falar sobre um Blog, na internet, do Ilê Axé, me diz que no Omo Tifé ainda tem 

alguns computadores de um antigo projeto, bem como, me fala sobre a ideia de uma 

quase lan-house.  

É a palavra que diz o que é, sendo o que diz. A palavra é um bem. A 

fala é vida, é ação. É sopro que transforma. A fala faz acontecer o que 

preexiste em potência em cada movimento do universo. No universo 

africano tudo fala, e pela palavra tudo ganha força, forma e sentido, e 

orientação para a vida. Nas culturas africanas, principalmente hoje, 

compreende-se a história a partir da compreensão da oralidade. É 

através da oralidade, da voz do/s narrador/narradores que os mitos e os 

modos de organização dos rituais são transmitidos. Os mitos são 

constituídos de palavras organizadoras dos caminhos e vivências de 

cada um, em particular, e da comunidade. A memória das antigas 

sociedades africanas se apoiava na transmissão continuada de 

histórias, contendo conhecimentos, princípios e valores que 

preservavam, entre outros, o sentido agregador enquanto família e 

vinculação à terra. Portanto, o ato de lembrar está na essência das 

tradições que sustentam a organização comunitária e formas de 

governar nessas sociedades. Assim, a comunidade, no que se lembra e 

pela forma como se lembra, reverencia os seus ancestrais, 

conservando os valores de convivência que estão na memória como 

um “jeito de ser”, “pertencer” e “participar” (MACHADO, 2006, 

p.79). 

 

Na citação da profa. Vanda Machado parece até que nós estamos trazendo 

algo que difere do que vi em Mãe Valéria de Logunedé. Estou querendo dizer que, para 
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mim, uma pessoa de Teatro de Rua, autodeclarada negra, prestes a parir o Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana, é bem fácil ficar ao lado dessa arrojada e 

corajosa atitude da Ialorixá. Uma pessoa cobra-criada nas poeiras das bibliotecas, ainda 

menor de idade no SESC Fortaleza, que fantástico está ao lado dessa ideia de, mais um 

ponto de cultura, que vai se especializar em Leitura & Produção Textual. Só para não 

esquecer, a ideia é de uma Senhora do Candomblé que, assim como a Profa. Vanda 

Machado, em sua dissertação de mestrado (2002), sobre “invenção pedagógica” com as 

crianças do Ilê Axé Opô Afonjá, vai nos aproximar de uma belíssima ideia e, em 

primeiro lugar, agradecer à Ialorixá Maria Stella de Azevedo Santos, ou seja, a 

tradicionalíssima Mãe Stela de Oxóssi.      

Quando Mãe Valéria de Logunedé me falou sobre seu sonho de criar o 

Museu do Candomblé no Ilê Axé Omo Tifé, imediatamente eu fiz a ligação: Que cabeça 

maravilhosa a dessa Iá, em pleno Jangurussu! Eu já acompanhava Mãe Stella de Oxóssi 

pelo seu Facebook258, pelos seus livros, artigos no Jornal da Bahia, pela honrosa 

premiação da Academia Baiana de Letras. Isso mesmo, Letras! Em novembro de 2014, 

no Shopping Bela Vista, de Salvador, Mãe Stella toma parte da inauguração de sua 

biblioteca ambulante, com o sugestivo nome de “Animoteca”. Extremamente 

sofisticada, como também é bem ampla na seleção dos livros, indo até obras de outras 

religiões que não o Candomblé. Da mesma forma que eu vi Mãe Valéria de Logunedé 

numa banca de doutorado, Mãe Stella além de toda sabedoria do Candomblé Ketu, no 

meu ponto de vista, passa a ser meu anteparo para rebater algumas pessoas que teimam 

em querer engessar a tradição. Mãe Valéria, Profa. Vanda, Mãe Stella, muito antes de 

mim! Mojubá! Meus respeitos, sempre!  

No terreiro, a linguagem oral permite o exercício de um 

processo de aprendizagem significativo. Isto porque as cores, o 

som dos instrumentos, o canto, a dança, os gestos, as palavras 

têm papel integral, operacional e criativo. Estando longe de 

serem instrumentos meramente comunicativos, são capazes de 

fornecer pontos de ancoragem para novas aprendizagens 

(MACHADO, 2002, p. 53-54). 

                                                           
258 Mãe Stella de Oxossi – https://www.facebook.com/pages/Mãe-Stella-de-Oxóssi/514600508616669. 

Acessado em 12/02/2015.  

https://www.facebook.com/pages/Mãe-Stella-de-Oxóssi/514600508616669
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 Como não me agarrar numa imagem que sempre andou comigo de uma 

Senhora de Candomblé, pela qual eu tenho a maior admiração e respeito? Minha 

primeira formação foi em Letras, na UFC. Uma pessoa que ama Teatro de Rua e que 

concluiu inicialmente, Letras, na UFC, vai viver, plenamente satisfeito com a acadêmica 

da Bahia, Mãe Stella de Oxóssi. Ambas, ela e Mãe Valéria de Logunedé, bem próximas, 

com atitudes semelhantes, e, além de enfrentar os preconceitos de outras pessoas para 

com o Candomblé, Mãe Stella de Oxóssi e Mãe Valéria de Logunedé, tornam-se 

Senhoras do Candomblé que ainda tem que batalhar e guerrear contra o olhar enviesado 

de alguns de seus pares. Mas a luta de ambas, tem valido a pena. Infelizmente, por conta 

da correria do dia-a-dia, tive que direcionar meu estágio, mais fortemente para o Amalá. 

Até porque, o Candomblé passa a ser uma espécie de um outro turno, no qual as pessoas 

da casa também tem que trabalhar para ajudar na construção de cada vencimento diário. 

E, sempre se dispor a enfrentar as adversidades, que ainda nos dias atuais recaem sobre 

o Candomblé. Racismo, discriminação, preconceitos. Como, recentemente, o Ilê Axé 

Omo Tifé passou quando teve que ir à justiça para não ser fechado. Conforme consta na 

página 313.                 

O tempo foi passando e, realmente, crescia meu interesse em subir ao 

primeiro pavimento do Omo Tifé. Até que, passados alguns Amalás, vem um sábado à 

tarde, das 13:30h às 17h, Mãe Valeria havia escalado o George para me acompanhar 

essa minha primeira visita, no espaço aonde estaria instalado o Museu do Omo Tifé. No 

meu entender infinitamente maior que a metragem do espaço, é a atitude abrindo 

caminhos da Ialorixá, que, contra todo tipo de entrave criou e fez existir legalmente esse 

ambiente no Ilê Axé Omo Tifé, eu vejo como uma ponte apta a unir as pontas. No 

momento entre o Candomblé e os que, ainda continuam sendo seus detratores. 

Acertadamente o Omo Tifé abre suas portas sempre nas grandes Festas, sinônimo de 

fartura de comida. Infelizmente, algumas pessoas, nosso entrono mais imediato, nem 

toma conhecimento. Imagina só a seguinte cena: alun@s do ensino médio, entrando 

fardados, para fazer uma visita ao Museu do Candomblé. Mas, antes, no Barracão logo 

embaixo do Museu, essas pessoas assistem a um espetáculo de teatro, sobre 

comportamento religioso inadequado. Claro que essa articulação seria estabelecida 

através de alguém do Candomblé, ou mesmo pode vir das próprias escolas. Uma 

palestra no Museu do Ilê Axé Omo Tifé. Eu tenho visto muito isso nos Candomblés de 

Salvador. Essa compreensão de que, um trabalho com temáticas de arte ou educação, 
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não é necessariamente faltar com respeito à tradição. Veja só o trabalho de um outro 

exemplo: Centro Cultural Ọrùnmìlá, em São Paulo259. Pessoas que são altamente 

arraigadas às origens, mas sabem que o mais importante é estabelecer o diálogo, 

principalmente com meu mais próximo.       

O Museu Cearense de Tradições Afrobrasileiras - Museu Omo Tifé foi 

criado a 13 de Julho de 2005, através da criação de uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, denominada Sociedade Ilê Axé Omo Tifé. Trata-se de uma instituição que 

se propõe defender, estudar e divulgar tudo o que se relacione com temas 

afrobrasileiros. 

Todos os objetos do Museu Omo Tifé são peças decorativas e material de 

conteúdo bibliográfico, fotografia, áudio e vídeos. Ainda assim, não foi tão fácil levar 

adiante essa proposta de um trabalho educativo e artístico que o Museu poderia 

encampar de uma forma geral. Um Museu num Terreiro de Candomblé, com as bênçãos 

da mentalidade de Mãe Stella de Oxossi, traria para a Ialorixá do Omo Tifé, Mãe 

Valeria de Logunedé, talvez, mais uma conquista dessa Mãe tão devota em contribuir 

para passar seus ensinamentos e saberes, possíveis de serem compartilhados, com o 

maior número de pessoas. Isso, talvez, evitasse os vexames que pessoas que pensam ser 

doutores em tudo, no mínimo, aprenderiam que, a vida é como um rio a correr, vários 

são as possibilidades de tornar essas águas afluentes em direção a um caudaloso mar, 

Odô Yá! Na minha concepção de encenador teatral, na perspectiva do Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana, um Museu no Ilê Axé Omo Tifé, é uma 

atitude que merece todo nosso reconhecimento e predisposição para ser parceiros desse 

enfrentamento juntos com Mãe Valéria e tod@s seus(as) filh@s iniciad@s, e/ou os 

simpatizantes das causas afrodescendentes. Talvez, essa tenha sido a minha maior sorte, 

foi muito prazeroso saber da luta para a existência do Museu Omo Tifé, bem como, sua 

implementação. Eu penso que posso até fazer um paralelo dessa luta de Mãe Valéria de 

Logunedé, com a nossa batalha, por fazer parir, no meu útero negro, o Teatro do 

Encantamento da Ancestralidade Africana. Foi, mais uma vez, uma condução exuriana 

(Laroiê!) no meu caminho, me colocando junto do Ilê Axé Om Tifé, que, por conta da 

garra de fazer o Museu existir, o Terreiro de Mãe Valéria, compartilhava comigo uma 

                                                           
259 Centro Cultural Ọrúnmìlá – Ribeirão Preto (SP)- https://www.facebook.com/pages/Centro-Cultural-

Orùnmilá/171159372949398. Acessado em 03/03/2015.  

https://www.facebook.com/pages/Centro-Cultural-Orùnmilá/171159372949398
https://www.facebook.com/pages/Centro-Cultural-Orùnmilá/171159372949398


309 
 

  

sensação de não estamos sós nesse enfrentamento. Por ser (Canto-que-Dança) a 

proposta que move essa nossa escrita, e somente é assim, justamente, por ser o 

Candomblé a religião da Afrodescendência quem, inicialmente, me fez ver que essa 

energia baseada nas trocas de Axé, tem nesse procedimento sua elaboração. Para saudar 

e reverenciar nossas lutas diárias por respeito, e sempre nos posicionando contrários à 

intolerância religiosa; e por todas as noites de Amalá de Xangô que vivenciei junto aos 

amigos do Ilê Axé Omo Tifé é que eu só posso dizer muito obrigado! Muito obrigado 

no formato (Canto-que-Dança)!? Sim, claro! Nós podemos sim, agradecer & abraçar 

com a canção de Rita Ribeiro, “Na Gira”.    

Na Gira – Canção de Rita Ribeiro 

Chamou chamou chamou  

Chamou Xangô  

Chamou Oxum  

Chamou Ogum  

Chamou Iansã chegou  

Chegou chegou chegou  

Chegou Xangô  

Chegou Oxum  

Chegou Ogum  

Chegou Iansã, chegou  

Chamou chamou Xangô  

Chegou Xangô  

Filha de Oxum  

Filha de Iemanjá  

Chamou Xangô  

Chamou pra ajudar  

Chama de Xangô  

Clareou na pedreira  

Chama de Xangô  

Clarear 

A seguir continuamos agradecendo & abraçando com um texto que nasceu a 

partir da experiência do Amalá de Xangô, no Ilê Axé Omo Tifé. Na sequência, um texto 

do Terreiro de Mãe Valéria quando seus(as) iniciad@s tiveram de se posicionar contra 

os abusos de poder e, publicamente, via Facebook, vieram socializar os acontecimentos, 

assim como, convocar a população para se engajar nessa batalha contra a intolerância 

religiosa.   
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(Saudação a Exu: Laroiê!) 

Xangô260 – Chico Cesar & Suzana Salles: “(...) Xangô pluma da cultura / O 

bico da bic futura / Seu nome é a água que fura / Dureza da pedra que dura / Xangô 

agogô da planície Xangô versos que Xangô disse / O chão, a chã superfície / Me viu 

antes que eu lhe visse / É Xangô que vai chegar / Por Alá canta o Corão / Coro 

Atlântico verão / Acalanto uma canção”). Especialmente nas quartas-feiras Xangô 

reina! Toda quarta tem Amalá. Sim! Festa para um Rei e o poderio de sua brasa no 

Fogo. No entanto, o mais nobre do sensível é dizer não a todo e qualquer tipo de 

imposição. Viril é o poder do Rei na ternura na boca do cantor introduzindo-se no 

Baobá. (Obá-Obá-Obá)! Oba, um Baobá para o eterno Rei das Metáforas. É pra você, 

Rei. Salve, Xangô! La se vai a canção (Canto-que-Dança) costurando sentimentos & 

arrematando as pontas, dobrando com jeito pra não quebrar dentro. Quem quiser pode 

chamar [intertextualidade], tirando toda graça da corrosiva crítica que (Cantou-&-

Dançou) no Meio da Rua e iluminou a Ginga do Tambor. Ritual Iorubá do Amor Ijexá 

uma vez que essa Canção, sendo (Canto-que-Dança), na verdade, (acende-(a)cena-&-

celebra) o Fogo de Xangô. Ka Wo Kábíyèsílé! Saudação a Ṣàngó, Xangô! “Chegou, 

Xangô, Aganju, Obá, chegou / Foi Povo de Zambi quem chamou / Eu quero ir com 

você”261.  

O Terreiro é um espaço onde se organiza uma comunidade – cujos 

integrantes podem ou não habitá-lo permanentemente – no qual são 

transferidos e recriados os conteúdos específicos que caracterizam a 

religião tradicional negro-africana. Nele encontram-se todas as 

representações matérias e simbólicas do aiyê e do orun e dos 

elementos que os relacionam. O Axé impulsiona a prática litúrgica 

                                                           
260 Xangô – Canção de Chico Cesar & Suzana Salles. https://youtu.be/CSYI_t3p3g8. Acessado em 

20/02/2015. 

261 Oju Obá – Canção de Edil Pacheco & Paulo César Pinheiro. https://youtu.be/wLRIHxlJNao. Com 

Virgínia Rodrigues. Acessado em 20/12/2014. 

https://youtu.be/CSYI_t3p3g8
https://youtu.be/wLRIHxlJNao
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que, por sua vez, o realimenta, pondo todo o sistema em movimento. 

Através da iniciação e de sua experiência no seio da comunidade, os 

integrantes vivem e absorvem os princípios do sistema. A atividade 

ritual engendra uma série de outras atividades: música, dança, canto, 

arte e artesanato, cozinha etc., que integram o sistema de valores 

(SANTOS, 1986, p. 37-38).     

                     Na oralidade (Canto-que-Dança) da palavra liberdade, a Ancestralidade 

Africana ensina a assentar o canto do pensamento em formato de tambor. O tempo 

sazona a energia das estações e redistribui alimentando, sustentando e harmonizando o 

universo. Cada um de nós tem o privilégio de contemplar & compartilhar dessa 

construção. No Ilê Axé Omo Tifé, eu tive a oportunidade de me aproximar, mais uma 

vez, de Exu e de chegar junto do “menino-deus262”, Logun. Era na oralidade da voz de 

Mãe Valéria que esses orixás iam, a cada quarta-feira, tornando-se para mim, cada vez 

mais, o que diz uma canção (Canto-que-Dança): “Amigo é feito casa que se faz aos 

poucos e com paciência pra durar pra sempre263”.  

Por viver em constante movimento e mudança, tem também uma 

conexão com Exu, o senhor da astúcia e da transformação (aiyê – 

orun) Por ser a própria mobilidade é Exu quem permite a este orixá 

transmitir e penetrar no mundo de sua mãe, no de seu pai, e no seu 

próprio. Tal como Exu, Logunedé tem o simbolismo do filho 

criado! Habitante do seio da floresta, a neblina é a representação da 

sua presença. (...) Cultuado no território de Ijexá, na região Ijexá 

(Nigéria): Logunedé (Lógunèdé) é tratado no Brasil como um orixá 

menino. Contudo, no panteão das divindades é um orixá-filho, que 

deve ser olhado com muita meticulosidade, porque possui dupla 

regência. Filho de Erinlé com Oxum Ipondá (Iyêyê Ipondá), Logunedé 

é orixá da fartura, da riqueza, e da beleza, qualidades e atributos 

herdados de seus pais (MAURÍCIO, 2011, p. 269-270). 

 

                                                           
262 Menino Deus – Canção de Caetano Veloso. https://youtu.be/zOyXULvwTjw. Acessado em 

20/09/2014. 

263 Amigo é Casa – Canção de Capiba & Hermínio Bello de Carvalho – com: Simone & Zélia Duncan. 

https://youtu.be/fkJ1XPcQFqA. Acessado em 20/08/2014. 

https://youtu.be/zOyXULvwTjw
https://youtu.be/fkJ1XPcQFqA
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ILÊ AXÉ O MO IFÉ 

(Ilê Axé Omo Tifé –Página no Facebook – https://www.facebook.com/pages/Ilê-Axé-Omo-

Tifé-Candomblé-Ketu/331284237036679?pnref=story. 

@@@@@@@@@@@@@ 

No candomblé, as forças, as energias, os orixás dividem-se entre o 

vermelho e o branco, respectivamente, a corte de Xangô e a corte de 

Oxalá. Esta polarização simbolizada pelas cores só poderá ser 

entendida se houver uma iniciação, acarretando uma compreensão do 

sentido particular que as cores assumem no universo do candomblé na 

cosmogonia nagô, na dualidade vida x morte, estático x dinâmico, 

sempre resolvida com um confronto, jamais como um conflito 

terminal (TAVARES, 2008, p.46). 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

 Em: Dia 13/02/2014 – quinta – 09:30 às 11:30h – (manhã chuvosa). 

 Um bate-papo (gravação do áudio e vídeo) com o George Carvalho (Ipadô) 

01. Como o Candomblé entrou na sua vida? 

02. Você sempre foi iniciad@ no Candomblé? 

03. Como é a sua relação com o seu Orixá? 

04. Há quanto tempo você vivencia o Candomblé? 

05. Você já sofreu discriminação por ser de Candomblé? 

06. Como o Candomblé tem trazido satisfação para sua vida? 

07. Na sua opinião existe alguma dificuldade para se iniciar no Candomblé? 

08. Como tem sido sua evolução enquanto Iniciad@ no Candomblé? 

09. Pra você que mudanças o Candomblé trouxe para sua vida? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
Oxóssi teve vários relacionamentos amorosos, porém sua grande 

paixão foi Oxum, a mais bela entre as belas, umas das líderes das 

Ajés. Do amor de Odé Erinlé com Oxum Iêiê Pondá nasceu 

Logunedé, que é o resultado da união do poder supremo das Iyamis 

aliado ao poder dos Oxôs. Surgiu, assim, o grande Mago! Valente, 

sedutor, e arisco como o pai; belo, sensual, generoso como a Mãe!     

Conhece bem os poderes ambivalentes da floresta e da caça, assim 

https://www.facebook.com/pages/Ilê-Axé-Omo-Tifé-Candomblé-Ketu/331284237036679?pnref=story
https://www.facebook.com/pages/Ilê-Axé-Omo-Tifé-Candomblé-Ketu/331284237036679?pnref=story
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como das águas doces e da pesca. Acima de tudo, comanda a força da 

magia e da feitiçaria. É o orixá da beleza, da sedução, e da riqueza, 

predicados herdados de seus poderosos pais (MAURÍCIO, 2011. p. 

239).   

@@@@@@@@ 

O Candomblé elaborou suas respostas teológicas para as inquietações 

fundamentais do homem, com base nas culturas milenares africanas a 

respeito do Universo, da Natureza das coisas e as coisas da natureza. 

(...) O Candomblé sintetiza diferentes valores culturais, ao formar 

complexas organizações sócio religiosas, que não encontra paralelo 

em nenhuma das sociedades tradicionais africanas envolvidas pelo 

tráfico de escravos para o Brasil (BRAGA, 1998, p.35-36). 

George Carvalho - Acessado em 14 de maio de 2014 – quarta. 

Em nome do Ilé Asè Omo T'ifé, divulgo as palavras de nosso Povo. 

 

A PENA CONTRA O AXÉ: O POVO DE SANTO UNIDO, COM AS BENÇÃOS 

DOS ORIXÁ, QUEM PODE? 

 

https://www.facebook.com/george.carvalho.96/posts/645523478864452 

 

George Carvalho 

 

14 de maio de 2014 – quarta.  

Em nome do Ilé Asè Omo T'Ifé, divulgo as palavras de nosso povo. 

 

A PENA CONTRA O AXÉ: O POVO DE SANTO UNIDO, COM AS BENÇÃOS 

DOS ORIXÁ, QUEM PODE? 

 

Semana passada, uma das casas mais tradicionais e antigas de Candomblé do Ceará, o 

Ilê Axé Omo Tifé, dirigida pela Mãe Valéria de Logun Edé, foi surpreendido com uma 

intimação judicial, do Ministério Público do Estado, que através da I Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente, inquiriu o Ogan que cumpre o papel de relações 

institucionais deste terreiro, a fim de "manifestar-se acerca de proposta de ajustamento 

de conduta que lhe poderá ser apresentada” (como consta no documento de intimação). 

Infelizmente, o que ocorreu foi um verdadeiro ataque ao direito de culto, de forma 

intolerante e intransigente. O promotor procedeu a um interrogatório digno de autos da 

inquisição, primeiramente com, a clássica intimidação da exigência do alvará, tão 

utilizada pelas autoridades policiais do século XIX, como pretexto para repressão e 

interdições, após o que, desferiu insidiosa acusação de “maus tratos” de animais, 

proferindo trechos macabros do documento acusatório que até então não havíamos tido 

https://www.facebook.com/george.carvalho.96?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/george.carvalho.96/posts/645523478864452
https://www.facebook.com/george.carvalho.96/posts/645523478864452
https://www.facebook.com/george.carvalho.96?fref=nf
https://www.facebook.com/george.carvalho.96?fref=nf
https://www.facebook.com/george.carvalho.96/posts/645523478864452
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acesso, como, “ Além do barulho estrondoso, a vizinhança é surpreendida por gritos 

agoniantes de animais que são cruelmente sacrificados durante os rituais, cabendo 

ressaltar também que após a matança, os adeptos da SEITA ainda expõem as carcaças 

dos bichos para secarem em cima do muro”.., e que parecem ter convencido, a priori, o 

preclaro promotor que em determinado momento, sentenciou qual fosse um juiz, que 

nós precisamos EVOLUIR, que êle é Católico e Maçom, e que ambas as instituições 

evoluíram em seus ritos, que um padre não mais bebe vinho de verdade nas missas, pois 

hoje, se o fizesse, o clérigo da Igreja de Fátima, por exemplo, estaria bêbado aos fins 

dos dias 13 de maio, por tantas cerimônias que celebra, que tudo não passa de 

simbolismo. 

 

Tentamos dissuadí-lo, esclarecendo-o de nossa motivação precípua de consumo, 

principalmente cujo rito de sacrifício é a face religiosa, feita com extremo respeito aos 

animais, pois para nós, são sagrados e serão ofertados a quem nos é mais caro, nossos 

Orixás. Portanto, devem, esses animais, estarem bem tratados e sofrerem o mínimo que 

for possível neste ato, para poderem levar nossas mensagens e pedidos o mais 

integralmente, para nossos entes sagrados, após ofertados, compartilhamos com os 

Orixás e nos alimentamos junto a eles das comidas sacralizadas, oferecemos também a 

toda comunidade do entorno e outros convidados, para que desfrutem das bênçãos 

através desse banquete sagrado, entretanto, a indignação do representante do ministério 

público, o levou a nos interrogar sobre a poluição sonora, fumaça de queima de restos 

de animais, gritos ensurdecedores, chegando a citar serem notórias as denúncias de 

sacrifício de crianças contra terreiros. 

 

Foi uma esticada sessão, que tivemos de suportar, e boa e exemplar postura, pois 

simbolizávamos naquele momento não só nossa casa, mas todo povo de santo, todos 

nossos ancestrais, que sustentaram sua fé e sua cultura mesmo que agonizantes em 

pelourinhos. 

 

Ao podermos nos depara com o conteúdo dos autos, compreendemos a origem de 

tamanha carga expressa pelo magistrado, suas linhas traziam por quase definição em 

praticamente a totalidade dos documentos arrolados, terminologia profundamente 

discriminatória, qualificando de, “Terreiro de Macumba”, como expressão 

incriminatória ou no mínimo discricionária, denominando-nos como SEITA, a cada 

momento e desenhando a mais macabra das imagens sobre nossos espaços e atos 

sagrados, colocando-nos como perturbadores da paz comunitária, o que nos tornaria 

obviamente totalmente enjeitados e “personas non gratas” nas mesmas, esquecendo-se 

que muitas dessas foram inauguradas com nossas presenças. 

 

Temos vivido em permanente luta, às vezes silenciosa e discreta para não sermos 

massacrados, porém agora o ataque nos coloca em perigosa situação, pois, as 

consequências de uma possível vitória dessas acusações, criará jurisprudência, se 

tornando pretexto para no Brasil todo, ações como esta, sejam movidas pelo Ministério 

Público, canal mais fácil e inflexível do que o parlamentar, a exemplo do que aconteceu 

em Piracicaba (SP), para interdição de nossos terreiros, das mais variadas vertentes, 

atingindo assim gravemente nosso universo de Comunidades Tradicionais de Matriz 

Africana. 
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Diante de tanta intolerância, cabe-nos a união, não só em nossa fé mas em atos, e neste 

sentido, queremos aproveitar este momento para convidar a todos, tanto de nossas 

Comunidades Tradicionais de Terreiros, como a sociedade em geral e aqueles que direta 

ou indiretamentamente sentem seus atabaques e tambores tocarem no peito, nossos 

capoeiristas, povo dos Maracatus, Afoxé, batuqueiros de todos os rítmos para se 

fazerem presentes, amanhã, quinta, dia 15, às 9 horas em frente à 1ª Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, na Rua 25 de Março, 280, Centro, 

ao lado da Junta Comercial, quase esquina com rua Costa Barros, em solidariedade ao 

Ilê Axé Omo Tifé, quando, em nova audiência estarão a Mãe Valéria de Logun Èdé e o 

Ogan em questão, sendo inquiridos pelo mesmo promotor, quando o mesmo deve 

proferir decisão de denúncia contra o terreiro, para a justiça. 

 

O BRADO DE UMA ANTIGA GUERREIRA! 

 

Eu, Valéria Pessoa Romero, Logun-Edé Olomin Oké, tenho 71 anos de idade e 43 anos 

de iniciada na religião de matriz africana que cultua Orixá no Brasil, conhecida como 

candomblé. Tenho “casa aberta” há 36 anos. Há 36 anos, sou feliz e isso me justifica a 

vida. Há 36 anos, vejo pessoas entrarem pelas portas do Ilé Axé Omo T’ifé e saírem 

melhores e mais felizes do que entraram – assim me falam sorrindo e contando como 

viram sanados e seus problemas e as suas instabilidades. Há 36 anos, meus filhos se 

chegam a mim, vindos de duras realidades, narrando tristes histórias de vida e, por 

intermédio do Orixá, transformam estas histórias e, por conseguinte, suas vidas. Estes 

meus filhos, diariamente, tomam-me a benção e dizem: “Mãe, graças à senhora e aos 

Orixás, estou vivo e vivendo de modo digno”. Estas palavras, somadas à minha fé no 

Orixá, fazem-me levantar e encarar a vida em sua plenitude. 

 

Porém, a despeito de tudo aquilo que cito acima, nesta cidade de Fortaleza, nossa casa 

vem sendo alvo de ataques torpes e religiosamente intolerantes. Estes ataques estão 

camuflados em processos preconceituosos, medidas impiedosas do Ministério Público. 

Sim, o Ilé Axé Omo T’ifé, situado na Rua Francisco Lima e Silva, Nº 115, Jangurusu, 

vive dias de luta, resistindo integralmente a ações descabidas, segundo as quais somos 

acusados de poluição sonora e maus tratos aos animais. Ora, logo se vê que, da parte de 

quem realizou tais denúncias, existe uma profunda ignorância frente aos nossos 

preceitos religiosos e à nossa concepção de rito religioso. É que nossos Deuses dançam 

e cantam e entoam brados de guerra, relembrando o nosso passado coletivo, o passado 

de nossos ancestres negros cujo sangue foi derramado e cozinhado em fogueiras ditas 

“santas”. Além disso, como podemos maltratar um animal sequer, se dizemos: “o 

cachorro e apadrinhado por Obaluayé os peixes são filhos de Yemojá, o mico-leão 

pertence à Oxum, assim como vários outros animais”? É um dissenso! É um absurdo! 

Nossa razão-de-ser é a vida, é a natureza, é matar a fome de quem a tem! É preciso que 

esse mesmo Ministério Público volte seus olhos para as madames que, descontroladas, 

torturam os seus cãezinhos; para as redes de hotéis de brancos ricos que poluem as 

águas! E esses maus tratos, como ficam? 
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E digo: não nos calaremos! Somos fortes porque o Orixá nos da o Axé, que é força, que 

é virtude! Somos fortes e não nos calaremos, pois esta é a nossa sina: lutar para 

perpetuar uma religião que contém culturas milenares. 

 

Esta carta é um desabafo político de uma mulher engajada numa luta profunda contra as 

ações e as medidas preconceituosas, desiguais de uma sociedade preconizadora de um 

discurso eurocêntrico, de cunho judaico-cristão. 

 

Avante, Povo de Axé! Clamem por Ogun! É guerra contra os nossos santos terreiros. As 

fogueiras hoje são outras. 

 

Atenciosamente, 

Iya Valeria de Logun-Edé 

EM CÔRO COM NOSSA MÃE 

É com grande amor e fé que nós, o Egbè (família) do Ilé Axé Omo T’ifé, corroboramos 

com todas as palavras enunciadas pela nossa líder, Iya Valéria de Logun-Edé. O seu 

ponto de vista é exatamente o prisma pelo qual enxergamos os últimos eventos pelos 

quais temos passado. Acreditamos, ainda, que seu posicionamento sintetiza as várias 

opiniões das diversidades existentes dentro e fora do contexto das Comunidades 

Tradicionais de Terreiro. Ademais, rogamos ao Orun que ilumine nossa grande Mãe 

nesta jornada da luta pela igualdade sócio, racial e religiosa. 

 

Respeitosamente, Egbè do Ilê Axé Omo T’ifé. 

     

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONSIDERAÇÔES FINAIS  

 (...) se a todo instante, nesse texto, eu teço críticas a estes que buscam 

reduzir um conhecimento esotérico a parâmetros exotéricos; que 

buscam interpretar uma civilização com ferramentas epistemológicas 

de outra; que tentam moldar o outro de acordo com o eu, incorreria eu 

em erro semelhante se me arvorasse a dono da verdade ou se 

assumisse uma postura “cientifica”, racionalista, cartesiana. Não. 

Longe de mim tal pretensão. (...) As interpretações são, em boa parte, 

inteiramente pessoais e não revelam ou entregam quaisquer segredos 

do culto (TAVARES, 2008, p. 148-149).   

 

 Essa nossa pesquisa se propôs a produzir o movimento (Canto-que-Dança) 

do Ijexá com o Bumba-meu-Boi, no sentido de construir o alicerce do que nós 

chamamos de Educação Teatral Afrodescendente, referenciada nos conceitos de 
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Ancestralidade Africana e Afrodescendência. Nós, a partir da nossa história de vida, 

fomos compartilhando & interagindo com as pessoas do Candomblé de Nação Ketu Ilê 

Axé Omo Tifé e com os componentes do Grupo Teatral Tambor de Rua, o que poderia 

nos ajudar nessa produção. Por fim, criamos para ajudar a produzir esse Movimento 

(Canto-que-Dança), mais um Painel no nosso Pinterest, chamado assim: “(Tese)  Links 

YouTube”264. 

A partir da dissertação, eu começo a identificar que o trabalho do nosso 

Grupo Teatral Tambor de Rua precisava de uma linha melódica para dialogar com o 

som-discurso dos tambores. Uma vez que, desde 1983, eu me deliciava com o cortejo 

do Afoxé Filhos de Gandhi, e eu sempre achei que o Gandhi faz essa fusão tão bem, eu 

precisava tê-la comigo no nosso Teatro de Rua. Terminada o blog-dissertação, nós 

voltamos para as ruas com essa ideia de experimentar como nós faríamos nossa linha 

melódica. Por ser um ouvinte antigo de canções radiofônicas, e sempre muito ligado nas 

coisas que os Blocos Afros faziam, eu quis testar em um cortejo nosso a canção (Canto-

que-Dança) “É d’Oxum”265, do Gerônimo Santana. Essa canção teve várias gravações, 

eu a considerava bastante conhecida, restava saber se as pessoas, na rua, conheciam. 

Não somente conheciam como, em vista do nosso cortejo, (Cantavam-&-Dançavam). 

Daí eu fui percebendo como o Ijexá, de certa forma, tinha um público em Fortaleza, a 

Cidade Tan-Tan. O tempo foi passando e eu sempre detectando isso do Ijexá mexer 

saudavelmente com as pessoas. Só deu tempo de um pensamento, todo em forma de 

afeto, mais do que rápido, passar (Cantando-&-Dançando) pelo meu intuitivo coração: e 

se nós juntássemos a paixão completa? E, por que não, o Bumba-meu-Boi? Foi assim 

que nasceu, em mim, essa ideia de (Canto-que-Dança), de como a energia mobilizante 

do Ijexá poderia sair conduzindo um cortejo de Bumba-meu-Boi, para fecundar, fundar, 

inaugurar, nossa Educação Teatral Afrodescendente. Partindo dessa intuição (Canto-

que-Dança), nós levamos para os meninos, na época, Gilvan de Souza e José Soares, o 

Poeta Rasta, e ainda o Pablo Iarley, o nosso compuTambor.       

Daí, no projeto de tese (2011-2015), voltamos a trabalhar com a parceria 

(Exu-Oxum), agora, por motivos emocionais meus, também com Logun, por ele ser 

                                                           
264 Pinterest Wellington Pará com o Painel “(Tese) Links Youtube”. https://br.pinterest.com/toquetons/. 

Acessado em 10/07/2015.  

265 É d’Oxum – Canção de Gerônimo Santana – https://youtu.be/PYDw42O2LTA. Acessado em 

20/07/2014. 

https://br.pinterest.com/toquetons/
https://youtu.be/PYDw42O2LTA
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orixá filho, fazer intercessão de dois mundos, ser uma das canções do Gilberto Gil, no 

CD Realce, faixa 09, de 1979, que precisou de um tempo para virar prazer perfeito. E 

ainda tinha a história de Logun caber perfeitamente no agrado do ritmo Ijexá. (Exu-

Oxum-Logun), abraçados eram Ijexá. Vitória da “astúcia e paciência”, então 

acrescentamos o filho de Oxum para me amparar nesse feto da Educação Teatral 

Afrodescendente.  

Após alguns Amalá de Xangô, no Ilê Axé Omo Tifé, de Mãe Valéria de 

Logunedé, meu campo de estágio, eu procurei informações sobre a ligação Ijexá e a 

tríade de orixás. Nesse momento os mais antigos do Terreiro me informaram que o Ijexá 

é o ritmo que facilmente as crianças aprendem. Minha intuição acionou o sinal de alerta. 

Que bom! Bem devagar eu fui desenrolando o carretel de um grande tear africano. E se 

nós juntássemos Ijexá & Bumba-meu-Boi? Uma pessoa do Terreiro, riu. Que bom! La 

vem eu para o outro lado da Cidade Tan-Tan trazendo esse aval que me abalizava, aos 

mesmo tempo que me desafiava. Amo desafios.  

Esbaforido da correria dos Terminais, daqui pra lá e de lá pra cá, eu quase 

entro em pânico quando me lembrei a frase antológica de Pedro Boca Rica: 

“Wellington, o Bumba-meu-Boi é uma universidade”. Ele me advertia do tamanho da 

abrangência do nosso Brinquedo (Canto-que-Dança). Sim, era verdade. E agora? 

Brincar de olhar encantado de encenador para buscar o sumo revitalizante do brinquedo. 

Jogar búzios para que meu camarada Exu se apiede de mim e me mostre qual o melhor 

caminhos nessa encruzilhada? Foi quando eu disse: Ô Exu(xuzinho), me ajude, eu estou 

tão cansado quanto uma mulher grávida! Ufa! Pronto. Era isso mesmo a resposta, ou 

seja, para esse nosso trabalho o sumo revitalizante seria apostar na gravidez de Catirina 

e o link estava mais do que estabelecido. Pense numa gravidez salvadora! No entanto, 

eu nunca desisti de acreditar que os caminhos estavam abertos, continuamente! Foi 

assim que o trabalho aconteceu, desde seu início até agora.           

Uma outra pilastra do nosso trabalho foram os conceitos e seus respectivos 

autores: Afrodescendência, conforme Cunha Júnior e Ancestralidade Africana, 

conforme Eduardo Oliveira. Eu, (africa-na-mente) (velho-menino), na acepção de 

Hampaté Bâ, fui saboreando o livro do Eduardo Oliveira como aquele vinho que dizem 

que, quanto mais velho, melhor! E, por falar em (velho-menino) saboreando vinho 

antigo, preciso deixar registrado aqui o quanto as postagens do Prof. Henrique Cunha 

Júnior, no Facebook, me tornaram um colecionador de pérolas raríssimas. Que bom, 
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saboreá-los ao alcance de um click. Incrível, mas qualquer formato para Henrique 

Cunha Júnior, é benção. E como ele ficou super bem no Face.     

Em nossa concepção, essa proposta de criar uma Educação Teatral 

Afrodescendente, para o nosso Teatro do Encantamento da Ancestralidade Africana, é 

de um compromisso e responsabilidades que não tem cansaço que vença. Independente 

de etnocentrismo-eurocêntrico, do sistema “capitalista-racista-criminoso”, 

emparedamentos e absurdos racistas, esse trabalho foi somente mais um passo no 

sentido de contribuir para trazer uma estética teatral afrodescendente para as lutas de 

negros e negras que, cotidianamente, somos massacrados pela invibilização que 

crudelissimamente prefere nos negar.  

Penso que uma escrita como essa nossa, precisa não esquecer que foi toda 

feita, amparada em verba pública. A população mais carente, bancou os meus estudos. 

Eu nunca vou me esquecer disso. É difícil pensar que nenhum deles conseguiria se 

desvencilhar desses nós, que geralmente afastam nossa escrita de quem, com ela, 

deveríamos realmente dialogar. Mesmo buscando escrever, por intermédio de uma 

oralidade toda minha, nossa dívida de profissionais da educação é tão absurda, que nem 

mesmo assim, nenhuma das pessoas da nossa comunidade do Pici, na Cidade Tan-Tan, 

se aproximaria desse texto sem sustos. Ainda assim, essa tese é também para a 

comunidade do Pici, que nas manhãs de sábado, integravam nosso cortejo, deixando 

essa manifestação teatral de rua, cada vez mais bela & com aroma de humanidade.  

Somente para reafirmar que, haveria um rios de canções (Canto-que-Dança), 

sim, é obvio! Sobretudo se a gente lutar por uma conexão banda larga fantástica, sem 

esquecer que a gente paga caro pela que temos hoje. Sentiu aí aonde dorme o inimigo, 

agora? Internet livre e de qualidade, é o mesmo que uma educação que não nos ensine à 

maneira ocidental: senta-não-canta-nem-dança. Web livre e de qualidade é o que todas 

as pessoas, que tornaram-se celebridades no mundo das bibliografia e editoras, indicam 

ou deveriam indicar para que, nem sala de aula nem educação, sejam monopólio de 

alguns em detrimento das liberdades de muitas outras pessoas. Finalizando, sem fechar, 

com mais um torpedinho de canção (Canto-que-Dança), até porque, em nossa 

concepção, o Candomblé é a Natureza em seu mais pleno estado (Canto-que-Dança). E, 

os primórdios do mundo, para nós, é o Continente Africano: 
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Desde os primórdios do mundo, o ser humano tinha por hábito 

agradecer à natureza, por tudo que esta lhe proporcionava. E isto 

ocorria sempre através de cânticos, de dança, e de oferendas 

sacrificiais. O homem agradecia pela chuva que dava a vida, à terra 

que lhe proporcionava boa cultura e pasto para os seus animais; pelo 

agasalho que cobria seu corpo; pelos alimentos e pela carne que 

conseguiu para sustentar sua prole e por tudo o mais. Assim também é 

o candomblé, em que tudo que conseguimos provém da natureza 

(MAURÍCIO, 2011, p. 31-32).   

                                     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

“A igreja diz que o corpo é uma culpa. A ciência diz que o corpo é 

uma máquina. A publicidade diz que o corpo é um negócio. E o Corpo 

diz: Eu Sou Uma Festa – Eduardo Galeano.”                    

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Fortaleza, 27 de maio, de 2015 – quinta-feira – 08h40min. 

Wellington Pará... 

toquetons@gmail.com 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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