UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA

ORIXÁS E (MEIO) AMBIENTE: A FEITURA DE CONFETOS NO TERREIRO
DA SOCIOPOÉTICA

Eleomar dos Santos Rodrigues

FORTALEZA
2011

1

ELEOMAR DOS SANTOS RODRIGUES

ORIXÁS E (MEIO) AMBIENTE: A FEITURA DE CONFETOS NO TERREIRO
DA SOCIOPOÉTICA

Dissertação

apresentada

ao

Programa

de

Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do
Ceará, como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Educação.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Sandra Haydée Petit

FORTALEZA
2011

2

R612o

Rodrigues, Eleomar dos Santos.
Orixás e (meio) ambiente: a feitura de confetos no terreiro da
sociopoética./ por Eleomar dos Santos Rodrigues. – Fortaleza (CE), 2011.
154f. : il.; 31 cm
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza (CE), 2011.
Orientação: Prof.ª Dr.ª Sandra Haydée Petit.
Inclui bibliografia.

1- MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO. 2- MITO. 3- CULTURA AFROBRASILEIRA. 4- TRANSVERSALIDADE. 5- HERANÇA CULTURAL. 6CULTURA E RELIGIÃO. I- Petit, Sandra Haydée (Orient.). II - Universidade Federal
do Ceará. Programa de Pós-Graduação em Educação. III- Título.
CDD: 372.357

ELEOMAR DOS SANTOS RODRIGUES

ORIXÁS E (MEIO) AMBIENTE: A FEITURA DE CONFETOS NO TERREIRO
DA SOCIOPOÉTICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Ceará, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Sandra Haydée Petit

Defesa em: 31/01/2011

Banca Examinadora

____________________________________________________________
Prof.ª Dr.ª Sandra Haydée Petit
Orientadora/UFC

____________________________________________________________
Prof.º P.H.D º João Batista de Albuquerque Figueiredo
Examinador/UFC

____________________________________________________________
Prof.ª Dr.ª Eveline Maria Perdigão Silveira
Examinadora/UECE

4

Dedico esta dissertação a minha avó, Mãe Itelvina, (em memória) pela sua sabedoria; A
minha mãe, D.Rosa, pela luta que enfrentou para criar os filhos e filha. Ao meu pai, Chico
da Iria, que sempre enfrentou trabalhos árduos para prover a nossa casa. A meus irmãos
pelo companheirismo; A minha esposa, Daniela, pela cumplicidade e dedicação; A minha
sogra pelos cuidados dispensados; e por fim ao meu filho, João Pedro, que representa
continuidade da família, pelas grandes alegrias e ensinamentos que tem me proporcionado.

5

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Exu por ter aberto alguns caminhos que pareciam sem saída.
E a todos os orixás que me acompanharam durante a construção dessa dissertação.

Minha gratidão aos meus antepassados que permitiram a minha existência.

A minha família pelo apoio nos momentos difíceis, tendo que agüentar por vezes o meu
mal humor.

Aos co-pesquisadores/as que trabalharam junto comigo na feitura dessa pesquisa.
Especialmente: Sílvia, Alexandre, Thirza, Thiago, Geranildes, Raíssa e Juliana que
estiveram sempre dispostos a colaborar.

A minha orientadora, Sandra Petit, por ter me apresentado à sociopoética e pelas
considerações pertinentes que me fizeram avançar no trabalho, além dos incentivos
acadêmicos. Mas sempre lembrando que não podemos esquecer o nosso corpo.

Ao meu parceiro João Figueiredo pelo qual tenho admiração e respeito pelos saberes e
pessoa.

Ao professor Henrique Cunha pelas observações valiosas na qualificação e pelos
ensinamentos que tive nas disciplinas por ele ministradas.

A todo o pessoal GEAD e ao NACE pelas aprendizagens coletivas.

Ao Pai Aluísio de Xangô e Vinícius pela amizade e aproximação com o candomblé.

À Edvânia pela sensibilidade de se colocar no lugar do outro.

À Eleni pela solidariedade no momento de sufoco.

A todos/as que de alguma forma colaboraram com este trabalho.

6

RESUMO

Este trabalho tem como proposta principal interligar Educação Ambiental e os
referenciais afro-brasileiros através dos arquétipos e itan (mitos, histórias e canções) dos
orixás de forma transversalizada. Intenciono saber que (novos) conceitos relacionados
ao meio ambiente são produzidos pelo grupo pesquisador quando faço referência aos
orixás. Para tanto recorri ao método de pesquisa coletiva denominado Sociopoética, pois
neste território se abrem possibilidades de produzir (novos) conceitos acerca de um
tema gerador mediante múltiplas linguagens corporais e simbólicas desenvolvidas
durantes oficinas de produção de dados. O grupo convidado para fazer comigo esta
pesquisa foi constituído por estudantes universitários juntamente com professores/as da
rede pública. Durante o trabalho - mais especificamente nas oficinas sociopoéticas –
utilizei algumas vezes o termo ambiente em vez de meio ambiente. Fiz o uso também de
forma recorrente nas oficinas de pesquisa da metáfora da cidade para fazer referência ao
meio ambiente. A idéia consistiu em fugir das naturalizações conceituais, assim como
houve o desejo de estimular a criatividade do grupo, visto que buscamos achar o
diferente, evitando assim, que se ficasse apenas na repetição dos conceitos já instituídos
como sugere a pesquisa sociopoética. Dei uma atenção especial ao orixá Exu, visto que
este é o mais “polêmico” dos orixás. Exu é o mais humano dos orixás, além de existir
nele um potencial pedagógico gerador de uma multiplicidade de conceitos. Isto
apareceu nos resultados da pesquisa quando tratamos da relação Exu e o meio ambiente.
Quanto aos outros orixás a produção de novos conceitos foi menos visível, entretanto
foram feitas relações importantes com o tema gerador. Trata-se aqui de valorizar a
matriz afro-brasileira como referência fundamental para se pensar e vivenciar uma
Educação Ambiental culturalmente diferenciada. Acredito que esta produção é somente
um pingo d’água no oceano da construção do saber ambiental com bases em saberes
ancestrais.
Palavras Chaves: Meio Ambiente – Orixás - Sociopoética.
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ABSTRACT
This work has as its main proposal to establish a connection between Environmental
Education and the afro-Brazilian referential using archetypes and itan (myths, histories
and songs) of orishas in a transversalized way. My focus is to know which (new)
concepts related to the environment are produced by the searching group when I refer to
orishas. For this reason, I appealed to the Sociopoetic research, which is a new method
for collective knowledge construction, because in this field there is a variety of
possibilities which emerge in order to produce (new) concepts concerning a generating
subject by means of multiple corporal and symbolic languages developed during the
workshops for the production of data. The group invited to take part in this research was
constituted by university students together with teachers from state schools in Fortaleza.
During the work - more specifically in the Sociopoetic workshops - I preferred to use
the word surrounding instead of environment. I also made use of the metaphor of the
city quite frequently during the workshops in order to refer to the environment. The idea
consisted of running away from the conceptual naturalizations. It was also my intention
to stimulate the creativity of the group, since we search to find the different one,
avoiding the repetition of concepts already known, as the sociopoetic research suggests.
I gave special attention to the orisha Eshu, since this is “the most controversial” of the
orishas. Eshu is the most human of the orishas, and besides that there’s a pedagogical
potential in it which may generate a multiplicity of concepts. This appeared in the
results of the research when we deal with Eshu and its relation to the environment.
Concerning to the other orishas, the production of new concepts was less visible.
However, important relations were made with the generating subject. In this research,
we have tried to value the afro-Brazilian matrix as a basic reference to think and live as
deep as possible a culturally differentiated Environmental Education. I believe that this
production is only a drop in the ocean, a step forward to the construction of
environmental knowledge based in ancestral knowledge.
KEY WORDS: Environment - Orishas – Sociopoetic.
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INTRODUÇÃO: Abrindo os Trabalhos.
Todo ser é tão antigo quanto à vida (Mia Couto)

Peço permissão aos orixás1 e aos nossos antepassados para trazer alguns
pensamentos e vivências que não são somente meus, pois acredito que já aprendia
assuntos do mundo material mesmo antes de aqui fazer morada.
Antes de habitar por aqui, eu já era representado, pois “cada homem é todos os
outros. Esses outros não são apenas os viventes. São também os já transferidos, os
nossos mortos. Os vivos são vozes e os outros são ecos”. (COUTO, 2003, p. 56).
Carrego sinais dos meus antecessores - guardiões de saberes milenares que
resistem ao tempo- que me acompanham desde antigamente, mesmo que eu não perceba
e disso não tenha consciência.
Continuo as minhas andanças aqui na terra em relação dinâmica seres visíveis e
invisíveis, humanos e não humanos, num constante escambo de energias. Logo, ao
tempo em que sou transformado, tenho também a capacidade de interferir no mundo.
Esta dissertação traz uma contribuição ousada para a educação, que consiste em
interligar a Educação Ambiental e alguns referenciais afro-brasileiros, representados
pelos arquétipos e itan2 dos orixás, de forma transversalizada.
O método de pesquisa escolhido foi a Sociopoética3 do qual tratarei com mais
carinho ao longo do texto, pois interessa aqui a produção de (novos) conceitos
relacionados ao meio ambiente, a partir de elementos culturalmente diferenciados da
matriz hegemônica eurocêntrica, a partir de oficinas realizadas com professores/as e
estudantes universitários do ensino público em Fortaleza.
A proposta inicial consistiu em formar dois grupos pesquisadores, sendo um na
universidade e outro em uma escola pública municipal de Fortaleza, com vistas a fazer
uma pesquisa contrastiva, ou seja, identificando as diferenças e as variações dos
1

Orixás – Para Buonfiglio (1995) os Orixás são divindades (ori - cabeça e xá- força) intermediárias
entre o Deus Supremo (Olorum), e o mundo terrestre, que são encarregados de administrar a criação e se
comunicam com os homens através de rituais complexos.

2

Itan (nome singular e plural) é o termo em iorubá dado ao conjunto de todos os mitos, canções,
histórias e outros componentes culturais dos iorubás. Os iorubás aceitam o itan como facto histórico,
confiam no itan como sendo a verdade absoluta na resolução de disputas. Os itan são passados oralmente
de geração a geração.
3

Sociopoética – Método de pesquisa idealizado pelo filósofo francês Jacques Gauthier( ), baseado em
cinco princípios, a saber: a produção de conhecimento com o corpo todo; valorização da culturas
dominadas e de resistência e das categorias e conceitos produzidos por elas; “os sujeitos pesquisados”
como co-pesquisadores e a importância do papel da arte na construção dos saberes.
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conceitos produzidos relacionados ao meio ambiente por esta conjunção de copesquisadores/as. Entretanto, o grupo da escola não se sustentou até o final.
Talvez o insucesso tenha sido provocado pela má negociação do horário feita
com grupo, onde a maior parte das pessoas escolheu o final de semana para os
encontros. Porém mais tarde, a opção escolhida se revelou inconveniente para a maior
parte do grupo que preferia priorizar outros afazeres em detrimento da continuidade das
atividades combinadas da pesquisa; talvez em razão das urgências e exigências da
modernidade; ou quem sabe, por desconhecimento da relevância desse processo para
problematizar a invisibilidade e a fragilidade imposta aos saberes subalternos.
Passei algumas dificuldades também de reunir, em alguns momentos, o grupo da
universidade, mas apesar dos impedimentos, conseguimos alcançar o que havíamos
planejado. Portanto a pesquisa se deu de forma efetiva com o grupo da universidade
formado por educandos/as e educadores/as.
Quero de alguma forma, com este trabalho feito de forma coletiva, provocar a
educação, de forma mais específica, a Educação Ambiental; trazendo a contribuição
para esta área de saberes que foram subalternizados historicamente e que ainda são
marginalizados até mesmo nos espaços educacionais como escolas e universidades,
justamente por serem diferentes dos padrões estabelecidos, tornando-se por vezes
invisíveis ou mal compreendidos, portanto, menos valorizados e pouco acessados.
O trabalho aqui mostrado foi arrumado em cinco capítulos. O primeiro capítulo
traz as motivações que me levaram a escolher os temas da pesquisa. Ele se subdivide em
dois tópicos principais que são: as aproximações com as temáticas do trabalho e as
percepções iniciais do trabalho.
O ponto de partida são as minhas próprias experiências a partir de ambientes
determinados. Faço uma exposição detalhada de trechos da minha vida que considero
importantes para o entendimento da feitura deste trabalho. São lembranças que trago na
forma de escritas que aos poucos vão me desnudando e mostrando as veredas que me
trouxeram até aqui.
Começo pela exposição de momentos da minha infância no meu lugar de
origem. Faço uma viagem imaginativa de volta ao lugar de nascença que é o município
de Tutóia do Maranhão.
Foi lá em Tutóia que vivi os primeiros sete anos da minha vida. Tempo,
aparentemente curto, mas que foram muito significativos para construir minhas escolhas
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e pertenças futuras. Pois ainda miúdo aprendi sabedorias de vida que me acompanham
até hoje.
Hoje compreendo que as minhas raízes estão encravadas naquele solo sagrado.
Uma boa parte da minha família paterna e materna ainda pertence àquele lugar. De
algum modo o lugar nunca saiu de mim, mesmo que eu tenha saído do lugar.
Também menciono a mudança de espaço e modos de vida; quando eu e minha
família viemos para Fortaleza no Ceará na década de 70. Tempos de desafios que
pareciam ser perenes.
Conheci um mundo maior que nunca tinha visitado antes, nem em sonhos. Basta
dizer que saímos de um lugar pequeno e encantador - onde não havia chegado pelas
bandas de lá, nem luz elétrica e estradas apropriadas para o trânsito de automóveis para morar numa cidade cuja grandeza era assustadora. Mas Fortaleza ainda cresceria
vertiginosamente após os anos 80, tornando-se mais estranha para mim.
Em seguida falo de memórias da minha vida escolar. Relato a minha passagem
pela primeira escola, onde as maiores lembranças que tenho da época, foram às surras
de palmatória que tomei pelas minhas transgressões a um sistema de ensino que
limitava nossos corpos e nossa criatividade. Continuo falando do meu percurso escolar
até o momento de ingressar e cursar o ensino universitário. Depois trago outras
experiências que me ligam com as temáticas aqui estudadas, a saber: meio ambiente e
orixás.
A intenção destas histórias sobre mim é buscar fatos vividos que irão justificar
as escolhas feitas aqui no trabalho. Quase sempre parto das minhas experiências de vida
antes de dialogar com outros conhecimentos. Penso que é fundamental a valorização
daquilo que somos e vivemos. Assim nos tornamos importantes para o mundo. Desta
forma ficamos mais resistentes às dominações de toda ordem, mesmo que às vezes não
consigamos escapar delas.
Na segunda parte do primeiro capítulo, apresento as percepções iniciais do
problema. Faço uma viagem real buscando o lugar de infância. Porém vou tendo pistas
que o lugar dos sonhos caminhava para ficar no passado.
As mudanças eram perceptíveis nas habitações, nas relações com a terra e no
modo de vida das pessoas. A criança havia crescido, assim como o lugar estava em
crescimento.
Percebo que aquelas mudanças não eram localizadas. Elas faziam parte de um
contexto mais amplo que atingiam muitas cidades do Brasil e possivelmente do mundo.
14

As transformações se pautavam numa lógica, capitalista, desenvolvimentista,
eurocêntrica que privilegia o econômico em detrimento da vida, criando partições entre
o humano e o não humano, entre natureza e cultura, entre espírito e matéria.
Através destas percepções trago a problemática do estudo, analisando que o
racionalismo ocidental nega ou rejeita as culturas que tem maior aproximação com a
natureza, introduzindo a idéia de que estas culturas são inferiores, portanto, passíveis de
serem dominadas.
A forma cultural africana que tem grande influência no Brasil é apresentada
como uma alternativa à lógica de acumulação capitalista eurocêntrica, pois no nosso
entendimento ela não separa natureza e cultura, além de propiciar uma relação de
profundo respeito com o cosmo.
Neste ponto do trabalho, além de apresentar a problemática do estudo, trago a
relevância do estudo, casado com alguns autores/as com os/as quais irei dialogar,
tecendo assim, pedaços do círculo teórico4.
É nesta ciranda dialógica, inspirada na idéias de Paulo Freire, que me aproprio de
algumas outras idéias para fundamentar o meu pensamento. Faço então, uma parceria
dialógica para ampliação de conhecimentos.
O segundo capítulo fala dos mitos como elementos basilares da cultura africana,
além de apresentar os personagens principais dessa história, ou seja, os orixás. Aqui
dou noção das relações que existem entre os orixás e natureza.
O terceiro capítulo trará a minha escolha da metodologia, os procedimentos da
pesquisa e os resultados encontrados com destaque para os confetos (conceitos
perpassados por afetos) produzidos através das oficinas da pesquisa. Apresento as
análises das oficinas e os textos produzidos a partir destas.
No capítulo seguinte destaco a contra-análise, que é o momento de devolução da
pesquisa ao grupo, onde aproveitamos para fazer esclarecimentos de alguns pontos e
também para ampliarmos idéias referentes ao que já havia sido produzido nas oficinas.
Este foi um momento muito importante do trabalho devido a novos pensamentos que
surgiram no grupo em relação aos conceitos antes produzidos.
Por fim, no quinto capítulo, apresento a análise filosófica, que é o
confrontamento de (novos) conceitos produzidos pelo grupo com o pensamento de
autores/as e personalidades renomadas nos assuntos em questão.
4

Escolhi o termo por entender que no trabalho dialogarei com outros/as autores/as. Nesta perspectiva
dialógica acho mais apropriado utilizar o termo “círculo” em vez de “quadro”.
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Visa perceber se o que foi produzido pelo grupo traz alguma novidade
conceitual em relação aos conceitos já instituídos. Consiste no diálogo entre o saber
erudito e o saber popular.
Preferi criar um texto literário para apresentar os confetos em forma de conto
com vistas a privilegiar não só o real, mas também o imaginário. A história gira em
torno de um simpósio internacional sobre meio ambiente e cidades que ocorre na África,
onde se discute a temática a partir dos arquétipos mitos e histórias dos orixás.
Durante a maior parte do trabalho, utilizo o texto narrativo, pois tem mais
aproximação com a oralidade, um dos traços característicos da cultura afro-brasileira.
Também penso que é mais poético, encantador, além de gostar mais deste gênero
textual. Isto não é impedimento para trabalhar também com o texto dissertativo. Assim
vou navegando por águas imprevisíveis: Ora narrando, ora dissertando, ou as duas
coisas juntas. Então escrevo aqui uma espécie de dissertonarração, ou seja, uma
dissertação recheada de narrativas.
Sei que posso mergulhar em devaneios frásicos e de idéias com estas misturas de
gêneros textuais, mas tenho o propósito de fantasiar, romantizar e criar, além de refletir.
Prefiro as palavras quando elas vêm encharcadas de significados, sobretudo, de
encantamentos. Penso que assim as palavras emocionam, desta forma, nos fazem sentir
mais, portanto aprendemos mais. Não fosse desta forma, teria menos prazeres e mais
dificuldades em escrever este texto.
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1 MOTIVAÇÕES

1.1 Aproximações com as temáticas: buscando minhas raízes.
O meu corpo tem argumentos que minha razão desconhece.

Não sei ao certo quando começou meu interesse pelos problemas ambientais e
pelos referenciais afro-brasileiros. Talvez, recordando alguns momentos de minha
trajetória de vida, eu consiga encontrar elementos que justifiquem estas escolhas que me
enchem de alegria.
Confesso que eu tenho poucos registros escritos ou mesmo imagens sobre os
meus primeiros anos de vida e minha juventude, logo alguns fatos foram esquecidos ao
longo do tempo, porém ainda trago na memória e principalmente no corpo registros de
seres e lugares com os quais estabeleci relações e que foram de grande importância para
minha vida.
Um destes seres é minha falecida avó por parte de mãe. Até pouco tempo, antes
de desencarnar, mãe Itelvina, como todos/as a chamavam, era a pessoa mais antiga da
comunidade onde nasci. Ela faleceu em junho de 2008 com seus cento e cinco anos de
idade. Ainda estava lúcida e sorridente, apesar da pouca visão. Porém vovó enxergava o
mundo em que ela vivia, não apenas com os olhos, mas com todos os sentidos.
Conhecia cada palmo do nosso lugar.

Foto 01 – Vovó mãe Itelvina (Daniela Uchôa)
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Outro ser maravilhoso é meu pai, seu Chico Iria, homem que passou a maior
parte da sua vida navegando nas águas do mar. Bem chegava em terra firme e já queria
retornar para o seu lugar predileto. Era do mar que nosso pai tirava o sustento da nossa
família.
Além de minha querida mãe, D. Rosa, uma mulher de fibra que criou seis filhos
com muita abnegação, pois como ela mesma dizia “preferia tirar a comida de sua boca
do que deixar um filho sem o decomer”. Aliás, foi minha mãe que me ajudou a lembrar
partes do meu percurso de vida que sem mais delongas agora vou contar...

1.1.1 AbreVidAções : A infância dura a vida inteira.
Eu só tive infância. (Manoel de Barros)

Emendado com a claridade que precede o nascer do sol eu surgia para o mundo.
Mais um rebento que nascia pelas bandas de Tutóia do Maranhão. Eram passados
poucos minutos das cinco da manhã quando se ouviu um choro estrondoso que
despertou o pequeno povoado chamado de Cajazeiras. Cai ali, vivinho, bem na cama
feita de palhas de buriti, embebida de um mar de sangues de minha generosa mãe.
A casa, como de costume, estava cheia de gentes entre parentes e amigos. Dona
Maria, a parteira do lugar, disse em vozes emocionadas: “é um menino!”. Comentava
que os dois outros filhos homens nasceram em seus braços em anos muito próximos.
Agora, a mãe (D.Rosa), já anunciava outro filho ao mundo.
Mal sabia ela que mais uma mulher ainda encarnaria naquelas terras, além de
dois outros marmanjos que brotariam anos depois na Cidade da Luz ( Fortaleza-Ce).
Famílias grandes naqueles tempos era quase uma exigência, pois os pequenos, mais
tarde, após ficarem taludos, ajudariam na roça e na pesca.
Mas eu valia por dez, dizia minha mãe, pois sempre lhe dei muitos trabalhos,
assim como choros e risos. Fui bebê chorão, criança traquina e jovem brigão. A irmã de
papai diria em poucos invernos depois da minha nascença em tom de maldição: “eis
aqui um projeto de marginal, ninguém agüenta tanta danação !”. Ainda bem que a
querida tia não tinha o poder da adivinhação.
Papai foi quem me escolheu para esse nome. Disse ele: “acho tão bonito o nome
ELEOMAR.” Falava que tinha um amigo de trabalho com este nome. Homenageava o
amigo e a sua maior preferência, ou seja, o mar. Até hoje não consegui desvendar se o
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companheiro de papai era um homem ou o próprio mar, posto que nosso genitor,
permanecia mais tempo nas águas salgadas falseadas de verde e azul do que em terra
firme.
Mamãe respeitou a sugestão do nome escolhido, mas o apelido que me deu ao
nascer foi o que pegou: Marzinho; pois rimava com Raimundinho e Airtinho. Depois
vieram mais três descendentes para compor a família dos Santos: Rosinha, Betinho e
Nardinho. Até hoje me identifico com a alcunha dada por minha mãe. Porém, sei a
força que carrega meu nome. O mar sempre me acompanhou e nunca me afastei dele.
Somos um só.

1.1.2 Tutóia: lá o tempo passava devagar...
A terra é um ser: carece de família, desse tear de entrexistências a
que chamam ternura (Mia couto)

Tutóia é uma pequena e sorridente cidade localizada na microrregião do Baixo
Parnaíba. Ela fica situada na parte norte do maranhão. É uma das últimas ilhas que
compõem os belos lençóis maranhenses. Logo, é cheia de belezas e tantos
encantamentos que fica difícil descrevê-la. Só indo lá para ver o quão lindo é aquele
pedaço de paraíso.
Até o nome Tutóia dá o que falar. Existem algumas versões que tentam explicar
a origem do lugar. As fontes são escassas sobre o assunto, mas de forma breve vou
comentar: os europeus relacionam o nome a Tróia, cidade localizada na Ásia menor,
tornada famosa pela beleza de Helena que provocou uma grande guerra cantada em
versos por Homero quando ainda faltavam mil anos para o Cristo nascer.
Noutra versão encontrada, o termo é apontado como procedente do povo
indígena Tremembé, habitantes da região, no qual “Tutóia" quer dizer "lençol de areia",
"grande extensão de dunas". Isto de fato caracteriza efetivamente a topografia dessa
região. Neste caso parece ser uma hipótese mais aceitável.
Porém, circula por entre as opiniões populares, outra versão que associa o nome
“Tutóia" ao tupi-guarani trazendo como siginificado "água boa". Entretanto, a versão
mais aceita pela maioria dos estudiosos considera “Tutóia" uma corruptela de "Totoi",
que em linguagem indígena pode ser entendido como: "que beleza!", "que encanto!”.
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1.1.3 BrinCriAções Infantis
O senhor lê o livro, eu leio o chão e as estrelas (Mia Couto)

Tive uma infância muito gostosa em Tutóia do Maranhão, mas precisamente
em Cajazeiras e Santa Rosa de Tutóia. Vivi os seis primeiros anos de minha vida com
minha família às margens do rio Parnaíba, tomando banho de rio, pescando, nadando
em águas doces e salgadas, subindo em árvores, plantando roças, fazendo farinhas,
montando em cavalos, correndo descalço pela areia, enfim, criando brincadeiras.
Vivi momentos que são hoje raros nas grandes cidades. E foi através do lúdico e
do imaginário que desde cedo comecei a aprender a me relacionar com a natureza, ou
melhor, fazendo-me parte dela.
Os rios eram seres encantadores e generosos que nos proviam com muita fartura,
além de constituírem as nossas avenidas e ruas. As águas dos rios e sua fauna nos
proporcionavam o alimento material, além do espiritual. Aprendíamos a pescar e a
nadar desde cedo. Os conhecimentos eram repassados pelos nossos entes-queridos mais
velhos. Éramos iniciados cedo, pois aqueles saberes ancestrais se tornariam importantes
para a manutenção de nossas famílias e de nossa história. A pescaria, o banho, olhar o
rio fosse noite ou dia acalmava a alma e espantava os maus fluídos.
A mata nos fornecia a lenha e os frutos. As nossas brincadeiras eram feitas nas
árvores. Transformávamo-nos em bichos ao pular dos galhos, ou mesmo ao nos
escondermos entre as folhas; Os animais eram nossos vizinhos de convívio, pois as
casas não tinham muros, apenas uma cerca feita de tronco de árvores demarcava o
espaço onde habitávamos. A relação se constituía por uma profunda integração à
natureza.
Era costume, ao entardecer, reunirmos, eu e algumas outras crianças para buscar
os cavalos nas pastagens. E ao voltar, banhávamos os animais e aproveitávamos para
mergulharmos nas fontes de água doce que brotavam do chão. Ficávamos na água até o
começo da noite.
Eram águas de Oxum5 que corriam incessantemente sobre a terra e molhavam
nossos corpos pequenos e desnudados. Oxum também nos oferecia pequenas fontes
para acalmar nossas sedes. Quando não queríamos ir até a fonte, nos banhávamos em
5

Divindade da água doce, das cachoeiras, do ouro, da fertilidade e do amor. Orixá da prosperidade, da
riqueza, ligada ao desenvolvimento da criança ainda no ventre da mãe.
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grandes bacias no quintal de nossas casas. Após o banho aproveitávamos a água
acumulada para aguar o quintal ou mesmo servir às plantas que tinham sede.
Aproveitávamos o silêncio de fim de tarde próximo à fonte de água para
espreitarmos uma imensa cobra que habitualmente cruzava a estrada que conduzia até a
margem da fonte. A curiosidade era maior do que o medo. Ficávamos calados
observando tão belo e imponente animal. A cobra passava arco-iriscando o chão e se
tornava ainda maior diante de nós, pequenas crianças.
Escondíamos o segredo para que não viessem acabar com a nossa diversão.
Oxumarê6 desfilava imponente sobre as folhas caídas na estrada que levava até a fonte
para o nosso encantamento e perplexidade.
Depois íamos para casa com os cavalos e logo mamãe servia a janta. O peixe
seco e salgado acompanhado com farinha de mandioca molhada com leite de coco era
meu prato predileto.
À época ainda não tinha geladeira na nossa casa, então salgávamos os alimentos
para melhor conservação. Oxóssi7 não deixava faltar alimentos em nossa morada.
Sempre havia algo para comer, mesmo que a espera demorasse até a caída do sol.
Comida na casa de uma pessoa do lugar significava comida na casa de todos/as. Isto
fortalecia os laços familiares e comunitários.
Após o jantar, geralmente íamos até a frente da pequena casa, e sob um céu
carregado de estrelas, conversávamos sobre os mais diversos assuntos, ou então
ouvíamos as histórias contadas pelo meu avô.
Os causos narrados por ele falavam das suas andanças pelo mundo. Mundo este
que excedia pouco aos limites de Tutóia, porém as estórias do nosso avô faziam nosso
lugarejo crescer até ficar maior que o mundo. Eram histórias do cotidiano que de
alguma forma envolviam a nossa comunidade.
Ouvíamos atentamente, pois cada palavra continha ensinamentos. Às vezes suas
narrativas eram apenas para amedrontar os espectadores. Eram causos de entes
encantados que vagavam pelas matas protegendo os bichos e as árvores dos malfazejos,
ou ainda, almas penadas que tinham deixado algo de valor na terra e que voltariam para
pegar o lhe era de direito.

6

Deus do arco-íris, também representado como deus-serpente. Oxumarê é o arco-íris que colore o céu.
Ele é a beleza da cor, a hipnose da cobra, a felicidade da prosperidade e a continuidade da vida.
7
Deus dos caçadores e orixá da fartura. Oxóssi é a semente, é o vegetal pronto para a colheita. Ele
representa o alimento que a humanidade consome.
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A nossa aprendizagem se dava através do processo de interação entre a nossa
comunidade e os demais elementos da natureza de forma contínua e fora do esquema
formal de ensino. Aprendíamos na vivência direta com o rio, a floresta, os bichos e as
pessoas próximas, como por exemplo, o meu avô ou meu pai que era um exímio
pescador. Saberes passados por muitas gerações sem a necessidade de um lugar
construído para aquela finalidade.
O tempo parecia que não passava naquele lugar. E a infância parecia ser eterna.
Não tínhamos muitos recursos financeiros, porém isso parecia ser uma preocupação
exclusiva dos nossos genitores.
Para ganhar alguns trocados, eu usava parte do meu tempo para assobiar cantigas
que aprendia com os pássaros, alegrando alguns adultos que se divertiam com a minha
criatividade, infantilidade e desenvoltura. Arremedava três tipos de sons diferentes:
grosso, médio e fino. De acordo com a dificuldade de cada som, eu cobrava uma quantia
em dinheiro diferenciada. Escola nenhuma me ensinou a ser como os bichos. Aprendi a
voar e cantar nas matas.
Mamãe não gostava da idéia dos meus trabalhos externos, pois preferia que eu
ficasse em casa, como os meus irmãos, ajudando nos afazeres domésticos e nas roças.
Mas eu transgredia suas ordens e ganhava o mundo, ou melhor, o mundo me ganhava.
Quando eu retornava para casa, ao cair da tarde, ela me esperava com uma
pequena vara de cipó nas mãos. De longe, eu via aquela silhueta feminina na frente de
casa, clareada pelo brilho da lua e o luminar das estrelas. Imediatamente eu colocava
algumas moedas nas mãos ou trazia frutas, ou mesmo uma cuia cheia de farinha para
agradá-la. Daí sua raiva se transformava em piedade, e ela quase sempre me poupava
das peias pensadas e ensaiadas.
Mamãe ficou mais amorosa e paciente comigo quando fui acometido por um
sarampo violento aos cinco anos de idade que quase me roubou a vida. Os remédios do
mato que nós conhecíamos já não eram suficientes para curar a doença. Então minha
família resolveu me hospitalizar.
Para chegar ao hospital mais próximo, tínhamos que ir pelo rio navegando em
uma pequena canoa até o centro de Tutóia. Levávamos quase o dia inteiro para
conseguirmos chegar até o hospital. No auge da doença, os médicos disseram que não
tinha mais o que fazer para me salvar. Os remédios alopáticos e o ambiente mal cuidado
do hospital fizeram a doença piorar. Disseram à mamãe que era internar e deixar nas
mãos de Deus, pois os médicos não tinham mais o que fazer para me livrar da morte.
22

Mamãe, vendo a condição dispensada aos internos no hospital , escolheu que eu
morresse em casa, próximo da família. Durante o dia ela revezava os cuidados com
minha Tia Raimunda, sua irmã. À noite, velas eram acesas e rezas eram feitas para que
eu não morresse sem luz sob o risco de não achar o caminho do céu. Mas parece que
ainda não era a minha hora. O supremo ainda não queria tanta danação no céu. Ele
resolveu me deixar mais alguns tempos aqui na terra para fazer algo aqui que só ele
sabe.
Papai, nesta época, começo da década de setenta, já era pescador no Ceará, na
cidade de Fortaleza. Mamãe cuidava da casa e plantava pequenas roças de mandioca,
macaxeira, milho, feijão e melancia. Eu e meus irmãos, ainda pequenos, ajudávamos
mamãe no plantio, na colheita, na casa de farinha e a fazer (e deglutir) as gostosas
tapiocas.

1.1.4 A chegada à Cidade da Luz
Saímos para o estrangeiro quando a nossa terra já saiu de nós (Mia Couto)

Papai, mensalmente, destinava uma parte dos seus rendimentos para ajudar a
família. Quase não víamos papai durante o ano devido à distância que nos separava. Daí
ele juntou algum dinheiro e trouxe toda a família para Fortaleza em 1973. Há época eu
estava com seis anos de idade.
Inicialmente moramos no bairro do Mucuripe, que fica próximo à praia que leva
o mesmo nome. Eu gostava muito do lugar, pois sempre que podia, tomava banho de
mar. Iemanjá8 sempre me protegeu de afogamentos. Sempre fui um bom nadador desde
a infância, mas por conta da minha confiança exagerada, costumava ser afoito quando
entrava no mar.
Nos finais de semana, gostava de ir ao Rio Cocó9 para pescar. O Cocó tinha fauna
e flora muito ricas. Os pescadores usavam os recursos naturais para o sustento de suas
famílias. Desta forma, não agrediam tanto o rio como hoje em dia. Ficar próximo da
8

Deusa dos grandes rios, do mar e da maternidade. Rainha das águas salgadas e dos lagos. Iemanjá é
venerada como mãe de todos os orixás, dos seres humanos e dos animais marinhos. Ela é representada por
uma sereia.
9

O Rio Cocó é o mais extenso rio que atravessa a região metropolitana de Fortaleza. Tem sua nascente na
Serra de Aratanha no município de Pacatuba e deságua no Oceano Atlântico na cidade de Fortaleza. A
vegetação é composta predominantemente por matas de mangues que formam belas paisagens. Outrora
havia rica fauna com espécies de moluscos, crustáceos, peixes, répteis, aves e mamíferos. Hoje constitui
um ecossistema muito maltratado devido principalmente à interferência humana em seu leito, porém foi
construído Parque do Cocó numa tentativa de minimizar o problema e preservar o ambiente que restou.
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água era uma forma de recordar a minha origem. Sentia-me em casa. Ainda hoje, as
matas, rios e praias me trazem muito sossego e deixam-me mais vivo. Nestes territórios
o meu encontro com os Deuses é mais intenso.

1.1.5 Da escola das matas para escola com paredes

A escola foi para mim como um barco: me dava acesso a outros mundos. Contudo,
aquele ensinamento não me totalizava. Ao contrário: mais eu aprendia, mais eu
sufocava. Ainda me demorei por anos, ganhando saberes precisos e preciosos.
(Mia Couto)

O meu percurso dentro da escola formal em Fortaleza se inicia num grupinho
próximo a casa onde morávamos. Minha primeira professora foi uma moça chamada
Gracinha. Ela, sempre que achava necessário, fazia uso da palmatória no/as aluno/as, ou
nos colocava de castigo. Esta é a lembrança mais marcante que tenho desta professora.
E, para dizer a verdade, nunca achei nisto a menor graça.
Depois estudei parte do primeiro grau, hoje ensino fundamental I, em uma
escola para filho de pescadores. Aprendíamos até moral e civismo, menos a pescar,
prática que eu já dominava desde cedo, pois quando criança acompanhava meus tios ou
meu avô por parte de mãe em pequenas pescarias.
Passei quase toda a minha juventude estudando em escolas públicas. Somente no
terceiro ano do antigo Segundo Grau, meu pai, em melhor situação financeira,
matriculou-me em uma escola particular. Isto me facilitou obter êxito no vestibular,
entretanto sofria muita discriminação por parte da gestão da escola e de alguns
alunos/as: primeiro por ser egresso do ensino público, portanto era tratado como menos
capaz. Depois por ser filho de pescador, pois eu tinha que explicar o tempo todo como
era o trabalho do papai. Talvez eu fosse o único filho de pescador da escola.
A minha vida universitária teve início na Universidade Estadual do Ceará no
curso de Bacharelado em Geografia no final da década de oitenta. Foi um tempo de
novas descobertas para mim, devido às relações pessoais estabelecidas e a ampliação
dos conhecimentos acadêmicos e reaproximação com o meu passado. Eu e mais cinco
estudantes do mesmo curso fazíamos passeios ecológicos em finais de semana e
feriados.
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Um dos integrantes do grupo geralmente levava um violão para poder alegrar os
passeios, mas na maioria das vezes preferíamos ouvir as canções que vinham das matas,
cujos autores eram pássaros, animais e o vento que faziam as árvores dançarem com
seus harmoniosos movimentos. Ficávamos mais vivos após cada momento vivenciado e
estávamos conectados de alguma forma com tudo aquilo.
Após cursar Geografia ingressei por vestibular no curso de Pedagogia. Aqui tive
iniciação à pesquisa científica como membro voluntário. O grupo do qual participava
desenvolveu uma pesquisa sociopoética em 2004, denominada: “metaforizando o ser
negro/ser índio: a produção de (novas) subjetividades étnicas.” O grupo concluiu apenas
a parte referente aos negros, ficando a parte dos índios para outra ocasião.
Paralelamente ao grupo de pesquisa freqüentava ocasionalmente o Espaço
Tempo Livre de Consciência Corporal e Ancestralidade Africana, onde eram realizadas
vivências diversas baseadas nos referenciais africanos, tais como: movimentos
corporais, alongamento, danças afro circulares, corridas rústicas, caminhadas
ecológicas, culinária vegetariana, entre outras. Ao final de cada vivência era feita uma
reflexão sobre o momento. Ficar calado às vezes dizia mais que palavras sem
sentimentos.
Participar do Tempo Livre mexeu com movimentos que não eram estranhos para
mim, mas estavam um pouco adormecidos em meu corpo. Cada vez que eu estava lá,
acordava o corpo para a vida. Entre alongamentos, danças, batuques, passeios e festas,
eu fazia mais conexão com minha ancestralidade.
Mais consciente dos referenciais afros, resolvi ir a uma roça de Candomblé
quando tive um problema emocional que me gerou outros problemas de ordem física e
espiritual. No terreiro fui muito bem acolhido e recebi aconselhamento e orientação
espiritual do Pai de Santo da casa. O fato me aproximou dos rituais religiosos da casa
por quais tenho respeito e estima, mesmo não tendo me iniciado após o contato.
A curiosidade me fez saber mais sobre aquele terreiro. Através do jogo de
búzios, foi-me revelado o meu orixá – Oxossi. Desejei entender mais sobre o culto e os
orixás. Inicialmente perguntava muito aos companheiros e companheiras do terreiro,
depois busquei algumas informações na literatura sobre o assunto. Após algumas
leituras e vivências comecei a perceber que as lendas e os mitos dos orixás traziam
muitos ensinamentos para a vida de uma forma simples e consistente.
Outro encontro feliz que tive na Pedagogia foi com a disciplina de Educação
Ambiental, assunto que muito me despertava interesse, mesmo antes de estar na
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graduação em Pedagogia, porém, quando iniciei o curso não havia a disciplina no
currículo do curso. Assisti às aulas como ouvinte após ter me graduado. Gostei tanto da
experiência que até hoje integro um grupo de Estudos e Pesquisa em Educação
Ambiental Dialógica na Faculdade de Educação /UFC - GEAD10.
Faço parte também do NACE /UFC (Núcleo de Africanidades do Ceará), grupo
preocupado com a história e cultura africana e dos afrodescendentes que tem o
propósito de ampliar, valorizar e visibilizar a cultura negra no ceará e no Brasil, além da
formação docente.
Concomitante às atividades acadêmicas, hoje atuo profissionalmente como
coordenador pedagógico efetivo em uma escola da rede municipal de ensino de
Fortaleza. Isto me oportuniza colocar em prática alguns ensinamentos teóricos
adquiridos na academia.
Entretanto, compreendo que assuntos como meio ambiente, cultura africana,
cultura indígena e arte, com os quais tenho mais aproximação e afinidade, ainda são
poucos valorizados, tanto nos espaços universitários como nas escolas.
Na maioria dos casos, são mantidos por iniciativas de grupos pequenos que
resistem e apostam em lógicas distintas impostas pelo mercado, como é o caso do
NACE e do GEAD. Porém, devido à pequena visibilidade pública, são ainda
insuficientes para contribuir de forma mais abrangente, com a formação de
professores/as que irão atuar em vários segmentos educativos, mas principalmente nas
escolas. Contudo, o trabalho vem sendo tecido a cada dia com muita persistência e
amor. Aos poucos vamos abrindo caminhos que antes pareciam impenetráveis.
Todas estas experiências me conduziram para elaborar este trabalho, que tem
como eixo principal, interligar Educação Ambiental através do tema (meio) ambiente,
relacionando com elementos da cultura afro-brasileira, mais especificamente, as
histórias, mitos e arquétipos dos orixás, com vistas à produção de (novos) conceitos
através de oficinas sociopoética feitas juntamente com professores/as e estudantes
universitário/as da rede pública.

10

Além de estudos e pesquisas em Educação Ambiental Dialógica numa perspectiva freireana, O GEAD
se ocupa ainda da Educação Intercultural, Educação e Cultura Popular e Formação de Professores.
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1.2 Percepções iniciais do problema
A ruína de uma nação começa no lar de um pequeno cidadão. (Provérbio Africano)

Eram passados seis meses do início do ano de 2007 quando resolvi viajar para
Tutóia do Maranhão novamente. Havia mais de dez anos que eu não voltava ao meu
lugar de origem. A verdade é que sempre viajava lá em sonhos, mas eram visitas rápidas
que só me enchiam de saudades.
O meu plano de retorno consistia em apresentar o lugar para minha recém esposa
e sua mãe, visto que alimentei nas duas um desejo de conhecer um cantinho do mundo
tão bem falado por mim. Acho que elas até desconfiavam que o lugar encantando das
minhas histórias infantis era fictício, pois eu não guardava nenhuma foto para
comprovar o que eu falava. A palavra de alguém em tempos de hoje só vale com provas
materializadas em imagens, documentos escritos, dentre outros recursos. Então resolvi
fazê-las participar dos meus sonhos através de um momento real.
Outra motivação que me levou a viagem de volta foi o desejo de saber mais do
meu passado, pois a sabedoria africana nos ensina que se não sabemos para onde vamos
neste mundo, devemos saber pelo menos de onde viemos, pois o tempo de agora é a
soma dos tempos de outrora.
Como havia anos que eu deixara de comparecer a região, então eu ansiava por ter
mais detalhes sobre como estava o lugar onde eu nasci; revisitar a minha família paterna e
materna; saber a condição da minha gente; perceber as mudanças que ocorreram no lugar
nos anos em que eu estive ausente.
Durante a adolescência eram mais freqüentes as idas à Tutóia, agora, demorava
anos sem pisar na querida terra. Voltava para um renascimento pessoal e para um encontro
familiar. Afinal, agora me sentia um estrangeiro em minha atual morada em Fortaleza,
visto que a cidade havia crescido muito. Aquilo não me agradava, pois no meu entender,
os problemas aumentavam proporcionalmente ao crescimento.
Gostava quando fortaleza era mais provinciana; quando as pessoas conversavam
nas calçadas das casas; quando a violência não assustava tanto; quando o ritmo de viver
era mais lento; quando as pessoas davam bom dia com sinceridade; quando o tempo era
preguiçoso; quando ainda se podia ver a maioria das estrelas no céu. Triste das cidades que
fazem desaparecer as estrelas do firmamento durante a noite.
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1.2.1 A viagem ao lugar dos meus sonhos
... viajei apenas para procurar minhas próprias pegadas. (Mia Couto)

Saímos de Fortaleza em direção à Parnaíba no estado do Piauí por volta de oito
horas da noite. Dormimos quase toda à viagem até chegar ao local desejado. Estacionamos
na rodoviária de Parnaíba quando a noite se desmanchava e os primeiros fios de luz
cruzavam o céu acordando toda a cidade. Alguns viventes até pareciam não terem
dormido, outros pareciam não terem nem acordado.
Nossos corpos, ainda preguiçosos da viagem, estavam ansiosos para pegar o
primeiro barco em direção à Tutóia, nosso destino almejado. Quando menino, durante as
férias escolares, sempre que podia, voltava ao meu lugar de nascença para visitar meus
parentes e aproveitar o tempo sem estudos escolares. Uma dos momentos mais gostoso da
viagem era o trecho que fazíamos de barco entre Parnaíba e Tutóia.
Navegávamos pelos braços do rio deitados em redes que se amontoavam pela
embarcação. Durante o percurso eu apreciava os manguezais com sua diversidade animal e
vegetal. A revoada de flamingos de cores variadas no cair da tarde me deixava boquiaberto
e contemplativo.
Os/as pescadores/as circulavam nas canoas conduzindo fartas porções de peixes,
caranguejos e mariscos para matar a fome de suas famílias e comercializar o excedente.
Os macacos com suas molecagens e os camaleões com suas cores variadas davam
um espetáculo à parte. Estava ansioso para reviver aqueles momentos de outrora.
Ainda na rodoviária, perguntei ao primeiro taxista que encontramos se ele podia
nos conduzir até o ponto de onde saiam às embarcações para Tutóia. Para minha surpresa
ele informou que a viagem da qual eu estava falando havia sido quase extinta.
O trajeto atual era feito de ônibus pelas novas estradas construídas. Para viajar de
barco até a ilha pretendida só seria possível se nós alugássemos uma lancha rápida nas
agências de turismo. Então, indicou-me duas agências que faziam a viagem. Falou-me dos
preços, mas as nossas condições monetárias só permitiam a viagem de ônibus.
Recordei ao taxista que no passado não muito distante os custos da viagem nas
embarcações coletivas tinham preços populares e que a maiorias das pessoas conseguiam
pagar. Quase todas as pessoas do lugar podiam contemplar aquela paisagem maravilhosa
durante o percurso.
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Ele disse que em tempos de agora as pessoas do lugar preferiam o ônibus que era
mais rápido, logo perderam o hábito de navegar pelo rio. A beleza da paisagem era para
desfruto primeiro dos turistas, pessoas que tinham condição de bancar o passeio.
Segundo a percepção do motorista de táxi a paisagem que antigamente fazia parte
do cotidiano das pessoas do lugar, servia apenas a quem podia pagar um alto preço. A
melhor condição monetária dos/as estrangeiros/as deixava a margem os/as moradores/as
do lugar.
O território que antigamente era comum às pessoas que efetivamente habitavam o
lugar agora estava sendo apropriado economicamente, simbolicamente e culturalmente por
estrangeiros/as que detinham o poder de consumo. O turismo chegava rápido em Parnaíba
e as pessoas do lugar caminhavam lentamente para uma destituição territorial dentro do
seu próprio território.
O mesmo turismo que trazia riquezas financeiras para o lugar, como sustentavam
os empresários e os governos locais, por outro lado, trazia uma diversidade de problemas
sócio-ambientais materializado na mudança da paisagem do lugar e o modo de vida das
pessoas. Tudo em nome do prometido desenvolvimento econômico da cidade. Agora me
perguntava como estava o lugar onde eu nascera. Será que havia sofrido muitas
transformações? Como estava vivendo a minha gente?
Passada algumas horas, já estávamos dentro de um velho ônibus de uma empresa
que tinha a denominação de um santo católico que tem identificação com a ecologia: São
Francisco. Roguei ao bendito Santo que protegesse a todos/as que viajavam naquela
condução, pois o transporte coletivo ameaçava se desmontar a qualquer tempo em estradas
tão esburacadas e empoeiradas.
Os pneus eram velhos e desgastados. As esponjas do assento já haviam fugido há
algum tempo causando desconforto aos/as passageiros/as. O motor da velha condução
roncava autoritário e não permitia que alguém de nós passageiros/as tirasse uma breve
soneca.
Mesmo com todos às dificuldades enfrentadas na viagem, meu coração se enchia de
expectativa, pois em poucas horas estaríamos a chegar ao nosso pretenso destino. O
caminho de ida já dava pistas de algumas mudanças que haviam ocorrido por aquelas
bandas do mundo.
O ônibus corria desesperado pela estrada deixando a poeira cair sobre a sua
traseira. Parecia fugir de si mesmo. Com alguma dificuldade visual causada pela poeira
nos vidros da janela do coletivo podíamos ver algumas casas de alvenaria cobertas com
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telhas. Estas habitações se misturavam a uma minoria de casas feitas de barro batido,
madeira e palhas, as chamadas de casas de taipa.
Antes havia bichos que transportavam pessoas, agora havia motos e alguns carros.
A casa de farinha perdia espaço para pequenas bodegas e bares. O que era produzido agora
estava sendo comprado. Na maioria das residências, podia-se ver uma antena parabólica.
Certamente as conversas noturnas na frente das casas perdiam terreno para os programas
de televisão.

Foto 02 – Casa de taipa com antena parabólica;

Foto 03 – Casa de farinha (Eleomar dos Santos).

1.2.2 - A Casa de Vovó
A lágrima nos universa, nela regressamos ao primeiro início. Aquela
gotinha é, em nós, o umbigo do mundo. A lágrima plagia o oceano.
(Mia Couto)

Quando chegamos à casa da minha avó em Poço Dantas, localidade de Tutóia do
Maranhão, uma saudade repentina me acometeu. Um filme da minha infância percorreu
a minha mente naquele instante. Um rio de memórias inundou-me a cabeça, deixando
apertado e ardido meu coração; um pouco de água salgada minou em meus olhos. Senti
que o chão me cobrava à saída daquele lugar.
A minha querida avó estava mais velha, o que a tornava mais bonita. A casa
estava mais jovem e espaçosa, mas para mim menos atraente. A nova casa havia sido
construída recentemente no lugar da pequena e velha casa de barro batido a mando de
um dos netos de vovó que morava em Brasília. Era um presente de gratidão pelo amor
dispensado a toda a família, pois Mãe Itelvina, acolhia a todos/as que chegassem a sua
pequena casa.
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Foto 04 – Nova casa da vovó (Daniela Uchôa)

Acontece que vovó não estava feliz com a mudança do velho para o novo.
Conversando com ela, confessou-me que tinha saudades da sua velha casinha e do seu
modo de vida. A demolição da velha casa carregou a alegria de vovó. Não foi destruída
somente a casa, mas grande parte de sua história e de seu mundo, com promessas de
uma casa mais moderna e cheia de confortos.
Não só a casa de vovó estava diferente, mas o lugar também sofrera
transformações em nome da civilidade , do desenvolvimento e do progresso.
Os alimentos, antes plantados e coletados nos quintais, nas roças e nas matas,
agora eram comprados em sua maioria. Antes havia a caça e a pesca de subsistência
para compor a mistura da comida, agora havia o frigorífico. Os animais eram quem
transportavam as pessoas nas estradas de terra, agora os motores das motos e dos carros
reinavam quase absolutos. As embarcações fluviais perderam espaço para o ônibus e o
rio fora mais esquecido e estava tristonho. Antigamente o consumo básico era suficiente
para viver, agora se inventava consumos desnecessários.
Muitos/as agricultores/as que outrora plantavam suas roças para sobreviver,
preferiam comprar os produtos de comerciantes de fora do lugar. As terras que antes
viviam soltas e sem donos estavam sendo cercadas. Quem tinha mais dinheiro cercava
mais. A terra sagrada que antes era lugar de morada estava virando investimento
financeiro futuro. Antes a terra era um espaço comunitário, agora havia briga para
cercar o maior espaço possível.
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A estada no meu lugar; as conversas com a minha avó materna; e a relação com
a comunidade local, durantes o mês em que lá fiquei com a esposa e sogra, me fizeram
perceber que não só a cidade de Fortaleza, onde eu morava, havia mudado em nome do
desenvolvimento econômico e social, mas a população daquela pequenina cidade e
talvez outras tantas pelo Brasil afora, abraçava o desejo do crescimento econômico e do
dito progresso.
Seria possível conciliar desenvolvimento econômico, os avanços da ciência e
tecnologia com a sustentabilidade ambiental? Esta é uma pergunta que ainda não tem
resposta. O que parece pertinente é que o campo sonha insistentemente em um dia virar
cidade. Mas é preciso atenção com esta mudança, pois:

(...) a vida urbana que, embora tenha criado novas formas de conforto, também
deprimiu os valores bucólicos da vida rural, a capacidade de êxtase estético, a
sensibilidade pelos perfumes, sabores e cores do campo, a erotização da vida rural. Se
essa transgressão da natureza teve algum sentido na lógica do progresso da
modernidade, hoje em dia ela não é defendida ecológica, tecnológica e moralmente.
(LEFF, 2008; p.293)

O meu lugar caminhava influenciável e vagaroso como o sol quando se afunda
na barriga da terra para o prometido mundo moderno.
Torna-se importante desmistificar que a lógica do progresso econômico é a única
capaz de render felicidade aos habitantes da terra. Esta por sua vez tem negado a
natureza ou se aproveitado dela para gerar grandes rendimentos a poucos, deixando um
rastro de destruição que ameaça todo o planeta.

1.2.3 - As Crises
Falam muito de colonialismo. Mas isso foi coisa que eu duvido que houvesse. O
que fizeram esses brancos foi ocuparem-nos. Não foi só a terra: ocuparam-nos a
nós, acamparam no meio de nossas cabeças. Somos madeira que apanhou chuva.
Agora não acendemos nem damos sombra. Temos que secar à luz de um sol que
ainda não há. Esse sol pode nascer dentro de nós. (Mia Couto)
Antigamente queríamos ser civilizados, agora queremos ser modernos (Mia Couto)

Este tão propalado progresso econômico, redentor da humanidade, segundo
Soares (2008, p.56 e 57) é um mero construtor de não-lugares, sem propósito coletivo,
sem sentido do ponto de vista civilizatório que para o africano é sempre inclusivo,
voltado para a comunidade e a família.
Ainda acompanhando o pensamento de Soares, vale notar que o progresso do
ocidente abriu uma barreira muito maior entre aqueles que podem e os que não podem
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consumir, terminou por cindir uma sociedade que já apresentava fortes sinais de
hierarquização das diferenças, consolidando a exploração capitalista, rotulando de
selvagens todos aqueles que não o acompanharam, destruindo os significados de algumas
culturas milenares e consolidando a colonização através da globalização. Extinguiu muitos
animais, poluiu e devastou a natureza, criando marcas doentias e crônicas no planeta, não
se preocupando com a ecologia, quase causando a sua destruição.
É quase consenso que os problemas ambientais tomaram grande importância nos
últimos tempos devido à ameaça de uma catástrofe ecológica que pode dar fim a milhares
de espécies do planeta incluindo os seres humanos. As pesquisas científicas apontam a
humanidade como principal responsável por este momento. Trata-se de uma crise
civilizatória e não apenas ambiental. De fato, acompanhando o pensamento de Figueiredo
(2007, p.68) podemos chegar a esta constatação, pois segundo o autor:
[...] vivemos essa crise civilizatória, crise da modernidade, crise radical do
pensamento, dos valores, das orientações éticas. Não vivemos uma crise
setorial, mas de paradigma, matriz de percepção do mundo, do pensar. [...]. É
preciosa uma reflexão que permita-nos perceber que somos parte essencial da
natureza. Ponto de encontro entre o céu e a terra. [...]. Precisamos isto sim,
romper com as dicotomias que separam o ser humano da natureza,
entendendo que, sendo um ser cultural, o humano é também um ser natural.
Devendo assumir seu papel de contribuinte na manutenção do equilíbrio
dinâmico desse grande ecossistema global.

É importante para a nossa discussão perceber que os referenciais que trataram ao
longo do tempo das questões relacionadas ao meio ambiente, portanto formadoras de
pensamentos que deságuam em atitudes, são notadamente europeus. Sim, mas qual o
problema disso? Acontece que esta matriz pensou o mundo a partir do seu “umbigo”, ou
seja, a partir do etnocentrismo europeu (cultura que pensa o universal e que elege a
partir de si um padrão cultural). Concordo com Lander (2005, p. 9) quando afirma que:
A construção eurocêntrica pensa e organiza a totalidade do tempo e do espaço
para toda a humanidade do ponto de vista de sua própria experiência, colocando
sua especificidade histórica e cultural como padrão de referência superior e
universal. [...]. As outras formas de ser, as outras formas de organização da
sociedade, as outras formas de conhecimento, são transformadas não só em
diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas, o
que, no imaginário do progresso, enfatiza sua inferioridade.

Esta hegemonia teve uma grande responsabilidade histórica de implementar uma
separação radical que a modernidade ainda opera que é a separação entre natureza e
cultura.

Nestas

separações

humano/natureza,

sensível/inteligível,

corpo/mente,
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material/espiritual há uma hierarquização, onde tudo que é natureza é inferiorizado, e
por isto deve ser dominado e controlado pelo ser humano.
O racionalismo ocidental dominante concebe que as culturas que têm uma maior
aproximação com a natureza são inferiores e têm menos valor, sendo passíveis de
dominação pelas civilizações eurocêntricas. Portanto “o outro” é introjetado pela
consciência hegemônica européia como ente sem importância e ser sem lugar na
cultura, logo é tratado como um objeto passível de ser dominado e usado.
Certamente que a lógica que tem alimentado a idéia ocidental de progresso
regida pela quantidade e pela rentabilidade das economias, é totalmente anti-eco-lógica.
Ela tem impactos negativos no ambiente, nas relações sociais e na subjetividade humana
- partes que formam um todo em constantes trocas.
Outras lógicas são possíveis? Acredito que sim. Evidencia-se a necessidade de
buscarmos caminhos alternativos ao pensamento europeu para se vivenciar e pensar o
ambiente a partir do que foi negado e desvalorizado pela cultura racional européia.
O meu intuito é valorizar as culturas ditas tradicionais como é o caso das
culturas de matriz africana e índigena, visto que estas, no meu modo de ver, têm ligação
mais próxima com a natureza. Aqui estou me referindo à cultura afro-brasileira,
trazendo um pequeno recorte dos arquétipos, mitos e lendas dos orixás, para tratar das
questões ambientais numa perspectiva diferenciada do pensamento racional ocidental.
Penso que, a forma cultural africana, traz contribuições importantes para o
(meio) ambiente, dentre elas, a indissociabilidade entre natureza e cultura, além de uma
relação de profundo respeito e responsabilidade com o cosmo, pois nesta tradição não
há separação entre o ser humano, as plantas, os animais e os minerais. Sodré (1988,
p.92) nos confirma que no modelo africano “as árvores, as casa, as ervas, os animais os
homens, compõem uma totalidade, que hoje os valores da acumulação capitalista e as
formas produtivistas da organização do mundo procuram fragmentar.”
O racionalismo ocidental foi responsável por diversas separações, distanciando
as pessoas cada vez mais da natureza e naturalizando ao longo do tempo esta relação.
As culturas africanas, na contra mão desta perspectiva, privilegiam as relações humano/
natureza, compreendendo o ser humano como a própria natureza, formando assim um
elo inseparável entre as partes. Esta é uma grande diferença em relação aos valores
importados das culturas capitalistas/cristãs desenvolvimentistas.
Nestas culturas voltadas para o acúmulo e o consumo o ser humano se comporta
como o dono do mundo. Ele não se percebe como parte integrante da natureza. Torna-se
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urgente resgatar a noção de sacralidade da natureza, respeitada e celebrada por diversas
culturas antigas e contemporâneas ditas tradicionais.
A relação Homem-Natureza, tradicionalmente abordada como formada por entes
separados na ontologia ocidental, apresenta-se totalmente integrada com a ontologia
africana. Daí que a discussão entre natureza e cultura perde o sentido a partir dessa
matriz filosófica, pois uma se traduz na outra, dado que a relação é de participação
mútua e não uma relação de exploração da natureza reduzida à coisa, muito menos na
instituição do antropocentrismo como referencial do mundo. (OLIVEIRA, 2007, p.
271).

O pensamento europeu é o que dá fundamento às nossas pedagogias. São idéias
hegemônicas e universalizantes que constituem a modernidade cultural, além de serem
naturalizadas e assumidas como únicas possíveis. Portanto, negam e desvalorizam a
diversidade cultural, exigindo-se, portanto, outras matrizes de pensamento que
contemplem outras culturas além das que já estão instituídas.
As culturas que tem mais aproximação com a natureza percebem que os animais, as
plantas e tudo mais ao nosso redor, nos ensinam lições importantes de vida. Isto esta
presente nos mitos da literatura afro-brasileira, por exemplo. Estas culturas percebem que
o mundo, acompanhando o pensamento de Capra (2006, p.106), contém coisas que
precisamos saber que são importantes demais para serem deixadas unicamente para os
humanos e que essas lições essenciais estão presentes em tudo a nossa volta. O ato de
aprender, em resumo, não ocorre apenas numa determinada relação deliberada de ensinoaprendizagem entre pessoas. O mundo todo é um/a professor/a.

1.2.4 - Eis a questão:
Quem não sabe de nada sempre desconfia de tudo. (Mia Couto, 2008)

Diante do exposto, interessa-me saber, se é possível a produção de novos conceitos
relacionados ao meio ambiente, a partir de elementos culturais diferenciados da forma
cultural européia, que sirvam de subsídios teórico-práticos para as nossas ações ambientais
cotidianas.
Logo desejo responder as seguintes questões: que (novos) conceitos são
produzidos por professores/as e alunos/as universitários/as do ensino público
relacionados ao meio ambiente quando utilizo para a produção dos mesmos os
arquétipos, itan (histórias e mitos) dos orixás?
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Como pergunta correlacionada trago: até que ponto os (novos) conceitos produzidos
escapam da influência dos conceitos relacionados ao meio ambiente já tão
institucionalizados, cristalizados e naturalizados ?
Este trabalho, pois, tem a finalidade de interligar Educação Ambiental,
enfocando o (meio) ambiente e os referenciais afro-brasileiros, através dos arquétipos,
histórias e mitos dos orixás de forma transversalizada com vistas a produzir (novos)
conceitos relacionados ao meio ambiente que escapem dos valores eurocêntricos.
Para tanto recorri à sociopoética, método de pesquisa coletiva, do qual tratarei
com mais atenção ao longo do texto, quando apresentar com mais detalhes a
metodologia de pesquisa.
O grupo que fez comigo a pesquisa foi constituído por um professor e alunos/as
universitários, além de professores/as do ensino público, visto que estes/as autores/as
sociais em sua maioria são e/ou serão formadores/as sociais, que atuam/ou atuarão, em
espaços educativos diversos, principalmente na escola.

1.2.5 - A relevância

Parece-me que ainda não existem, ou ainda não estão tendo a devida e necessária
divulgação, pesquisas que façam a integração das temáticas inerentes à Educação
Ambiental com os referenciais africanos e afro-brasileiros, muito menos interligando
estes dois importantes temas de maneira transversalizada. Por estas razões, acredito que
este estudo ganha relevância, somando-se ainda o seu caráter inovador e ao mesmo
tempo desafiador.
O momento atual é favorável para tratar das duas temáticas, haja vista que estamos
vivendo um momento sócio-ambiental, político e econômico em que os problemas étnicoraciais e ambientais estão em evidência.
Sabemos que existe uma legislação específica para cada um destes temas que está
em vigor, onde a lei exige que ambos estejam presentes no cotidiano escolar, sendo
tratados de forma transversalizada. Entretanto as ações não estão sendo implementadas a
contento. Ou quando acontecem é de forma muito incipiente, onde os/as formadores/as
nem sempre estão preparados adequadamente.
Aqui é dada uma contribuição no sentido de inaugurar uma possibilidade de
diálogo entre as temáticas, que no meu modo de ver, estão bem interligadas, mesmo com
todas as limitações deste pesquisador em demonstrar estas relações.
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Durante o trabalho, mais especificamente nas oficinas sociopoéticas, utilizo
algumas vezes o termo ambiente em vez de meio ambiente. Pois percebo que a
expressão meio ambiente, apesar da sua polissemia, carrega muitas naturalizações
conceituais. Também por notar que o termo traz alguns inconvenientes, pois não faz
sentido falar de meio se a intenção é mostrar a totalidade das relações ecológicas.
Entretanto, ainda é o termo mais usado em todas as áreas do conhecimento que abordam
o tema.
Faço uso também de forma recorrente nas oficinas de pesquisa da metáfora de
cidade para me referir ao meio ambiente. Primeiro para fugir das naturalizações
conceituais como frisei há pouco, também por desejar estimular a criatividade do grupo.
Mesmo sabendo da polissemia conceitual do termo cidade, penso que ele é menos
carregado de sentido, visto que busco achar o diferente, evitando assim, que se fique
apenas na repetição dos conceitos já instituídos como sugere a pesquisa sociopoética.
Dou especial atenção ao orixá Exu11, visto que este é o mais “polêmico” dos
orixás. “Em Exu existe um princípio pedagógico e dialógico gerador de conceitos”
(SOARES, 2008). Trata-se de valorizar a matriz africana como referência importante
para se pensar e vivenciar uma Educação Ambiental culturalmente diferenciada. Este é
somente um pingo d’água no oceano da construção do saber ambiental com bases nos
saberes ancestrais.

11

Deus guardião dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. Orixá da comunicação, é ele quem
leva aos demais orixás, as oferendas que os humanos lhes dedicam para agradá-los, e assim, merecer
proteção e favores. Exu está presente em tudo e em todos. Ele é capacidade dinâmica de tudo que tem
vida.

37

2. MITOS, ORIXÁS E NATUREZA

2.1 A força dos mitos africanos

A maioria das culturas africanas encerra sua sabedoria na forma narrativa dos
mitos. Possivelmente porque os mitos não separam as esferas do viver. O mito não
separa religião de política, ética de trabalho, conhecimentos e ação. Os mitos têm uma
função pedagógica de transmissão do conhecimento através de uma linguagem literária,
poética e carregada de simbolismo.
Para Soares (2008, p.82), o mito é a base da cultura de um povo, está no início
da formação e dá sentido à sua existência, portanto, faz parte de uma base históricoreligiosa e filosófica da formação de todos os povos da terra e suas mais diversas
culturas; todos os povos têm sua mitologia, que são os seus primeiros tempos, em que
homens e divindades se encontram e, a partir daí, nasce a cultura, que é berço da criação
do espírito humano.
É na época mítica em que o fenômeno das contendas entre deuses e humanos,
embora de aparência irreal e infantil de jogos, vai compor, juntamente com a parte física
(corpo) e a parte circundante a este (natureza), a complexidade que mais tarde
chamaremos de homem. Daí que decifrar ou interpretar esta fase nos daria a chave do
entendimento humano, não à luz da lógica ou dos processos de verificação das ciências
modernas, pois a complexidade ou, às vezes, a simplicidade dos mitos, não se deixa
penetrar por estas ferramentas.
A era mítica tem como características fundamentais a ação, o ritual, a repetição,
o sacro, a divindade, uma vez que no mito a presença do Divino é uma constante. Para
ser interpretada carece do movimento instintivo de retorno ao princípio. Precisa de
vivências e convivências com o sobrenatural; se faz necessário pois, que percamos a
naturalidade, que abandonemos a normalidade que funda a crise da estabilidade de
nossos dias, veladoras da compreensão, criação e nobreza do espírito humano.
Para ilustrar a linguagem dos mitos, recontarei a seguir a história criação da terra
baseado no texto de Ogbebara (2001, p. 13) com algumas adaptações feitas por mim,
inclusive no título original da narrativa que se chama O início de tudo. Ele traz uma
nova mensagem da criação do mundo em relação ao pensamento judaico-cristã. Este
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mito foi aproveitado em uma das oficinas de produção de dados com o grupo
pesquisador, então já o antecipo aqui:
A CRIAÇÃO DA TERRA

Em um tempo muito distante, nada existia além do Orum, que era o espaço habitado por entidades
espirituais elevadas, os Orixás Funfun. Estes passavam o tempo deliciando-se com frutas e néctares ainda
hoje desconhecidos pelos humanos.

No Orum existiam todas as coisas que existem hoje em nosso mundo, só que de forma imaterial, mais
sutil. O ambiente era de total felicidade, não fosse a ociosidade em que viviam os deuses, tudo estava
perfeito.
Naquele dia, Olorum, que governava o Orum, encontrava-se especialmente alegre. Havia tido uma idéia
que, sem sombra de duvidas, traria fim ao ócio reinante. Resolvera criar um novo mundo que seria
habitado por seres mortais, mas semelhantes em tudo e a Ele próprio, e, para tanto, precisava da ajuda de
todos os seus filhos.
Olorum reservou a Obatalá a importante missão de criar o mundo dos mortais, ao qual se chamaria Aiê(
mundo material). Todos os Orixás teriam funções importantes neste projeto, mas deveriam agir sob as
ordens e orientações de Obatalá, àquele a que foi concedido o saco da existência.
Após receber das Divinas mãos os atributos à sua missão, Obatalá agradeceu a Olorum e retirou-se,
seguido de todos os Orixás presentes a reunião, com exceção de Odudua, única representante de sexo
feminino, presente à assembléia. Odudua ficou triste e perguntou ao Grande Pai Olorum se ela iria estar
incluída nos planos daquela grande criação. Ele disse que ela tivesse paciência e que se juntasse a Exu.
Para saber exatamente como proceder, Obatalá ainda foi pedir conselho a Orunmilá, o filho mais velho de
Olorum, deus da profecia e Senhor da Sabedoria.
Orunmilá disse a Obatalá que o oráculo não se apresentara com bons augúrios. Para que a missão fosse
coroada de êxito e todos os objetivos atingidos em sua plenitude, seria necessário que fosse oferecido um
sacrifício a Exu. Uma galinhas d`angola de cinco dedos, um camaleão e uma corrente com 2 mil elos.
Além disso, 200 caracóis igbim deveriam ser sacrificados aos pés de Olorum. Só assim a missão teria
êxito disse Orunmilá. Após a consulta do oráculo todos partiram para a difícil tarefa.
O caminho que separava o Orum do local onde deveria ser criada a terra era longo, coberto de areia, e não
se manifestava nele qualquer forma de vida. O sol, inclemente, provocava sede nos Orixás, o que fazia
com que o consumo do precioso líquido aumentasse significativamente.
Em poucos dias, todo o estoque de água se esgotou por completo e pela primeira vez os Orixás
experimentaram o desconforto da sede e do calor. As areias escaldantes queimavam seus pés e o suor
empapava suas vestimentas brancas, colando-as aos seus corpos e aumentando ainda suas dificuldades.
Obatalá, no entanto, seguia a frente de todos os Orixás, e preocupado apenas em levar a termo a
importante missão que lhe foi dada por seu pai, descuidou-se de fazer as oferendas a Exu.

39

Exu seguia de longe a malfadada expedição. Então resolveu agir. Retirou um pó de uma de suas inúmeras
cabacinhas de que dispunha e despejou-o sobre o solo, de onde surgiu uma palmeira frondosa que logo foi
avistada por Obatalá.
Obatalá estava certo de que haveria água no local onde um vegetal crescera de forma tão exuberante.
Depois de caminhar algumas horas, Obatalá, já sem forças, chegou junto à palmeira, e grande foi a sua
decepção ao constatar a falta de água nos arredores. Desesperado, e sem raciocinar, cravou seu cajado no
tronco do vegetal e , recolhendo numa cabaça a seiva que dali escorria, bebeu com sofreguidão, até sentirse plenamente saciado.
Ora, o líquido extraído da palmeira possuía grande teor alcoólico e, em pouco tempo, completamente
embriagado, o primogênito de Olorum caiu no mais profundo sono.
Um a um, os poucos Orixás que ainda o seguiam foram chegando e vendo seu líder completamente
embriagado. Tentaram inutilmente acordá-lo, mas , percebendo que isto era impossível, regressaamr ao
Orum sem ele, certo de que a missão fracassara, pois não era permitido a Obatalá consumir qualquer tipo
de bebida fermentada.
Ao lado de Obatalá ficou caído o precioso saco da existência. Depois de certificar-se de que todos já
haveriam ido embora, Exu, aproximou-se sorrateiramente, recolheu o saco e, atirando-o às costas,
retornou satisfeito ao Orum.
Exu nada mais fez que cumprir a sua missão, pois ele era encarregado por Olorum, o Senhor de todas as
coisas, de castigar a qualquer um que negligenciasse os sacrifícios determinados por Orunmilá. Nem
mesmo Obatalá, o filho preferido de Deus, tinha o direito a desobedecer à lei!
Odudua e Exu foram contar o ocorrido a Olorum. Porém, Olorum sabia tudo o que acontecera. Tudo
fazia parte dos seus planos, nos quais seus filhos, sem saber, eram simples executores, por isso a narração
daquela história apenas divertia Olorum.
Após o relato, Olorum se dirigiu a Odudua, a princesa, e a ela confiou à missão que Obatalá não
conseguiu levar a termo. Pediu que ela reunisse os Orixás, pegasse o saco da existência, fizesse as
oferendas devidas e partisse o mais rapidamente possível em direção ao Oceano do Não Ser, onde deveria
ser criada a terra.
Odudua pediu a ajuda a Exu que convocasse todos os orixás para seguir ao seu lado, pois sem eles não
seria capaz de cumprir aquela difícil tarefa. Exu acompanhou de longe a caravana até o local combinado
da criação.
Odudua com o auxílio de Exu pegou a corrente com 2 mil elos de ferro que trazia e desceu por ela até a
superfície das águas do Oceano do Não Ser. Do saco da criação tirou um punhado de terra que atirou
sobre as águas, e ali se formou uma pequena ilha. Em seguida soltou uma galinha d’angola de cinco
dedos que se pôs a ciscar, espalhando por todos os lados a terra do montículo. Uma grande superfície
sólida foi se formando sob os pés da galinha. O chão espalhou-se até onde os olhos de alguém já não
podiam alcançar.
Desejando verificar se o mundo estava suficientemente sólido, Odudua ordenou que o camaleão descesse
pela corrente de ferro até a terra. Ele andou com segurança e voltou são e salvo às mãos de Odudua. Com
outros punhados do pó da criação foi acrescentado ao mundo tudo o que nele deveria existir. Assim foi
criado o mundo.
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Odudua voltou para a casa do Pai para contar-lhe a boa notícia. Todos foram recebidos com uma grande
festa.
A Obatalá foi concedida a grande missão de criar o ser humano, continuando assim, a história da criação.

As narrativas míticas são fatos de vida de culturas singulares do mundo. Eles são
dramas contados em forma de histórias que têm fundamentos morais e éticos de uma
sociedade. Os mitos carregam a função de estruturar a vida e a produção dos povos,
assim como explicam fenômenos vividos pelas diversas sociedades.
As culturas africanas, de um modo geral, demonstram que a revelação dos
mitos cria um envolvimento sagrado numa sucessão de cenas da vida em
todas as suas manifestações. São animais, plantas, astros e a natureza como
um todo, assumindo significados que vão além de um simples ser. É um
drama vivido realmente, onde os Òrìsà, com seus gestos próprios, são tão
reais quanto a vida e os gestos humanos. São eles os grandes personagens
míticos que continuam a participar da vida humana como seres ativos e
exemplares e, em outros casos, com um comportamento incoerente com a sua
condição divina. (BENISTE, 2008, p.20)

Sendo os orixás tão semelhantes aos seres humanos, ambos apresentam virtudes
e defeitos, tudo isto possibilitou uma forte relação entre homens e mulheres e seus
orixás, entre seres divinos e humanos.
Na dinâmica da civilização africana o mito tem o sabor de magia e o cheiro de
mistério. Ele está impregnado de mistérios da vida. Pois a vida é uma obra de arte
misteriosa. “O mito não precisa de uma razão explicativa, mas faz reviver um tempo e
um espaço ancestral” (OLIVEIRA, 2007, p. 226) que se conecta com o tempo atual.
Pelos mitos africanos se viaja por estradas desconhecidas e cheias de curvas que
não se sabe ao certo aonde vão dar. Um bom mito ativa nossos diferentes sentidos já
aposentados às vezes pela falta de uso. O mito é a própria oralidade em forma de
literatura. A oralidade é uma característica marcante da cultura africana. A palavra é
cheia de força e tem um grande poder. O mito ensina, pois se traduz em narrativas que
retratam a condição humana nos seu cotidiano.
Precisamos enxergar os mitos como o povo iorubá, que consideram as narrativas
míticas, não como mentira, uma invenção, uma história irreal ou fábula, mas como uma
história real, verdadeira, que retrata o cotidiano das ações dos homens e dos deuses,
cheia de significados sagrados e ontológicos.
O mito em sua simplicidade profunda supera a racionalidade, alcançando esferas
pouco visitadas como a intuição, a afetividade, a imaginação, a sensibilidade e a
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espiritualidade que são dimensões importantes para se criar relações do sujeito com ele
mesmo, do sujeito com outros seres vivos e não vivos, enfim, com o cosmo. Todas estas
dimensões são importantes para tratar das questões ambientais, pois dizem respeito ao
trato com vidas.

2.2 - Orixás e a Natureza
Os Orixás controlam e são as próprias forças da natureza.
Sem natureza não há Orixá. Acabar com natureza é acabar com os Orixás.

De forma simplificada e didática, podemos considerar os Orixás como
divindades servidoras da humanidade. São divindades da natureza que ligam o Orum
(mundo imaterial e espiritual) ao Aiê (mundo material). Portanto, os orixás são
intermediários entre o Deus Supremo (Olorum) e o mundo terrestre.
De acordo com as tradições reveladas, alguns seriam divindades primordiais pela
convivência com o Deus Supremo no início de tudo. Outros são figuras importantes
como reis, rainhas, fundadores de cidades, que pelos seus grandes feitos foram
divinizados, ou então por ligações fantásticas com os elementos da natureza – a terra, o
vento, os mares, os rios, as plantas, os minerais, entre outros.
Dizem os mitos da criação que no início dos tempos havia apenas um deus
supremo que os afro-brasileiros chamam de Olorum, o Senhor do Céu. Este Deus foi
responsável pela criação dos orixás e destinou a eles a missão da criação e do governo
do mundo, como revela o mito da criação da terra, aqui antes apresentado. Desde então,
Olorum interfere ao mínimo no que acontece na vida terrena. O Deus Supremo, atua,
apenas, nos grandes problemas terrenos.
A palavra orixá é utilizada exclusivamente para definir as divindades e não para
formas de espíritos comuns que possuem suas próprias denominações. Estas divindades
trazem à mente a imagem de seres com personalidade e temperamento próprios,
certamente semelhantes aos seres humanos.
Essas qualidades os tornam realidades individuais para seus cultuadores,
qualificando-os para suas funções neste mundo. A concepção dessas qualidades
antropomórficas está evidenciada em alguns mitos que revelam plenos defeitos e
virtudes, da mesma forma que os seres humanos possuem. “os orixás, as forças da
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natureza, não estão somente dentro dos terreiros, dentro das casas de santo, mas sim
em cada segundo de nossas vidas.” (BARCELLOS, 2002, p. 45)
Essa idéia de relacionamento cria uma intimidade maior quando se opera o
transe e o orixá se manifesta visivelmente na pessoa que o recebe em seu próprio corpo,
cumprimentando, cantando, dançando e revelando suas determinações. Aliadas a isso
são transmitidos a essas pessoas todo o seu temperamento como herança desta filiação,
sendo esses arquétipos reproduzidos com grande intensidade a ponto de poder
classificar essas pessoas pela personalidade de seu orixá.
Verger (1997) nos revela que: “O orixá é uma força pura, àse imaterial que só se
torna perceptível aos seres humanos incorporando-se em um deles. Esse ser escolhido
pelo orixá é chamado de elégùn, ou seja, aquele que tem o privilégio de ser “montado”,
gùn, por ele. Então, torna-se o veículo que permite ao orixá voltar a terra para saudar e
receber provas de respeito de seus descendentes que o evocaram” ( p.19).
Os orixás representam, então, 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 ainda os três estados físicos do corpo: sólido, líquido e
gasoso. E ainda os três reinos: mineral, vegetal e animal, além dos princípios
masculinos e femininos. Tudo isso representa o poder vital, a energia, a grande força de
todas as coisas existentes e que recebe o nome de axé.
O axé das forças da natureza é parte do orixá, pois 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. O outro
elo é constituído pelos seres humanos que viveram na terra em tempos remotos, e mais
tarde foram divinizados após serem submetidos a intensas paixões.
Os orixás foram capazes de estabelecer o controle sobre a força natural atraindo
para si mesmo e sua gente a ação benéfica do axé e dirigindo este poder adquirido em
defesa do seu povo. Para conseguir tal objetivo é que se fazem sacrifícios e oferendas ao
titular do poder, mantendo-se assim, a potencialidade de seu axé.
Portanto, os orixás controlam e são as próprias forças da natureza. Sem natureza
não há orixá. Acabar com natureza é acabar com os orixás. Isto implica em mexer
profundamente com a vida.
Segundo Buonfiglio (1995) ninguém sabe ao certo quantos orixás existem ao
todo, partindo-se do princípio de que eles são tudo o que é vivo e não vivo. Calcula-se
que o culto aos orixás em várias cidades (tribos) da África giraria em torno de 400
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deuses. Durante o tráfico negreiro, o culto aos ancestrais ficou restrito a umas 50
divindades. Dessas, 16 tiveram mais força, foram mais invocadas, pois eram deuses
guerreiros e assim sobreviveram.
Neste trabalho serão chamados os 16 orixás guerreiros para sua feitura. Além de
Ifá/Orunmilá ( o adivinho), Iroco (Deus das velhas árvores) e Odudua (Deus da
criação responsável pelo surgimento da terra).
Contamos com a ajuda de PRANDI (2002, p. 59) para fazer uma breve descrição
dos demais orixás presentes no trabalho com suas características particulares. São eles:
1. Exu- Deus da comunicação e guardião das encruzilhadas e da porta da rua. É
Exu o mensageiro entre os humanos e os demais orixás. Ele está presente em
tudo e em todos que existe. É a capacidade dinâmica de tudo que tem vida. Seu
símbolo é um porrete chamado ogó. Exu é o mais astuto dos orixás. São
inúmeras as peças que prega. Não expressam malignidade, e sim resultam da
pluralidade, da polivalência, da multiplicidade que faz parte da essência de Exu.
Os filhos de Exu são inteligentes, astutos, rápidos, sensuais e gulosos. Exu gosta
de receber em oferendas comidas bem apimentadas; gosta de carne de bode e de
galo; gosta de azeite de dendê, farofa e aguardente. Sua saudação nos
candomblés é laroiê. Suas cores são o vermelho e o preto. Seu elemento é o
fogo, mas a terra e o ar são bem conhecidos de Exu. Seu dia da semana é
segunda-feira e 1 é seu número.
2. Ogum- É o orixá senhor das contendas, Deus da guerra, da metalurgia e da
tecnologia. Ogun é o orixá que detém o poder de abrir caminhos, facilitando as
viagens e os progressos na vida. Seu símbolo é a faca, o obé. Os Filhos
espirituais de Ogun são determinados, inventivos, teimosos e muito
trabalhadores, especialmente quando são trabalhos manuais e atividades
técnicas. Dão bons guerreiros, policiais, soldados, mecânicos, técnicos. Seu dia é
segunda-feira e 7 é seu número. Azul real é sua cor. Ogunhê é a saudação a
Ogum. Gosta de comer cabrito, galo, inhame assado e uma boa feijoada.
3. Oxóssi- Deus da caça, orixá da fartura. Esse orixá vive no mato; seus filhos são
curiosos e solitários, elegantes e graciosos. São também pacientes, amigáveis, e
muitas vezes ingênuos. Os filhos de Oxossi têm aparência jovial e dão impressão
de estar sempre à procura de alguma coisa. Não se sentem obrigados a
comparecer a um encontro marcado. Oxóssi gosta de comer animais de caça,
cabrito e pratos preparados com milho e coco, e não suporta mel de abelha.
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Saúda-se Oxóssi com o grito Oquê aro, seu número é o 6 e seu dia da semana a
quinta-feira. O ofá, arco com a flecha, é o seu símbolo. Sua cor é o azulturquesa ou o verde-claro
4. Ossãim- Deus das folhas. É o conhecedor do poder mágico e curativo das ervas,
raízes e caules. É sempre invocado na preparação de remédios e banhos
medicinais. Seus filhos são sábios, de gênio difícil, com tendência a ter
dificuldades com as pernas. Ossaim é simbolizado por um pássaro de ferro;
gosta de caprinos e de aves de ambos os sexos, aprecia milho cozido e frutas.
Não dispensa o tabaco. Euê assá é a sua Saudação, seu número é o 6, quintafeira é o seu dia e suas cores são o branco e o verde.
5. Oxumaré- Deus do arco-íris, também representado como deus-serpente.
Quando dança, move-se como uma cobra, e é com uma cobra de latão que o
representam. Dizem muitos que Oxumarê é andrógino, que tem os dois sexos.
Seus filhos são ágeis, bonitos e imprevisíveis. Há quem diga que são traiçoeiros
como as cobras. Oxumarê gosta de receber oferendas de cabrito e cabra, além de
uma comida à base de batata doce. Arrumboboi é a sua saudação; 11 o seu
número; amarelo,verde e preto as suas cores; terça-feira o seu dia.
6. Obaluaê/Omolu- Deus da varíola, das pestes e de outras doenças contagiosas. É
relacionado com todo tipo de mal físico e conhece suas curas. Seus filhos
espirituais têm um aspecto deprimido. Parecem pouco amistosos, mas é porque
são tímidos e envergonhados. Quando envelhecem, alguns se tornam sábios,
outros parecem alheios ávida, preferindo ficar sozinhos. Omolu gosta de cabrito,
porco e galo e jamais dispensa pipoca. O símbolo de Omolu é uma espécie de
vassoura, chamada xaxará, com a qual ele varre a peste para longe de nós. Sua
saudação é atotô. Omolu é louvado às segundas-feiras, seu número é o 11 e suas
cores são o branco, o vermelho e o preto.
7. Xangô- Deus do trovão e da justiça. Quando mortal foi um rei poderoso. Entre
suas mulheres contam-se Obá, Iansã e Oxum. Seus filhos espirituais dão-se
muito bem em atividades e assuntos que envolvam política, justiça, negócios e
burocracia. São bons dirigentes e líderes. Gostam muito do poder, são teimosos,
resolutos, glutões e gananciosos. O símbolo de Xangô é um machado de duas
lâminas chamado oxé, que representa a justiça. Seus pratos prediletos são
preparados com carneiro, galo e quiabo, e seu brado é Caô Cabiessi. 12 é o seu
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número e quarta-feira é o seu dia. Suas cores são o vermelho, ou marrom, e o
branco.
8. Iansã/Oiá- Deusa dos raios, dos ventos e das tempestades. É a esposa de Xangô
que o acompanha na guerra. Guia a alma dos mortos ao outro mundo e protege
os humanos da fúria dos raios. Os filhos de Iansã são brilhantes, espalhafatosos e
corajosos. Iansã é simbolizada por uma espada e pelo espanta-mosca feito de
rabo de cavalo, o eruquerê, com o qual afasta o espírito dos mortos. Gosta de
comer cabra e galinha. Seu prato predileto é o acarajé, bolinho feito de feijãoradinho frito em azeite-de-dendê. É saudada nos candomblés com Eparrei, usa
marrom, vermelho e branco, tem como número o 7 e a quarta-feira é o seu dia.
9. Logun-Edé- Deus da caça e da pesca, é filho de Enrilé, no Brasil considerado
um tipo de Oxóssi, e Oxum, dos quais herdou as qualidades, as preferências e o
temperamento, que transmite a seus descendentes espirituais. Dizem que hora
habita as matas, como o pai, ora habita as águas doces, como a mãe. Daí o
caráter ambíguo de seus filhos espirituais. Seus símbolos são o arco e a flecha de
Oxóssi e o leque-espelho de Oxum. Recebe em oferenda animais sempre
formando casais. Gosta de milho cozido com coco, peixes e frutas. É saudado
com Lôssi aro. Azul turquesa e amarelo são suas cores, 6 é o seu número e
quinta-feira o seu dia.
10. Oxum- Deusa da água doce, do ouro, da fertilidade e do amor. Senhora da
vaidade, foi a esposa favorita de Xangô. Os filhos e as filhas de Oxum são
pessoas atraentes, sedutoras, manhosas e insinuantes. São orgulhosas de sua
beleza. Podem ser muito vaidosas, atrevidas e arrogantes. Não gostam de
pobreza nem de solidão. O símbolo de Oxum é um espelho em forma de leque, o
abebé; sua saudação, Ora ieiê ô; sua comida votiva inclui cabra, galinha e um
prato feito com feijão-fradinho, camarão seco, ovo cozido e mel. Seu número é o
5, seu dia o sábado e suas cores o amarelo e o dourado.
11. Iemanjá- Deusa dos grandes rios, do mar, da maternidade. Venerada como mãe
dos orixás, dos seres humanos, dos peixes. Representada por uma sereia, sua
estátua pode ser vista em muitas cidades ao longo da costa brasileira. Os filhos e
as filhas espirituais de Iemanjá são bons pais e boas mães, sempre
superprotetores. Seu maior defeito é falar demais; são incapazes de guardar
segredos. Seu símbolo é um espelho e peixes de prata. Saudação: Odoiá.
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Iemanjá come ovelha, pata e peixe, além de arroz e canjica. Usa branco e azulclaro, seu dia é sábado e seu número o 9.
12. Obá- Deusa do rio, foi uma das esposas de Xangô. Protetora do lar, transformase em guerreira quando necessário, tendo como símbolos a espada e o escudo.
Suas filhas espirituais são ótimas cozinheiras e donas-de-casa, mas dizem que
não têm muita sorte no casamento. São pessoas meticulosas, mas às vezes
desastradas. Obá recebe oferendas de galinhas e cabras e gosta muito de omelete
e quiabo. Obá é louvada na quinta-feira, usa as cores vermelho e amarelodourado, e tem como número o 4. Sua saudação no candomblé é Obaixi.
13. Euá- Deusa das fontes. É dona de segredos que guarda dentro de uma cabaça, o
adô, que é seu símbolo. Também é representada por uma cobra metálica.
Saudada com Rirró, come cabra, feijão-preto com ovos cozidos e banana-daterra frita no azeite-de-dendê. Os descendentes espirituais de Euá, que são raros,
são ótimos pais e mães, mas são pessoas misteriosas e desconfiadas, às vezes
consideradas perigosas, que se queixam, com razão, de serem pouco
compreendidas. Sábado é dia de Euá e seu número é o 3. Vermelho, terracota e
rosa são suas cores.
14. Nanã- Deusa da terra, da lama, do fundo dos lagos, dos pântanos. Guardiã da
sabedoria; é a mais velha divindade do panteão afro-brasileiro. Considerada mãe
dos orixás Omolu e Oxumarê. Gosta de carne branca e de capivara acompanhada
com mingau de farinha de mandioca. Os filhos espirituais de Nanã herdam dela
uma personalidade introspectiva, às vezes rabugenta, mas sábia. São pessoas
protetoras, que gostam muito de ensinar. Seu símbolo é um cetro feito de fibras
vegetais com formato de letra jota, o ibiri, e ela é saudada com a palavra Saluba.
Veste-se com as cores branco, azul e roxo. Louvada aos sábados; é associada ao
número 11.
15. Ibejis- Deuses gêmeos de infância. Não se conhecem filhos espirituais dos
Ibejis, mas eles são muito venerados no Brasil. Considerados protetores das
crianças, são representados por bonecos e brinquedos; comem caruru, prato
preparado com quiabos cortados e fritos no azeite-de-dendê; gostam de aves e
adoram bolos, balas e tudo quanto é tipo de guloseima. Sua saudação é Ebé Ibeji
oro. Na sua festa anual, comida, doces e brinquedos são oferecidos a todas as
crianças. Seu número é o 2 e seu dia, o domingo. Os Ibejis são relacionados a
todas as cores alegres.
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16. Oxalá- Deus da criação, o orixá que criou o homem. É profundamente
reverenciado por todos os adeptos da religião dos orixás, assim como pelos
próprios orixás. Chamado “o Grande Orixá”, é representado nas cerimônias de
candomblé como velho, cansado e vagaroso, quase incapaz de dançar, mal
suportando a luz do sol, sempre protegido por panos brancos que o cobrem
completamente. Os filhos de oxalá gostam do poder, do trabalho criativo, são
mandões e determinados. Oxalá, o Velho, também é chamado de Oxalufã e
Obatalá. É representado pelo cajado, o opaxorô, no qual se apóia para dançar.
Aprecia caracol, inhame, melão e comidas brancas, jamais preparadas com
azeite-de-dendê ou sal. Seu grito é Epa Babá. O branco é a sua cor, a sexta-feira
o seu dia e seu número é o 10.
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3 MÉTODO E CONFETOS

3.1 O encontro com a Sociopoética.
Não é o resultado que mais conta, mas o caminho. O resultado se faz caminhando.

Quando eu era aluno da graduação em Pedagogia na Faculdade de Educação da
UFC, a Professora Sandra Petit, convidou os/a alunos/as da disciplina de Educação
Popular a participarem de um percurso da Sociopoética. Eu fazia parte da turma e fiquei
demais curioso para saber o que era a Sociopoética.
Um dos caminhos para se entender algo que não sabemos é perguntarmos a
quem sabe. Assim o fiz. Porém, a professora preferiu fugir de explicações e disse-me
que melhor seria eu vivenciar o momento, depois ficaria mais tranqüilo e eu entenderia
o método.
A vivência ocorreria no final de semana, para ser mais preciso, no sábado. O
local escolhido foi o bairro do Pirambú em Fortaleza. O percurso aconteceria dentro do
espaço do projeto quatro varas. Este projeto ainda existe e está vinculado ao
Departamento de Saúde Comunitária da UFC. Ele surgiu para atender os direitos
fundamentais da população do bairro.
O projeto conta com serviços de massoterapeutas e rezadeiras que cuidam do
espírito e do corpo daqueles/as que lá freqüentam. A intenção é apoiar indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade econômica e psíquica, trabalhando as suas
potencialidades ao invés das carências.
A professora Sandra nos premiou com uma vivência que utilizava diversos
sabores para produzir conceitos filosóficos. Como podia ser aquilo, produzir
conhecimento pelo paladar? Ainda houve um relaxamento no momento, além de
viajarmos pela imaginação durante todo o processo.
Fiquei encantado com a Sociopoética, pois consiste em um método de
investigação que valoriza o imaginário como forma de produzir conceitos por vezes
distanciados das visões naturalizadas ou estereotipadas.
A Pesquisa Sociopoética, como diria Petit (2002) “ é um novo método de
construção coletiva do conhecimento que tem como pressupostos básicos que todos os
saberes são iguais em direito e que é possível fazer da pesquisa um acontecimento
poiético ( do grego poiesis = criação)”.
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Esse método foi criado pelo pedagogo e filósofo francês Jacques Gauthier após
suas vivências na Nova Caledônia/Kanaks ( ilha do Pacífico Sul colonizada pela
França) e no Brasil, particularmente na Bahia, onde teve contato com as culturas
indígena e africana respectivamente. Então ele transformou o estranhamento inicial
causado por estas aproximações em aportes teóricos-metodológicos.
A espiritualidade dos povos Kanaks (povo originário da Nova Caledônia), suas
escolas comunitárias vinculadas à educação popular, as práticas de poesia e teatro, a
ciência sensível e a aproximação com as culturas afro e indígena na Bahia
influenciaram Gauthier. Somando-se estas experiências a seus referenciais iniciais, que
embora sendo ocidentais, já se desviavam da linha de pensamentos determinista,
portanto dialogavam de forma frutífera com as culturas populares.
Como fonte de inspiração teórica para a Sociopoética, Gauthier recorreu à
Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (1987). Freire propõe o círculo de cultura como
mecanismo de construção coletiva formado por especialistas e não especialistas. Outra
contribuição importante da pesquisa é do grupo-pesquisador, que faz a pesquisa
juntamente com o pesquisador oficial, através de um tema gerador.
Petit (2002) nos informa que os ensinamentos de Freire acompanham outras
inspirações tais como a Análise Institucional, a Esquizo-Análise, o Teatro do Oprimido
de Augusto Boal e a Escuta Mitopoética de René Barbier.
Uma dimensão importante no método é que as etapas de produção de dados
acontecem em formas de oficinas ou vivências onde se recorre a diversas técnicas
corporais e artísticas. Espera-se que através dos estranhamentos provocados aos/as copesquisadores/as, eles possam utilizar o movimento, o corpo, a sensibilidade e as
emoções entrelaçadas com vista a produzir novos conceitos a partir de um tema gerador.
Para atender seus objetivos, ou seja, sentir o mundo com todo o corpo para
produzir conceitos novos, ou seja, desterritorializados, e/ou polifônicos, e/ou
instituintes que são os confetos (conceitos carregados de afetos), a Sociopoética afirma
cinco princípios que seguem abaixo, conforme Petit e Adad (2009):
1. O reconhecimento do corpo todo como fonte de conhecimento – Tem a
intenção de impedir que “a cabeça” seja esquartejada do resto do corpo, da
emoção, do afeto, da intuição, da sensualidade, da sensação, da gestualidade,
enfim de outros sentidos pouco considerados na produção do conhecimento.
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2. A valorização das culturas dominadas e de resistência e das categorias
produzidas pelas mesmas – Permite o diálogo com outras culturas, sobretudo as
marginalizadas.
3. Os sujeitos pesquisados são co-responsáveis pelo conhecimento produzido, por
isto são considerados co-pesquisadores – Visa à desconstrução de que apenas os
especialistas são capazes de participarem da produção de conhecimento,
valorizando assim, o saber popular.
4. Potencializa a criatividade de tipo artístico no aprender, no conhecer e no
pesquisar – Mostra a possibilidade de unir aprendizagem científica e
desenvolvimento artístico.
5. A busca do sentido espiritual e humano, das formas e dos conteúdos no processo
de construção dos conhecimentos – Evita a separação entre conhecimento e
espiritualidade.

A Escolha da Sociopoética:

Escolhi este método para o meu trabalho pelo conhecimento adquirido sobre ele
na universidade quando era aluno da graduação. Depois fiquei interessado em saber
mais sobre aquela forma de pesquisar tão sedutora. Afinal, juntava ciência e arte, saber
intelectual e popular.
Em 2004 fui convidado a participar como pesquisador voluntário de uma
pesquisa intitulada Metaforizando o ser negro/índio: a produção de (novas)
subjetividades étnicas, sob a coordenação da professora Sandra Haydée Petit.
Durante a pesquisa, senti o quanto a Sociopoética era deliciosamente instigante.
Os resultados da pesquisa eram geralmente inesperados. Apreciava todos os momentos
da pesquisa, onde podíamos viajar pela imaginação, potencializando a criatividade.
A pesquisa foi um ato prazeroso, por mais que ela fosse trabalhosa. Por isso
escolhi este método para me ajudar a responder as minhas indagações neste trabalho.
É importante notar que a Sociopoética pode recorrer a linguagens mitológicas
como forma de produzir estranhamentos durante a produção dos conceitos. Além de
permitir a transversalização dos mesmos, assim criando ligações inesperadas entre eles.
Penso que os princípios da Sociopoética estão impregnados da cosmovisão
africana. Só para citar alguns exemplos trago aqui: A valorização do corpo como
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produtor de conhecimento; a valorização das culturas dominadas e de resistência; além
da alegria e do prazer no pesquisar.
Este diferencial do método é importante para meu trabalho, visto que este
trabalho dialoga com as histórias e mitologia dos orixás, além de juntar temáticas
aparentemente distintas.

3.2 Procedimentos da Pesquisa.
Os factos só são verdadeiros depois de serem inventados(Mia Couto)

A pesquisa Sociopoética para iniciar precisa de dois componentes fundamentais,
a saber: a formação do grupo pesquisador e a definição do tema gerador. Quando se
tem um grupo pesquisador constituído, escolhe-se o tema que vai conduzir a pesquisa.
É importante considerar que esta etapa é orientada tanto pelo interesse do pesquisador
oficial como pelas demandas de saber dos/as co-pesquisadores/as.
Na pesquisa Sociopoética o/a pesquisador/a oficial assume o papel de
facilitador/a de oficinas de produção de dados e convidam o público-alvo da pesquisa a
se transformarem em co-pesquisadores/as. As decisões dos trabalhos passam a ser
compartilhadas pelo grupo pesquisador.
No caso da minha pesquisa, o tema gerador, meio ambiente/orixás foi levado
por mim, pesquisador oficial e acatado pelos grupos. Entretanto deixei os grupos livres
para trazerem sugestões e contribuições que pudessem ajudar nos rumos da pesquisa.
Digo grupos porque a idéia inicial era formar dois grupos distintos, sendo um
constituído por professores/as e alunos/as universitários/as do ensino público, e o outro
formado por alunos/as vinculados/as a Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.
Entretanto a pesquisa aconteceu efetivamente com o grupo da universidade, devido às
sucessivas ausências dos/as co-pesquisadores/as do grupo da escola nos encontros
combinados para os finais de semana.
O primeiro momento da pesquisa ocorreu na Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Ceará, numa disciplina da pós-graduação, onde participavam
professores/as e alunos/as da instituição, juntamente com professores/as da rede pública
que estavam como alunos/as ouvintes falantes. O grupo já estava formado, portanto
ficou mais fácil a negociação.
Inicialmente não houve negociação com o grupo, mas com a professora da
disciplina que me fez o convite para planejarmos um momento diferente com os/as
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alunos que tivesse relação com a cosmovisão africana. Propus uma técnica plástica
usando argila. Os resultados foram tão favoráveis que posteriormente a oficina passou a
fazer parte da pesquisa com o consentimento dos/as alunos/as.
Ao todo fiz feitas três oficinas com o grupo da universidade. Foram duas
produções em argila e uma produção de imagem corporal inspirada no Teatro-Imagem
de Augusto Boal (2006). Nas duas primeiras oficinas foram feitas imagens simbólicas
de cidades a partir dos arquétipos e mito dos orixás. Na terceira, usei o quadro estático,
onde os/as co-pesquisadores/as usaram o próprio corpo para se referirem ao tema
gerador da pesquisa.
Seguindo o pensamento de Gauthier (2005), geralmente na leitura das imagens
corporais, os co-pesquisadores, espontaneamente mergulham em subjetividades,
enunciando contextos singulares, lembranças secretas, conexões complexas que só ele
faz.
O que orienta a escolha da técnica ou vivência pelo/a facilitador/a, é a busca de
diferentes linguagens que recorram a mais de um sentido corporal e que causem
estranhamentos, gerando potencialmente dados imprevisíveis que permitam mexer com
a afetividade e o inconsciente envolvido no pensamento.
Durante as oficinas há a verbalização dos co-pesquisadores/as sobre o que ele/as
produziram. A sociopoética recomenda que o conjunto da produção seja analisado de
forma coletiva. Em seguida, munido dos dados produzidos, o facilitador/a elabora suas
próprias análises, procurando descobrir as linhas de pensamentos e fantasias que
percorrem o grupo na sua heterogeneidade e polifonia de sentidos, destacando os
confetos(conceitos misturados coma afetos) produzidos em relação ao tema gerador.
Para tanto, são exercitadas diferentes formas de análise, a partir das produções
relacionadas a uma determinada técnica. Se houver, por exemplo, produção plástica, ou
em argila, inicia-se de preferência com esta, evitando referir-se, neste primeiro
momento, aos registros escritos de suas explicações.
Após as possíveis análises plásticas que são leituras intuitivas, o/a pesquisador/a
oficial passa a estudar as verbalizações que os/as co-pesquisadores/as fizeram acerca de
suas produções. Inicia com uma análise classificatória que destaca as categorias e
subcategorias encontradas e as relações de convergência, divergência, oposição e
ambigüidade entre as mesmas. Em seguida, realiza um texto transversal, que se trata de
um texto que mostras as inter-relações entre as categorias encontradas na fase anterior e
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destaca aquelas se constituem confetos (conceitos que apresentam sentidos diversos dos
já instituídos).
Em seguida é feita a análise filosófica, onde se faz dialogar os confetos
produzidos pelo grupo com os conceitos de autores/as renomados/as. A sociopoética
motiva o facilitador da pesquisa a produzir textos criativos para a exposição dos textos
transversais. Geralmente são escritos em forma literária, em prosa ou poesia.
Os textos serão mostrados em uma contra-análise, onde há novamente o
encontro entre o/a pesquisador/a oficial com os/as pesquisadores/as para que estes
últimos tomem conhecimento das análises produzidas pelo facilitador. Além de trazer
esclarecimentos acerca dos achados obtidos.
A última fase de uma pesquisa sociopoética é a sua socialização. Acontece
quando o grupo pesquisador como todo, decide a forma, de tornar conhecida e
discutida, a investigação para um público mais amplo, não apenas no meio acadêmico,
sobretudo na própria comunidade onde a pesquisa aconteceu.
No caso desta pesquisa a socialização será feita no dia da defesa de dissertação,
visto que o grupo pesquisador está vinculado em sua maioria ao meio acadêmico.

3.2.1 Primeira Oficina de Produção de Dados (argila) – A Construção da Cidade
pelos Orixás.

Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos, como corpos celestes. Não
há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados, ou antes,
criados, e não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam. (Deleuze
e Guattari)
As idéias, todos sabemos, não nascem na cabeça das pessoas, começam num
qualquer lado, são fumos soltos, tresvairados, rodandoa procura de uma devida
mente. ( Mia Couto)

A idéia da 1 ª oficina:
Em agosto de 2008, quando estava iniciando a disciplina de Educação e
Cosmovisão Africana na pós-graduação da faculdade de educação da Universidade
Federal do Ceará, ministrada pelo professor Henrique Cunha e professora Sandra Petit,
fui convidado pela professora a fazer um momento sociopoético com os integrantes da
disciplina. Gostei da idéia, afinal era uma oportunidade de fazer um possível ensaio
para as oficinas da minha pesquisa.
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Sugeri uma oficina em que pudéssemos trabalhar com a criação de um espaço a
partir dos orixás. Para isto utilizaríamos o mito da criação do mundo na perspectiva da
mitologia africana com a intenção de produzir conceitos relacionados ao meio
ambiente. Usaríamos a argila, pois já havia trabalhado antes com esta matéria e tinha
apreciado muito as produções feitas. Além do mais a argila tem o poder de provocar
sensações diversas para quem a manuseia.
O mito escolhido tratava da criação do mundo. Decidi trabalhar com criação de
cidades a partir de um mito que envolvia os diversos orixás. Planejei discutir meio
ambiente a partir dos orixás e conclui que a construção de cidades para tratar da questão
era uma metáfora interessante, pois a cidade está presente no cotidiano das pessoas.
Tive que refazer o mito para adequá-lo a oficina, o que foi muito interessante,
pois tive que reformular e recontar o texto original de Ogbebara (2001), acrescentando
alguns elementos novos a ele.

Como aconteceu a oficina
Esperei ansioso pela oficina. Afinal, ninguém sabia que eu e a professora
tínhamos combinado aquele momento. Queríamos fazer uma surpresa para grupo, ou
seja, fazer uma aula pouco convencional. Eu estava inseguro porque não sabia qual
seria a reação das pessoas, pois eu também era aluno da disciplina. Normalmente
quando é um/a aluno/a que assume o papel do/a professora/a na própria sala onde
estuda, nem sempre consegue o respeito dos/as companheiros/as.
O grupo era composto por mais ou menos vinte pessoas. Era formado pelo
professor e professora titular da disciplina, mais os/as aluno/as matriculados/as, além
dos alunos/as convidados/as, composto em sua maioria por professores/as da rede
pública de ensino de Fortaleza, enfim, o grupo era bem heterogêneo.
A professora Sandra Petit dividiu comigo a responsabilidade de facilitar a
oficina, juntamente com Daniela, minha esposa que ficou encarregada de fazer as fotos
e as gravações das falas dos/as participantes. Na sociopoética sempre é interessante o/a
facilitador/a ter ajuda de outras pessoas, pois ninguém pode prescindir de nenhum
detalhe do que acontece nas oficinas.

A produção
O planejamento da oficina exigia que os participantes fizessem um relaxamento
inicial. O relaxamento é importante para diminuir o nível de controle consciente das
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pessoas. É um momento mais introspectivo. Sandra Petit ficou responsável por
conduzir o momento. Pediu que todos/as ficassem numa posição confortável e
fechassem os olhos. Ela sugeriu que as partes dos corpos ficassem descontraídas. Ela
pediu inicialmente que as pessoas relaxassem os pés e foi subindo, parte a parte, até
chegar aos fios dos cabelos. Ao mesmo tempo lembrava que era importante manter uma
boa respiração.
Em seguida, com todos/as de olhos fechados, incentivou que cada pessoa
procurasse uma companhia. Ajudamos aqueles/as que estavam com dificuldades de
encontrar o par. O grupo se organizou em dupla e foi começada uma dança com
movimentos lentos. Durante a dança, as duplas foram estimuladas a freqüentar os três
planos espaciais: baixo, médio e alto.
Normalmente nos movimentos corporais do dia-a-dia, as pessoas têm uma
tendência a esquecer à existência do plano médio e baixo. Estes estão mais próximos da
terra, logo há uma dificuldade nas maiorias de nós transitarmos por eles.
Após a dança, foi pedido que todos/as se acomodassem no chão numa posição
confortável ainda de olhos fechados. Neste momento eu li o mito da criação da terra.
(ver p. 39) Após a leitura do mito, ainda de olhos cerrados, dividimos o grupo em
subgrupos compostos por quatro ou cinco pessoas (na ocasião foram formados cinco
subgrupos).

Foto 05 – Relaxamento com dança (Daniela Uchôa)

Enquanto estava havendo o relaxamento, Daniela colocou barras de argila
espalhadas pela sala. Conduzimos os subgrupos até o material, pedi que abrissem os
olhos para iniciar as produções. O mito sugeria a criação de uma cidade a partir dos
arquétipos dos orixás.
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Antes de manusear a argila as pessoas se apropriaram de tarjetas de papel
contendo as características dos orixás. A escolha foi feita mediante alguma afinidade
encontrada com o orixá. Poder-se-ia escolher mais de um orixá. Depois todos/as
botaram a mão na massa, melhor dizendo, nem todos/as. Uma moça convidada quando
notou que sujaria as unhas preferiu não participar da oficina. Outros/as ficaram
enojados ou muitos deliciados com o prazer de fazer contato com a terra.

Apreciação e Socialização
Depois da produção das cidades pelos subgrupos, houve a socialização das
produções. Mas antes pedimos que as pessoas circulassem na sala para ver a produção
em geral. Na seqüencia cada subgrupo analisou a sua produção, mediante algumas
questões trazidas por mim: Qual o orixá escolhido? Por que você escolheu este orixá?
Em que ele contribuiu para a cidade? Quais os sentimentos do relaxamento? Em
seguida cada subgrupo batizava a criação do outro a partir da percepção em relação ao
que havia sido criado. Ao final foram relatados os sentimentos ocorridos durante o
relaxamento/dança e a vivência no geral.

Foto 06 – Produção das cidades (Daniela)

Foto 07 – Produção das cidades (Daniela)
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Foto 08 – Produção das cidades (Daniela)

Foto 09 - Produção das cidades (Daniela)

Após a oficina
Estava com muita expectativa em relação ao material produzido pelo grupo da
universidade, visto que os participantes do grupo de alguma forma tinham um
engajamento com a educação. Alguns eram professores/as da rede pública de ensino, e
outros/as eram alunos/as da pós-graduação em educação, além de discentes e docentes
do curso de pedagogia.
As produções, os registros das falas e fotos feitas na ocasião, ficaram guardadas
comigo. Mais tarde, na disciplina de Introdução à Sociopoética, ministrada pela
professora Sandra Petit, foi-me sugerido que analisássemos os dados da oficina como
forma de atividade prática. O grupo decidiu que em vez de fazermos outra oficina de
produção, fizéssemos a análise do material já disponível. Isto me ajudou a começar as
análises, pois ainda estava muito inseguro em fazê-las sozinho.
Os/as integrantes da disciplina desejavam entender como eram feitas as análises
de dados na Sociopoética. Ora, era melhor fazer do que ficar explicando. Então
começamos um trabalho coletivo de análise dos dados. Algumas pessoas que estavam
participando das análises haviam feito a oficina.
Não concluímos todas as etapas das análises devido ao curto tempo, mas
chegamos a fazer a análise classificatória, que é a categorização dos dados produzidos.
Esta análise é uma das primeiras do método. Ela consiste em fazer uma leitura
exaustiva das falas e registros escritos, e agrupá-los pelos sentidos semânticos
próximos, na forma de categorias. É interessante lembrar que as categorias são
formadas por palavras utilizadas pelo próprio grupo pesquisador, isto para garantir a
fidelidade do que foi dito, evitando-se fazer interpretações ou inferências.
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Concluído o agrupamento das falas e escritos em categorias, destacamos as
convergências, divergências, oposições e ambigüidades, identificando proximidades e
diferenças dentre os registros de cada categoria.
Vale ressaltar que no presente trabalho não apresentarei a transcrição do
material produzido nas oficinas, pois deixaria o trabalho muito denso e redundante,
visto que já organizo as falas transcritas e escritas distribuídas em categorias, ou seja,
por aproximações de idéias e sentidos.
A etapa seguinte é a análise transversal que destaca as ligações, as
ambigüidades e as convergências. Normalmente esta síntese é feita por intermédio um
texto literário.
A forma literária permite relacionar arte e ciência na exposição do que foi
achado na pesquisa, além de possibilitar um texto mais envolvente e acessível. Isto é
importante, pois em seguida este texto será apresentado aos co-pesquisadores/as na
contra-análise (momento da devolução da pesquisa aos/as co-pesquisadores/as para
esclarecimentos e ampliação das idéias). Apresento a análise classificatória, e em
seguida a transversal da primeira oficina.

3.2.1.1 Análise classificatória da primeira oficina (argila) – Criação da
Cidade pelos Orixás:

Categorias Encontradas: Eu e o Orixá; Cidade-Orixá; Cidade.

Eu e o Orixá:
1. Eu fiquei com dois: Iemanjá e Oxum. As duas tem haver com águas. E são coisas que
eu gosto muito. Quando eu imagino um lugar, sempre aquele lugar tem que ter água. E a
questão de Iemanjá está ligada à fertilidade e à maternidade. E Oxum também tem
fertilidade e o amor. Então eu achei que as duas têm muitas coisas assim que eu não
consegui optar só por uma. Aí eu fiquei com as duas: Oxum e Iemanjá. Também a
questão da vaidade e da beleza.
2. Então, por exemplo, Iemanjá é a maternidade e a fertilidade. Onde tem lá o símbolo
da mulher e as pessoas. A água que como eu disse, eu sempre volto na água. Então eu já
presumi que ali tem uma fonte onde tem água.
3. Meu orixá que eu escolhi é Euá. O número dela é o três. Ela é a deusa das fontes.
4. Lá também tem Ifá, que é o adivinho, então nós fizemos a casa dele, o templo dele.
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5. A nossa Cidade também tem o Oxóssi - que é o Deus da fartura.
6. É uma coisa muito particular. Eu lembrei muito dos meus alunos, do dia a dia da
minha escola, da minha comunidade que é uma comunidade pobre. Então assim, é uma
comunidade que não tem os alimentos necessários para suas crianças. Então
imediatamente eu associei. Por isso escolhi o Deus da fartura.
7. Eu escolhi Omolu, pois ele estando ligado à saúde e às curas. Hoje eu passei o dia
todo assim meio difícil, porque eu estou ganhando um filinho que vai nascer em janeiro,
mas que já está nascido e ele tem muitos problemas espirituais. E uma vez me disseram
que esses problemas espirituais é que causavam os problemas de saúde que ele tinha.
Daí quando eu vi a tua esposa chegando, ela estar esperando um bebê que vai nascer. E
eu já conheço o meu bebê, ele tem sete anos e eu vou ganhar ele.
8. Eu também me identifiquei muito com o Orixá da cura. Ela está no mesmo grupo e
foi interessante que os dois Orixás trabalham em conjunto que é Ossaim, o Deus das
folhas. E também escolhi outro Orixá que eu não conhecia e achei muito interessante:
Eua, deusa das fontes, dona dos segredos. Então eu me identifiquei muito por conta da
história dos segredos que ela deve deter. Todo o conhecimento do quilombo, da magia,
da história. Então eu não conhecia e achei muito interessante.
9. Eu escolhi Ossaim e Ibejins. Foram esses dois. Eu gosto da flora, e esse daqui, o
Ossaim, é deus das folhas. Porque são dois gêmeos da infância. Eles estão sempre
brincando, fazendo coisas divertidas e eu só essa mesmo pessoa.
10. Eu escolhi a Nana, que é deusa da terra, lama, lagos e dos pântanos. E talvez a
identificação que eu tive comigo, é porque ela é a mãe, a mais velha de todos os Orixás.
E em todos os lugares que eu chego, agora chegando ao Ceará, mesmo as amigas que eu
faço, sejam as mais velhas ou as mais novas que eu faço, sempre vem e dizem: - Juliana
o que você acha sobre isso. Fala sobre isso. Sempre pedem conselho. Talvez porque eu
goste de ensinar. Sou introspectiva, talvez esteja relacionado comigo, com o meu feito
de ser.
11. O Orixá que eu escolhi também foi Nana. Eu queria Oxum porque sou filha de
Oxum, mas eu não consegui. Mas eu me identifiquei e escolhi Nana, porque eu já me
sinto protegida por ela. Por causa desse Orixá, eu ganhei um patuazinho de uma amiga.
Mas eu não sabia nada sobre ela, eu nunca tinha lido, mas eu já me sinto protegida por
esse Orixá. Aí eu me identifiquei e nós fizemos ali um pântano, uma capivara. Até com
o desenho da própria Nana eu me identifiquei, por conta dessa história da proteção. Eu
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sou uma pessoa que gosto muito de proteger os outros, apesar de nem sempre ser muito
protegida, eu gosto de proteger.
12. Eu escolhi o Irôco porque é o Orixá que pensa no tempo; nas coisas antigas; nas
coisas que ficam embora as pessoas passem e voltam à comunidade, o que sobra é a
gameleira, o baobá, então eu fiz o Irôco lá pensando no baobá que é uma árvore sempre
milenar.
13. Eu escolhi Oxaguian. Eu não o conhecia também. Foi identificação imediata e
rápida. Eu li e gostei logo, depois eu quis trocar, mas depois fiquei com ele, porque fala
que foi ele quem inventou o pilão. Eu lembrei da questão dos alimentos. Eu gosto de
cozinhar, de fazer comida, de fazer experiências assim na cozinha. Eu descobri assim
esse prazer, é muito bom. Eu gosto de fazer comida para as pessoas, pra reunir na minha
casa. Então eu acho importante a questão do alimento, da fartura.
14. Eu escolhi como Orixá, Iemanjá, muito também pala questão da proteção. Agora eu
de uma forma um pouco diferente, quando eu penso em proteção, eu penso muito no
coletivo, em um grupo de pessoas se protegendo. Não em uma protegendo a outra
necessariamente, então logo me vem a questão da comunidade negra, de quanto ela se
reforça e também constrói algo diferente. Também pela questão da água do mar que
lembra o meio ambiente, de como ele (o mar) está em sintonia com o resto do mundo.
15. O Orixá que eu escolhi foi Ogum na realidade eu queria ter escolhido o Orixá que é
o meu orixá mesmo, mas eu não encontrei e não fui procurar. Mas eu me identifiquei
um pouco com ele. É um Orixá que abre caminhos e é o Orixá do progresso, e que abre
caminhos. Eu acho que agente estar sempre precisando estar abrindo esses caminhos. As
vezes os caminhos da gente estão sempre fechados por algum motivo. E aí ele vai
abrindo caminho e esses caminhos que são abertos dão oportunidade para você crescer.
16. Eu escolhi Iansã. Antes deu descobrir que era filha de Iansã, diziam: - você é de
Iansã. E eu não sabia o porquê disto. E o papelzinho é muito interessante, pois ele vai
dizer que os filhos de Iansã são brilhantes, independentes, espalhafatosos e corajosos.
Algumas coisas muito parecidas comigo. Iansã é deusa dos raios, dos ventos e das
tempestades.
17. Bem o orixá que eu escolhi foi Oxalá. Eu acho incrível porque há um tempo que a
gente já vem estudando a cosmologia, não só ligada à religiosidade afro, mas também a
mitologia grega, romana, essas coisas todas. E o Orixá especificamente, uma colega me
sugeriu leitura sobre ele. E ontem também, a gente estava vendo um documentário que
especificamente retratava Oxalá. Como ele é o deus da criação. Eu acho a criação do ser
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humano um grande mistério. O mito da criação do homem, cada crença, é algo que eu
acho muito profundo, que sempre uma resposta leva ao um novo questionamento. E ele
tem algumas características que eu admiro muito e acho que eu noto isso em mim no
cotidiano: uma delas é que ele é apresentado como um velho. Eu tenho uma vontade
muito grande de envelhecer rápido, logo. Ele também não se sai muito bem com a
dança, então eu também sou quase um zero a esquerda com dança. Nada que não possa
ser aprimorado. Mas ele é bem determinado, ele tem uma alma guerreira e eu também
sou guerreiro com as coisas que eu quero e sou muito determinado quando eu tenho um
objetivo, eu enfrento o que for necessário para alcançar, logicamente medindo as
conseqüências. Então foi isso.
18. Eu sou uma mulher suspeita para falar. Gente sabe por que eu sou uma mulher
suspeita? Eu gosto de falar no microfone. Sabe por que eu sou suspeita para falar?
Porque é injustiça com vocês eu escolher um santo. Porque eu sou assim metida, a
justiceira sabe! Já estou dizendo tudo. Eu sou de Xangô dos pés a cabeça, na ponta de
língua e na agressividade também. Então eu sou muito suspeita para falar. Mas eu vou
dizer: eu não posso ver ninguém assim ser injustiçado que eu já vou lá e quero defender;
eu quero brigar e brigo mesmo, porque eu só nojenta. Mas quem me conhece a principio
diz logo: - Ô mulher chata! Mas depois vai é diz assim: - Mas ela é gente boa! Nós que
somos de candomblé, nós temos essa facilidade de congregar e de passar o que a gente
absorve.
19. Eu escolhi Iemanjá porque gosto muito de água. Na verdade eu fiquei em duvida
entre Oxum e Iemanjá, mas acabei optando por Iemanjá, porque além delas
representarem e água, no caso a água salgada, também a cor que simboliza ela é o azul e
eu gosto muito do azul. Sou do signo de peixes, e assim, eu achei muito legal porque ela
também tem uma relação com a fertilidade.

2. Cidade-Orixá:
1. (Oxum e Iemanjá) - E se relaciona com as duas porque uma é das águas salgadas e
a outra das águas doces. Então eu pude ver nisto, a questão também do pilão, que ele
representa o símbolo da fertilidade e da prosperidade, desta coisa toda. A árvore porque
também tem as folhas. A questão da saúde e da água também tem a ver com as fontes.
As plantas não têm como a beleza delas. Então a gente juntou.
2. (Oxum) - A gente tinha pessoas tanto em águas salgadas e outras em águas doces.
Daí vem à questão da fertilidade, da maternidade. E eu falei assim que Oxum tem o
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símbolo da beleza, então como nós vamos também colocar a beleza que é uma coisa que
chama a atenção.
3. (Iemanjá) - A questão da cidade, quando começou a pensar, eu fui direito no
Maranhão. Imaginei muito os cheiros dos riachos, muita água. E justamente quando eu
fui fazer, já teve a questão do Orixá com muita água. Então, já saiu facilmente a questão
das fontes, mas caminhando com a questão do tempo de Ifá, onde entra questão das
adivinhações.
4. (Euá) - Então, a fonte ali. Essa cidade tem uma fonte enorme. Esta aqui que alimenta
todas as outras. Então, essa cidade, ela tem bastante água. E também tem a questão da
mãe e do pai. Ali tem uma mãe com uma criança e aqui a gente ver a família unida.
Então a questão da prosperidade e a questão da fonte da água como fonte de vida, de
alimento, e que é essencial.
5. (Ifá)- Então a pessoa vem pela avenida que é as fontes, mas aí Ifá prevê a questão do
dinheiro que é a riqueza. Também coloquei a questão das dificuldades que são os túneis.
Também tem que passar pelas dificuldades. E também as questões do coração. Então ta
ali o coração. Tudo ele pode prever.
6. (Oxóssi) - Nesta Cidade não falta comida nem alimento suficiente para todos os seus
habitantes.
7. (Omolu) - Aí eu fiquei pensando numa nova cidade, um novo espaço, a cura
espiritual e que leva a cura do corpo tem um simbolismo também com a vida. Pode não
ser muito claro, mas acaba levando.
8. (Ossaim) - Então eu estou vendo a árvore representando a natureza, o verde; e na
construção nossa, eu coloquei uma folha que representa juntamente com a proliferação
da água, produzir frutos, folhas pra poder curar de uma maneira mais natural, pois eu
acho que nós estamos precisando muito: a homeopatia.
9. (Ossaim) - Então eu o representei com uma árvore. (Ibejis) - E o outro Orixá o deus
dos brinquedos. Daí eu coloquei os brinquedos e umas plantinhas.
10. Então a contribuição do Irôco para a Cidade foi o baobá e como os orixás estavam
todos cansados eu fiz um banco pros Orixás descansarem.
12. (Oxaguian) - (...) tanto que a contribuição para a cidade foi o pilão. Tem que ter
pessoas na cidade, lógico, mas não pode faltar o alimento, pois ninguém vive sem o
alimento. Então essa foi a contribuição desse Orixá para a cidade.
14. (Iemanjá) - Mas o nosso desenho ali, a gente na verdade fez assim: umas pensaram
em uma coisa, outras pensaram outras, e aí fomos construindo e misturando ao mesmo
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tempo. Eu gosto de chamar as pessoas, quando eu faço um desenho, de bonecos, mas eu
sei que não são bonecos. Aqueles bonecos lá, foram construídos, como o simbolismo da
comunidade e em volta da água que é um símbolo, tanto de vida como de fertilidade das
mulheres. E tem a vassoura que protege a cidade.
15. (Ogum) - Quando a gente construiu a cidade, eu pensei, coloquei umas barreiras ali
e esse orixá saiu empurrando assim como um trator e chegou ali. As pessoas estavam
felizes nessa cidade. E aquela ultima representação é justamente o progresso que as
pessoas conseguiram. Então foi por isso que eu escolhi.
16. (Iansã) - Quando eu li o papel eu pensei logo que na cidade tinha que ter habitações.
Então eu fiz umas casas, não sei se vocês percebem, mas uma é maior e a outra é menor.
Aquela ali está de frente para o lago e pras montanhas. Então uma casa, eu pensei em
mim. Uma casa é a minha casa, que eu moro só agora, então é a menorzinha. Tem
outras casas que abrigam mais pessoas, famílias mais numerosas que são maiores e
outras que abrigam famílias que não são tão numerosas assim, que é a casa media. Não
sei se vocês percebem também que a casa, ela não é perfeita, ela está em constante
construção então assim é como eu me sinto também que é estar em constante
construção. E quando a gente juntou os elementos que agente fez, parece que casou
direitinho, porque ela construiu o caminho. O caminho pode ter vários obstáculos, mais
chega a essa cidade. E essa cidade ela tem um lago; ela tem uma montanha; ela tem
habitações que vão proteger dos raios e vão proteger das tempestades. E que também
tem uma natureza; tem o baobá ali; tem todo um espaço propicio para as pessoas
viverem bem e viverem em harmonia. È isso.
17. (Iansã) - E quando ele me mostrou uma foto, tinha umas montanhas, tinha um lago,
então eu pensei nisso porque é uma cidade interiorana.
18. (Oxalá) - Por isso eu coloquei aquela figura pequenininha ali simbolizando o
homem, o ser humano, como um grande mistério.
19. (Iemanjá) - E quando eu pensei em criar alguns elementos para a cidade eu fiz logo
um peixinho. E eu achei interessante o espelho porque ela representa a vaidade também.
E eu quis mostrar que a mulher estava parindo. Está meio mal feita, mas eu fiz questão
de fazer um barrigão imenso. Até os seios eu fiz questão de fazer pra mostrar que ela ia
amamentar. E assim, minha intenção também era fazer umas bolinhas como se fossem
os filhos, mas ai não deu certo. Foi mais ou menos isso. Não tenho mais a acrescentar
não.

64

3. Cidade:
1. E essa grande árvore que envolve a cidade, fundaram a cidade que chamava de
Lubango.
2. A Cidade é Água Preta. Nós dois decidimos na ausência dos outros dois a cidade,
porque tinha um lago, então ficou Água Preta.
3. Eu sou dessa cidade aí, da Água Preta e estava lá fora quando decidiram o nome.
4. O nome da cidade que a gente tinha pensado foi a Cidade das Águas. Não foi das
águas pretas, mas também tem algo com água.
5. (...) todo mundo, incrível, mas todo mundo, só o grupo dela colocou em nome
diferente pra cidade: Lubango. O resto todo colocou água preta, águas claras, águas
novas. Tudo foi água, tudo gira em torno da água porque sem ela fica meio ruim. Já
pensou a gente sem ela, só no abanador, sem água pra tomar um banho. Ia ficar uma
imundice. Eu não tenho mais nada pra falar. Gente é só isso.
6. Nós escolhemos um nome pra esta cidade muito sugestivo: Boa Esperança. Por que
Boa Esperança? Porque a folha simboliza o verde e o verde a planta, a árvore que é
verde. A esperança de uma comunidade; de uma família que está aqui unida, junta ao
redor de um simbolismo que a ponte. Aí nós resolvemos colocar o nome da cidade de
Boa Esperança. Esperança de vida melhor, esperança de bons tempos.
7. A nossa cidade. Eu digo nossa cidade porque esta cidade também é nossa. A gente
acaba se apropriando. Nós percebemos que tinha muitas pessoas nesta cidade. E que
ainda ia nascer, né? Gêmeos aqui. Então, por ter muita gente na cidade, a gente resolveu
chama-la de Gentilândia. É isto!
8. A nossa cidade nós denominamos aqui de Por Enquanto. Por Enquanto por que a
palavra Por Enquanto ela traduz um instante, um momento, ou seja, as coisas estão se
transformando. Por enquanto é assim e depois pode ser diferente. E também por que nós
conhecemos um lugar, que é lá no meio do meu interior, Barbacena, e que é em cima de
uma serra. Nós visitamos este lugar, e nós encontramos muitos obstáculos para chegar
lá. Ele lembrou aqui que a cidade tem tudo a ver com por enquanto. Ela é uma cidade
negra que fica em cima da serra dos matos. Nós denominamos de Por Enquanto a
cidade.
9. Nós ficamos em dúvida entre os nomes, mas resolvemos optar por Vale Verdejante.
Ficamos lembrando que geralmente nas montanhas, na serra, sempre tem aquelas
cidades nos vales dos rios, onde tem geralmente um lago e águas. O verde das
montanhas que eles fizeram e as habitações. Na entrada da cidade nós abrimos
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caminhos. Então a gente ficou imaginando aqueles caminhozinhos dos vales. Por isso
nós colocamos Vales Verdejantes. Nós lembramos também do mangue, pois apesar da
água aqui no meio ser azul, tinha algo assim de lama. Lembra um pouco o mangue. O
pessoal aqui em volta. É o mangue proliferando a vida, né! Trazendo a vida, a
habitação, as pessoas.

Convergência, divergência, oposição, ambigüidade: A Construção da Cidade Pelos
Orixás.

Eu e o Orixá (convergências, divergências, oposição, ambigüidades e paradoxos).
Iemanjá e Oxum
1, 2, 14 e 19- Todos/as falam de Iemanjá e a relacionam com a água;
14 e 19 – Falam do mar ou da água salgada;
14- Acrescenta a relação do mar com o meio ambiente;
19- Fala na cor azul;
1- Fala de Iemanjá com Oxum;
1 e 19- Interessaram-se por Iemanjá e Oxum. Só que 19 optou por Iemanjá;
1, 2 e 19- Falam da fertilidade;
1 e 2- Fala da maternidade;
1 – Destaca a vaidade e a beleza.
Proteção
11 e 14-Referem-se ao sentimento de proteção;
11- Ênfase na proteção interpessoal e com o orixá;
14- Proteção coletiva vinculada as idéias de fortalecimento e da construção de algo
diferente.
Euá
3 e 8- Falam de Euá, a deusa das fontes;
3- Falam no número;
8- Fala como dona dos segredos, notadamente do conhecimento do quilombo, da magia
e da história
Oxóssi
5 e 6- Ambos falam que ele é o deus da fartura;
6- Ressalta a ausência de fartura.
Omolu
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7 e 8 – Identificam-se com este deus como representante da cura;
7- Acrescenta detalhes sobre os problemas espirituais do filho que vai ganhar.
Ossaim
8 e 9- Escolheram Ossaim pela sua relação com as folhas;
9- Além das folhas ressalta a flora.
Nanã
10 e 11- Escolheram Nanã;
10- Menciona aterra, a lama, os lagos, o fato de ser a mais velha dos orixás e seu caráter
conselheiro;
11- Enfatiza o sentimento de proteção.
Fartura
5, 6 e 13- Falam da fartura a partir de orixás diferentes (Oxóssi e Oxaguian);
6 e 13- Ressaltam a fartura e os alimentos;
13- Traz a simbologia do pilão e o gosto de cozinhar.
“Velhice”
10 e 17- A partir de orixás diferentes (Nanã e Oxalá) ressaltam características de
velhice;
10- Características de aconselhamneto.
17- Desejo de envelhecer.
Diferem das demais
4- Escolheu Ifá, o adivinho e o templo;
9- Escolheu Ibejins, gêmeos, brincadeiras;
12- Escolheu Irocó, tempo, coisas antigas, baobá;
15- Escolheu Ogum, abertura de caminhos, progresso;
16- Escolhe Iansã,caráter brilhante, independente,espalhafatosa, corajosa, raios, ventos e
tempestades;
17- Escolheu Oxalá, criação, não dança bem, é bem determinado e tem alma guerreira;
18- Escolheu Xangô, justiceiro, briguento, “gente boa”,facilidade de congregar.

Cidade-Orixá (convergências, divergências, oposição, ambigüidades).
1, 3, 4 e 5 – Ressalta que a fonte é um elemento da cidade, sendo que 1 trata das fontes
relacionada à saúde; 3 relaciona as fontes ao templo de Ifá; 4 destaca o tamanho e a
capacidade de alimentar outras fontes e 5 sugere que as fontes é a avenida.
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1, 2 e 12 – Tratam de forma diferente a fertilidade, visto que ressalta o pilão como
símbolo da fertilidade; 2 e 12 a água como símbolo da fertilidade.
1 e 4 – Falam de prosperidade, sendo que em 1 a prosperidade é representada pelo pilão
e em 4 a prosperidade como essencial.
4, 6 e 11 – Destacam a importância do alimento.
1, 8, 9, 10 e 14 – Todos tratam da árvore como elemento, sendo que 1 destaca as folhas
e a beleza das plantas; 8 árvore como representação da natureza e os verde; 9 a árvore
como representação do Orixá Ossaim e as plantinhas representando os Ibejins; 10 e 14
especificam um tipo de árvore(Baobá).
14 e 15 – Referem-se a lagos e montanhas, sendo que no 15 lago e montanhas
caracterizam uma cidade interiorana.
7 e 8 – Ambos falam da cura de forma diferente, sendo que 7 relaciona a cura espiritual
com a cura do corpo e 8 relaciona a cura à natureza, à homeopatia.
2 e 17 – trazem a idéia de maternidade, sendo que 2 relaciona a maternidade à água e 17
simbolizando a maternidade como uma mulher parindo.
11, 12, 13 e 14 – Referem-se às pessoas na cidade, sendo que em 11 ressalta a
necessidade de pessoas na cidade; 12 referem-se ás pessoas/bonecos como símbolos da
comunidade; 13 falam que as pessoas estão felizes na cidade e também o progresso
conseguido por elas e 14 diz que as pessoas vivem em harmonia na cidade.
4 e 14 – Falam em família, porém abordam aspectos diferentes: 4 destaca a união da
família e 14 relaciona família ao tamanho das habitações.
5, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17 – Citam elementos presentes nas cidades: 5 túneis; 9
brinquedos; 10 um banco; 11 o pilão; 12 vassoura que protege a cidade; 13 barreiras; 14
casa, habitações que irão proteger dos raios e das tempestades e o caminho; 16 o
homem/ser humano e 17 o peixinho.

Diferem de todas as demais por suas singularidades:
2 – A beleza da cidade que chama a atenção(Oxum);
3 – A questão das adivinhações(Ifá);
5 – A questão do dinheiro e da riqueza e também as questões do coração(Ifá);
7 – O pensamento numa nova cidade e um novo espaço(Omolu);
9 – O Orixá (Ibejins) como deus dos brinquedos;
10 – Ressalta o cansaço dos Orixás(Irôco);
17 – O espelho como representação da vaidade(Iemanjá)
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3.2.1.2 Análise transversal da 1ª oficina (argila): A Criação da Cidade Pelos Orixás.

Nesta etapa do método é preciso unir o que foi separado na análise
classificatória, produzindo um texto criativo por meio da literatura e das artes,
expressando as relações encontradas nos conceitos de cada uma das categorias.
Para esta produção das cidades com argila utilizei o recurso do conto, afinal
utilizamos a contação de história durante a oficina (mito da criação do mundo). O conto
possibilita exercitar a imaginação e a criatividade. Dentro do texto eu apresento as
categorias e os (novos) conceitos encontrados e as relações entre eles.

A Grande Assembléia na Praça do Baobá

Numa manhã ensolarada, nos mais diversos recantos da cidade, a população
acorda com o ressoar dos tambores. Diante daquele chamado, homens, mulheres,
crianças de todas as idades correm até a Praça do Baobá localizada no centro da cidade.
É neste local onde costumam ocorrer às grandes assembléias participativas.
A assembléia desse dia tem um sentido todo especial por isso ninguém poderia
ficar em casa. Aos poucos as pessoas vão chegando e sentando nos bancos feitos de
tronco de árvores e também em esteiras colocadas no chão. Ninguém conseguia
controlar a curiosidade em relação ao motivo daquela assembléia. Até esse momento o
segredo estava guardado como o Conselho de Anciãos, uma das instâncias mais
importantes de convocação e deliberação dos assuntos importantes da cidade.
Pela tradição a fala de abertura foi dada à Grande Senhora. Ela era a mulher
mais idosa da cidade. O Sábio Ancião, um dos conselheiros, toca o conhecido hino de
abertura no seu agogô, em seguida a Grande Senhora faz uma breve saudação:
- Obaobá, irrmãos e irmãs! Todos respondem: Obaobá Grande Senhora! O
silêncio enche o ambiente. Hoje é um dia muito especial, prossegue a Grande
Sacerdotisa, pois iremos tratar da reconstrução de nossa cidade. Lembro a vocês que a
última vez em que estivemos reunidos há sete luas atrás, esta foi a principal
reivindicação dos cidadãos e cidadãs. Após a consulta ao oráculo, o Conselho de
Anciãos determinou que o dia de hoje seria a data da importante deliberação. O
primeiro ponto a ser lembrado é a forma de participação de cada um; quem quiser um à
parte venha até ao centro, pegue um instrumento musical e faça seu toque. Os dois
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conselheiros aqui ficarão responsáveis pela condução da ordem e do tempo da fala de
cada um.
O primeiro a falar foi o jovem da floresta: - Penso que para reconstruir a cidade,
dentro do espírito da ancestralidade, devemos recorrer à sabedoria dos orixás. Por isso
neste primeiro momento da assembléia é importante que cada pessoa que venha falar,
destaque o seu orixá com suas devidas qualidades. Sugiro que após este momento
abordemos que contribuições os orixás podem dar para a reconstrução da cidade que
queremos refazer. Nesse momento a Grande Senhora, pergunta à assembléia se todos
concordam com a proposta. Imediatamente milhares de pés e mãos fazem vibrar o chão
em sinal de concordância.
Sinhá Gorda foi a primeira a pegar o instrumento de permissão para garantir a
fala. Quando o silêncio reinou uma voz grave e firme foi ouvida:
Eu fico com as duas: Iemanjá e Oxum. As duas têm a ver com águas. São
coisas que eu gosto muito. Quando eu imagino um lugar, sempre aquele lugar tem que
ter água. Iemanjá está ligada à fertilidade e à maternidade. Oxum também tem
fertilidade e o amor. Também a questão da vaidade e da beleza. As duas têm muitas
coisas assim que eu não consegui optar apenas por uma.
Dona divina, a benzedeira, completou: - Minha gente, Iemanjá é a maternidade e
a fertilidade símbolo da mulher e das pessoas. Eu escolho como Orixá, Iemanjá, muito
também pala questão da proteção. Agora eu de uma forma um pouco diferente, quando
eu penso em proteção, eu penso muito no coletivo, em um grupo de pessoas se
protegendo. Não em uma protegendo a outra necessariamente, então logo me vem a
questão da comunidade negra, de quanto ela se reforça e também constrói algo
diferente. Também pela questão da água do mar que lembra o meio ambiente, de como
ele (o mar) está em sintonia com o resto do mundo. Eu escolho Iemanjá porque gosto
muito de água. Na verdade eu fiquei em duvida entre Oxum e Iemanjá, mas acabei
optando por Iemanjá, porque além dela representar a água, no caso a água salgada,
também ela simboliza o azul e eu gosto muito do azul. Sou do signo de peixes, e assim,
eu achei muito legal porque ela também tem uma relação com a fertilidade.
Todos/as deram um sonoro viva à Iemanjá e Oxum. Em seguida uma mulher
negra misteriosa veio cantarolando uma música que encantou a todos. Ela pegou o
instrumento de permissão e continuo cantando: - Quem quer construir uma cidade não
pode esquecer de Euá. O número dela é o três e ela é a deusa das fontes e dona dos
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segredos. Eu sou de Euá por conta da história dos segredos que ela tem. Euá é
conhecimento do quilombo, da magia e da história. Por isto não deixemos de lado Euá.
A bela moça saiu da mesma forma como entrou, cantando e encantando. Os
pássaros continuaram a canção com seus lindos gorjeios, mas logo interromperam a
canção quando se apresentou para falar um jovem caçador. Ele tocou o tambor e fez um
breve verso: - A nossa cidade também deve ter Oxóssi – O deus da fartura. Eu escolho o
deus da fartura. Porque Oxóssi? É uma coisa muito particular. Eu lembrei muito dos
meus alunos, do dia a dia da minha escola, da minha comunidade que é uma
comunidade pobre. Então assim, é uma comunidade que não tem os alimentos
necessários para suas crianças. Então imediatamente eu associei. Por isso escolhi o Deus
da fartura.
Não demorou muito para que um homem de chapéu grande pegasse a palavra. O
céu no momento estava carregado de nuvens de diversos formatos que se cruzavam
numa grande dança. Era um homem calmo. Disse poucas palavras: - Eu escolhi
Oxaguian como meu protetor, pois foi ele que inventou pilão. Eu lembrei da questão
dos alimentos. Eu gosto de cozinhar, de fazer comida, de fazer experiências na cozinha.
È bom; é prazeroso fazer comida para as pessoas. Gosto de reunir pessoas na minha
casa. Então eu acho importante o alimento e a fartura para a cidade
Todos concordaram e bateram no chão em sinal de acordo com as palavras do
homem de chapéu. Aquelas palavras traziam sabedoria, assim como era sábio o homem
que sucedeu o homem de chapéu, pois possuía o segredo das curas. O curandeiro falou
um orikí, ou seja, cântico de louvor que conta os atributos e feitos de um orixá:
- Ó Omolu que está ligado à saúde e às curas. Hoje eu passei o dia todo assim
meio difícil, porque eu estou ganhando um filhinho que vai nascer em janeiro, mas que
já está nascido e ele tem muitos problemas espirituais. Ó Omolu, uma vez me disseram
que esses problemas espirituais é que causavam os problemas de saúde que ele tinha. Ó
Omolu, eu já conheço o meu bebê, ele tem sete anos e eu vou ganhar ele. Ó Senhor das
Curas, garante a saúde dos filhinhos que vão nascer na cidade, principalmente daqueles
que têm problemas espirituais, pois estes causam problemas de saúde. Ó Ossaim, deus
das folhas e da flora, trabalha em conjunto com Omolu para a saúde da cidade.
Uma multidão se curvou diante daquele pedido num grande ato de respeito
àquelas sábias palavras.
Muitos já haviam falado quando a mulher do pântano pegou o instrumento de
permissão. Era uma mulher misteriosa que pouco aparecia em público. Todos se
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aquietaram para ouvi-la: - Saúdo minha mãe Nanã. Eu escolhi Nanã, que é deusa da
terra, lama, lagos e dos pântanos. Ela é a mãe, a mais velha de todos os Orixás. Alguém
se intrometendo na fala da mulher completou: - Eu também escolhi Nanã. Eu queria
Oxum porque sou filha de Oxum, mas eu não consegui. Mas eu me identifiquei e
escolhi Nanã, porque eu já me sinto protegida por ela. Por causa desse Orixá eu ganhei
um patuazinho de uma amiga. Eu já me sinto protegida por esse Orixá. Eu me
identifiquei por conta dessa história da proteção. Eu sou uma pessoa que gosto muito de
proteger os outros, apesar de nem sempre ser muito protegida, eu gosto de proteger.
Aquela intromissão não foi bem vinda pelo conselho de anciãos, porém a
assembléia seguiu com as palavras de um homem negro muito sábio que trajavas roupas
brancas: - Bem o meu Orixá é Oxalá. Eu acho incrível porque há um tempo que a gente
já vem estudando a cosmologia, não só ligada a religiosidade afro, mas também a
mitologia grega, romana, essas coisas todas. Uma colega me sugeriu a leitura sobre ele.
Ontem eu estava vendo umas escrituras que retratavam Oxalá. Ele é o deus da criação.
Eu acho a criação do ser humano um grande mistério. O mito da criação do homem,
cada crença, é algo que eu acho muito profundo, que sempre uma resposta leva ao um
novo questionamento. E ele tem algumas características que eu admiro muito e acho que
eu noto isso em mim no cotidiano: uma delas é que ele é apresentado como um velho.
Eu tenho uma vontade muito grande de envelhecer rápido. Ele também não se sai muito
bem com a dança, então eu também sou quase um zero a esquerda com dança. Nada que
não possa ser aprimorado. Mas ele é bem determinado, ele tem uma alma guerreira e eu
também sou guerreiro com as coisas que eu quero e sou muito determinado quando eu
tenho um objetivo, eu enfrento o que for necessário para alcançar, logicamente medindo
as conseqüências. Então é isso.
Sem demora a mulher do acarajé se pronunciou após pedir ao conselho. Sua voz
era forte como um trovão: - Eu sou uma mulher suspeita para falar. Sabe por que eu sou
suspeita para falar? Porque é injustiça com vocês eu escolher um santo. Porque eu sou
assim metida, a justiceira sabe! Já estou dizendo tudo. Eu sou de Xangô dos pés a
cabeça, na ponta de língua e na agressividade também. Então eu sou muito suspeita para
falar. Mas eu vou dizer: eu não posso ver ninguém assim ser injustiçado que eu já vou lá
e quero defender; eu quero brigar e brigo mesmo, porque eu só nojenta. Mas quem me
conhece a principio diz logo: Ô mulher chata! Mas depois vai é diz assim: Mas ela é
gente boa! Nós que somos de candomblé, nós temos essa facilidade de congregar e de
passar o que a gente absorve.
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Todos ficaram impressionados com a mulher do acarajé. Porém quem falava
agora era o ferreiro que tinha algumas desavenças com ela: - O orixá que eu escolhi foi
Ogum na realidade eu queria ter escolhido o orixá que é o meu orixá mesmo, mas eu
não encontrei e não fui procurar. Mas eu me identifiquei um pouco com ele. É um orixá
que abre caminhos; é o orixá do progresso. Eu acho que a gente está sempre precisando
abrir caminhos. Às vezes os caminhos estão sempre fechados por algum motivo e aí
Ogum vai abrindo caminho e esses caminhos que são abertos dão oportunidade para
você crescer.
A mulher do ferreiro também se pronunciou: - Eu escolhi Iansã. Antes mesmo
deu descobrir que era filha de Iansã, já diziam que eu era de Iansã. Eu não sabia o
porquê disto. Os filhos de Iansã são brilhantes, independentes, espalhafatosos e
corajosos. Algumas coisas muito parecidas comigo. Iansã é deusa dos raios, dos ventos
e das tempestades. Não podemos nos esquecer de Iansã na Cidade.
Após uma pausa e alguns comentários dos presentes no grande encontro, um
velho ancião pediu que não fossem esquecidas algumas contribuições importantes dos
orixás para a cidade: - Ifá, o adivinho e construtor do templo; Os gêmeos Ibejins que
são gêmeos de infância. Eles estão sempre brincando, fazendo coisas divertidas; Irocô
que o orixá que pensa no tempo e nas coisas antigas, nas coisas que ficam. Embora as
pessoas passem pela terra, o que sobra é a gameleira, ou mesmo o baobá, que é uma
árvore milenar.
O sol continuava seu caminho, riscando o céu azul da cor do mar. Muitas
pessoas nas primeiras horas da assembléia recorreram aos arquétipos e sabedoria dos
orixás para falar da contribuição destes para a Cidade. Assim como o sol caminhava
lentamente no céu, a assembléia também deveria seguir seu percurso. Outro ponto
importante a ser tratado, lembrava um participante, dizia respeito aos problemas da
Cidade. O que precisaria ser colocado, retirado ou mantido na Cidade para ser um lugar
aprazível? Quais as demandas sócio-ambientais? Como os orixás poderiam auxiliar nos
problemas da Cidade, ou seja, como os orixás poderiam interferir na transformação da
Cidade?
Tão logo a Grande Senhora consultou a multidão sobre a relevância do tema, a
terra tremeu com a vibração provocada pelas batidas no chão era um gesto coletivo que
sinalizava a importância da temática posta.
Imediatamente algumas pessoas pediram aos anciãos que controlavam a ordem e
o tempo que garantissem suas falas. Uma vez memorizadas as pessoas que deteriam a
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palavra foi dado o sinal para tratar do novo tema. Logo o primeiro orador poderia tomar
emprestado um instrumento e iniciar sua fala.
A primeira pessoa que pegou a palavra naquela nova fase da assembléia foi uma
lavadeira da Cidade e mãe de dez filhos: - Obaobá para todos e todas! Obaobá,
responderam os presentes. Eu queria destacar na minha fala a importância das fontes
de água para a Cidade, ou seja, a relevância de se ter as fontes de água doce e fontes
de água salgada. A fonte é um elemento da Cidade. A saúde está ligada às fontes. O
Templo de Ifá está também relacionado às fontes. Essa Cidade tem uma fonte enorme.
As fontes é a avenida principal da Cidade. Ela é maior, e devido a sua capacidade de
água, alimenta outras fontes. Devemos cuidar das fontes sob o risco de não podermos
ter água para beber, lavar nossas roupas e fazer nossos rituais. Ali tem uma mãe com
uma criança e aqui a gente ver a família unida. Então podemos ver a questão da
prosperidade e a questão da fonte de água como fonte de vida, de alimento, e que é
essencial. O símbolo da maternidade é uma mulher parindo. A maternidade é água.
(Cidade Fontes)
Alguém desafiando a ordem das falas estabelecidas gritou sem tocar um
instrumento de permissão: - Muito bem lavadeira! A água é símbolo de maternidade e
também de fertilidade. O pilão também é símbolo da fertilidade. Talvez seja por isto
que a senhora tem tantos filhos e filhas, pois passa o dia a lavar e pilar. Eu enxergo
muita prosperidade para as casas que tem água e pilão. A prosperidade é essencial
para nosso povo. Água e pilão para todos e todas da Cidade. (Cidade Água-PilãoFertilidade)
Todos gostaram daquela fala que se destacava na multidão, porém, os anciãos
que coordenavam a assembléia, lembravam que para falar ao público, seria necessário
fazer o pedido a eles e fazer o anuncio nos instrumentos, pois assim regia a tradição.
Naquele instante uma nuvem cinzenta cobria o sol, fazendo uma imensa sombra
que agradava a todos e todas. O vento amenizava o calor das pessoas e açoitava as
árvores com delicadeza. Estas pareciam deliciadas com aquele movimento de vai e vem.
Após um breve silêncio, momento raro em uma assembléia cidadã, uma senhora
de costas curvas e olhar desconfiado pediu a palavra. Era a mais experiente costureira
da redondeza. Após saudar aos presentes disse: - Eu penso que na cidade tem que ter
habitações. Então eu fiz umas casas nestes panos, não sei se vocês percebem, mas uma
é maior e a outra é menor. Aquela ali está de frente para o lago e pras montanhas.
Então uma casa, eu pensei em mim. Uma casa é a minha casa, que eu moro só agora,
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então é a menorzinha. Tem outras casas que abrigam mais pessoas, famílias mais
numerosas que são maiores e outras que abrigam famílias que não são tão numerosas
assim, que é a casa media. Não sei se vocês percebem também que a casa, ela não é
perfeita, ela está em constante construção então assim é como eu me sinto também que
é estar em constante construção. (Cidade Habitações) E quando a gente juntou os
elementos que agente fez, parece que casou direitinho, porque ela construiu o caminho.
O caminho pode ter vários obstáculos, mais chega a essa cidade. E essa cidade ela tem
um lago; ela tem uma montanha; ela tem habitações que vão proteger dos raios e vão
proteger das tempestades. E que também tem uma natureza; tem o baobá ali; tem todo
um espaço propicio para as pessoas viverem bem e viverem em harmonia. È isso.
A costureira terminou sua a fala e a fome pousava nas barrigas dos presentes.
Logo algumas pessoas gritaram: - Nesta cidade não falta comida nem alimento
suficiente para todos os seus habitantes. A maior contribuição para a cidade é o pilão.
Tem que ter pessoas na cidade, lógico, mas não pode faltar o alimento, pois ninguém
vive sem o alimento. É hora de comer! (Cidade Pilão)
Os anciãos sensíveis àqueles protestos resolveram autorizar servir a comida aos
presentes, pois ainda haveria muitas horas pela frente de discussão. Às vezes as
assembléias duravam dias. Era importante que todos/as tivessem alimentados para
suportarem a demorada reunião até o final. Foram servidos purê de inhame, sopa de
legumes e peixes assados nas brasas do fogo. Todo o alimento era trazido pela
comunidade. Potes de água ficavam distribuídos na praça para matar a sede dos
cidadãos e cidadãs.
Após o breve banquete e saciada a fome dos presentes, uma criança de apenas
dez anos de idade falava a multidão: - Não tem como a beleza das plantas. Quero dizer
que eu gosto muito da árvore. As plantas e as folhas são belas. A árvore representa a
natureza e o verde da cidade. A árvore representa o orixá Ossaim e as plantinhas
representam os Ibejins. Devemos respeitar o Baobá. Ele é uma árvore sagrada para o
nosso povo. (Cidade Árvore)
Aproveitando a deixa da fala da criança, um dos curandeiros da Cidade
complementa: - Não esqueçamos que as árvores e as plantas nos dão a cura do corpo e
do espírito. Então eu estou vendo a árvore representando a natureza, o verde; na
construção devemos colocar uma folha que representa juntamente com a proliferação
da água, produzir frutos. Folhas na cidade pra poder curar de uma maneira mais
natural, pois eu acho que nós estamos precisando muito da homeopatia. (Cidade
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Folhas) Por isto temos que nos preocupar com as árvores. Aí eu fiquei pensando numa
nova cidade, um novo espaço, a cura espiritual e que leva a cura do corpo tem um
simbolismo também com a vida. Pode não ser muito claro, mas acaba levando.
Um ancião pede licença e complementa: - A nossa Cidade é uma Cidade
interiorana que ainda tem montanhas e lagos, mas se não houver cuidado, tudo isto
acabará.
Toca o berimbau e outra voz brada ao povo, agora sob um sol escaldante que
cobria a população na Praça do Baobá. Era o desenhista da cidade que agora tomava a
palavra : - Mas o nosso desenho ali é um desenho coletivo, a gente na verdade fez
assim: umas pensaram em uma coisa, outras pensaram outras, e aí fomos construindo e
misturando ao mesmo tempo. Eu gosto de chamar as pessoas de bonecos quando eu
faço desenhos, mas eu sei que não são bonecos. Aqueles bonecos lá, foram construídos,
como o simbolismo da comunidade e em volta da água que é um símbolo, tanto de vida
como de fertilidade das mulheres. Também colocamos aquela figura pequenininha ali
simbolizando o homem, o ser humano, como um grande mistério. E ainda tem a
vassoura que protege a Cidade. (Cidade Vassoura)
O desenhista mal acabara de falar e outro ilustre morador se colocava. Era o
senhor sem teto. Tinha este apelido porque vivia a dormir nas ruas. Diziam que ele não
girava bem das idéias. Então ele disse: - Quando a gente construiu a Cidade, eu pensei,
coloquei umas barreiras ali e esse orixá saiu empurrando assim como um trator e
chegou ali. As pessoas estavam felizes nessa Cidade. (Cidade Barreiras) E aquela
ultima representação é justamente o progresso que as pessoas conseguiram. Então foi
por isso que eu escolhi.
Papudinho, um bêbado inveterado, além de um exímio escultor, complementou a
fala do seu amigo: - E quando eu pensei em criar alguns elementos para a cidade eu fiz
logo um peixinho. E eu achei interessante o espelho porque ela representa a vaidade
também. E eu quis mostrar que a mulher estava parindo. Está meio mal feita, mas eu fiz
questão de fazer um barrigão imenso. Até os seios eu fiz questão de fazer pra mostrar
que ela ia amamentar. E assim, minha intenção também era fazer umas bolinhas como
se fossem os filhos, mas ai não deu certo. Foi mais ou menos isso. Não tenho mais a
acrescentar não.
Todos se divertiram com as palavras de duas figuras conhecidas daquela região.
Após o toque do pandeiro um jovem caçador ressaltou que a cidade tem as suas
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dificuldades que são os túneis. E também as questões do coração. O coração, tudo ele
pode prever.
Mal o jovem terminara de falar, outro instrumento já anunciava outro orador.
Ninguém queria deixar de falar na grande assembléia. Era a vez de um grande “griot” da
Cidade: - Vocês falam apenas olhando para seus umbigos e esquecem os nossos
ancestrais e principalmente nossos guias orixás. Não somos nada sem eles. Lembrem-se
de que a beleza da Cidade que chama a atenção é devida a Oxum. (Cidade Beleza de
Oxum) Se não fosse por Ifá não haveria a questão das adivinhações, sem falar da
questão do dinheiro e da riqueza, das dificuldades que são os túneis, além das questões
do coração que tudo prevê. Os Ibejins são os deuses dos brinquedos da cidade. O
espelho da vaidade está com Iemanjá. Os orixás estão cansados e sentados no banco
construído por Irôco por causa de tanto trabalho e do esquecimento do nosso povo.
A noite já se achegava na praça do baobá. Então para finalizar a assembléia, os
anciãos pediram sugestões de nomes para a nova cidade que surgiria a partir da
participação daquela comunidade. Mais uma vez as pessoas tiveram um tempo para
combinar qual o melhor nome. Depois ocorreria a apresentação para o grande público.
Depois a Grande Senhora decidiria como se daria a escolha do nome. Os nomes foram
surgindo com suas respectivas justificativas. Cada pessoa representava um grupo:
- E essa grande árvore que envolve a cidade, fundaram a cidade que chamava de
Lubango.
- A Cidade é Água Preta. Nós dois decidimos na ausência dos outros dois a
cidade, porque tinha um lago, então ficou Água Preta.
- O nome da cidade que a gente tinha pensado foi a Cidade das Águas. Não foi
das águas pretas, mas também tem algo com água.
- Nós escolhemos um nome pra esta cidade muito sugestivo: Boa Esperança.
Por que Boa Esperança? Porque a folha simboliza o verde e o verde a planta, a árvore
que é verde. A esperança de uma comunidade; de uma família que está aqui unida, junta
ao redor de um simbolismo que a ponte. Aí nós resolvemos colocar o nome da cidade de
Boa Esperança. Esperança de vida melhor, esperança de bons tempos.
- A nossa cidade. Eu digo nossa cidade porque esta cidade também é nossa. A
gente acaba se apropriando. Nós percebemos que tinha muitas pessoas nesta cidade. E
que ainda ia nascer, né? Gêmeos aqui. Então, por ter muita gente na cidade, a gente
resolveu chama-la de Gentilândia. É isto!
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- A nossa cidade nós denominamos aqui de Por Enquanto. Por Enquanto por
que a palavra Por Enquanto ela traduz um instante, um momento, ou seja, as coisas
estão se transformando. Por enquanto é assim e depois pode ser diferente. E também por
que nós conhecemos um lugar, que é lá no meio do meu interior, Barbacena, e que é em
cima de uma serra. Nós visitamos este lugar, e nós encontramos muitos obstáculos para
chegar lá. Ele lembrou aqui que a cidade tem tudo a ver com por enquanto. Ela é uma
cidade negra que fica em cima da serra dos matos. Nós denominamos de Por Enquanto a
cidade.
- Nós ficamos em dúvida entre os nomes, mas resolvemos optar por Vales
Verdejantes. Ficamos lembrando que geralmente nas montanhas, na serra, sempre tem
aquelas cidades nos vales dos rios, onde tem geralmente um lago e águas. O verde das
montanhas que eles fizeram e as habitações. Na entrada da cidade nós abrimos
caminhos. Então a gente ficou imaginando aqueles caminhozinhos dos vales. Por isso
nós colocamos Vales Verdejantes. Nós lembramos também do mangue, pois apesar da
água aqui no meio ser azul, tinha algo assim de lama. Lembra um pouco o mangue. O
pessoal aqui em volta. É o mangue proliferando a vida, né! Trazendo a vida, a
habitação, as pessoas.
Um ancião ao final observou: - Todo mundo, incrível, mas todo mundo, só o
grupo dela colocou em nome diferente pra cidade: Lubango. O resto todo colocou água
preta, águas claras, águas novas. Tudo foi água, tudo gira em torno da água porque sem
ela fica meio ruim. Já pensou a gente sem ela, só no abanador, sem água pra tomar um
banho. Ia ficar uma imundice. Eu não tenho mais nada pra falar. Gente é só isso.
Depois das sugestões dos nomes a Grande Senhora determinou que após uma lua
daquela assembléia ocorreria o processo de escolha do nome da nova cidade. Ficaria
marcada também uma grande festa para comemorar o momento. Ela deu por encerrada a
assembléia. Os tambores anunciaram o fim do encontro. Todos voltaram para seus
afazeres. As estrelas já alumiavam o céu embelezando o início da noite. O silêncio
agora falava mais alto
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3.2.2 Segunda Oficina de Produção de Dados (argila) – Exu na cidade
A idéia da 2ª oficina
A idéia da segunda oficina nasceu por conta do esquecimento de Exu na
construção da cidade no primeiro encontro. Esta etapa deu continuidade a primeira,
agora com a inclusão de Exu, visto que, na primeira oficina, ninguém se lembrou de
Exu, apesar do grupo pesquisador ter uma grande quantidade de participantes. Diferente
deste novo encontro, que contava apenas com a participação de seis pessoas.
Uma atenção especial foi dispensada a Exu neste momento, pois ele é um orixá
complexo, contraditório e também sofre diversos preconceitos, sendo muitas vezes
“deixado de lado”. Talvez exu potencializasse novos conceitos pelo fato de ser pouco
compreendido e muitas vezes confundido. Exu é confundido e pode confundir.
Como aconteceu
Desta vez no reunimos na minha casa para realizarmos duas oficinas. O
encontro aconteceu num domingo à tarde. Estavam presentes apenas seis copesquisadores/as, apesar dos vários convites, telefonemas e promessas de boa acolhida.
Fiquei triste com a redução do grupo, porém não podia parar os trabalhos sob o risco de
não produzir material suficiente para a pesquisa. Então fomos adiante. Daniela, minha
esposa, novamente me ajudou nos trabalhos.
A oficina ocorreu da seguinte maneira: novamente houve o relaxamento. Desta
vez iniciei com um exercício de respiração, seguido de uma massagem coletiva. Como
o grupo era pequeno, dividimos em dois subgrupos. Cada pessoa receberia e daria a
massagem.

Foto 10 – Massagem coletiva (Daniela Uchôa)
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A maioria das pessoas conseguiu se entregar ao exercício, porém uma pessoa do
grupo não aceitou bem o fato de ser tocada. O grupo quando percebeu a situação
acolheu e respeitou a co-pesquisadora.
A produção
Após o relaxamento o conto da criação do mundo foi lido, como na primeira
oficina, para recordarmos o momento passado. As cidades construídas anteriormente
foram mostradas novamente para co-pesquisadores/as através de fotos.
Em seguida apresentei ao grupo as características de Exu a partir de um pequeno
texto criado por mim, que dava continuidade ao mito da criação, onde Exu reclamava o
seu esquecimento e ordenava que ele fosse incluído de alguma forma na cidade criada
pelos “orixás”. Pois ele (Exu) deveria ser o primeiro a ser lembrado. Nesse momento
cada co-pesquisador/a assumiu o arquétipo da primeira oficina para atender ao pedido
de Exu. Depois eu problematizei o momento com as seguintes questões: Já que Exu
esta nas cidades, o que ele vai trazer para estas cidades? Qual a contribuição de Exu
para as cidades?
Os participantes foram divididos em duplas, ou seja, ficaram montadas três
duplas. Cada dupla pegou um punhado de argila, e fez a sua produção, ou seja, trouxe
Exu para cidade através da ampliação de elementos na cidade que lembrassem o orixá.
Quando foi concluída a produção, pedi que os pares analisassem as produções alheias,
antes de falarem das suas próprias produções.

Foto 11 – Produção Exu na cidade (Daniela Uchôa).
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Este formato permitiria fomentar a produção de mais dados, visto que o grupo
co-pesquisador havia reduzido bastante. Além de causar maior estranhamento no grupo,
visto que a referência de pensamento era a do/a outro/a e não a própria. Depois as
duplas falariam da própria produção.
Apreciação e socialização

Foto 12 – Socialização da produção Exu na cidade (Daniela Uchôa).

Depois da produção houve a socialização, mediante as seguintes perguntas:
Qual a contribuição de Exu para a cidade? Qual a importância deste contributo para a
cidade? Após os/as co-pesquisadores/as se pronunciarem a respeito das produções,
houve uma rodada de conversa para saber os sentimentos da vivência, então encerramos
esta etapa. Na seqüência estávamos indo para a terceira oficina que seria a última da
pesquisa. Aqui a apresento análise classificatória e transversal do material produzido
nesta produção com argila:

3.2.2.1 Análise classificatória da segunda oficina (argila): Exu na Cidade.

Categorias Encontradas : Contribuições de Exu; Símbolos de Exu; Espaços;
Elementos da Cidade; Nomes da Cidade.

1.Contribuições de Exu
1.Colocaram um pênis que eu acho que é a questão da fertilidade.
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2.A questão do pênis é a questão da fertilidade mesmo, da potência.
3. Eu vejo um portal que representa a fertilidade também. No caso eu posso designar
como homem e

mulher. É o que gera a vida num grupo, independente de qual seja o

grupo. Então é a fertilidade e a geração da vida.
4.Então a cidade tem que ter esta fartura também. Então Exu é quem proporciona que
tenha esta fartura. Não sozinho, mas ele também ajuda neste processo. Tá bom!
5. Nesta parte aqui das oferendas como exu é visto como um fauno. É praticamente um
mensageiro, um elo entre a terra e o sagrado. Então ele tem todo este rito de receber
oferenda. Então para se chegar até este deus elo, que faz esta ligação com o sagrado e o
humano, que eu digo que é um semideus que é representado como homem e mulher, o
yin e o yang, o bem e o mal, este ser. Então a oferenda vai lhe agradar para chegar até
ele, passando todos os obstáculos, mas a oferenda como se amenizasse, como se fosse
um presente, um agrado, um mimo.
6. (...)Exu trazendo toda esta visão de que o homem desta cidade tem todos estes
elementos do bem e do mal, de tudo que acontece, e ele é neutro, dependendo da
consciência humana, que no caso para chegar até aqui este homem se aperfeiçoando.
Pelo menos é isto que eu percebi.
7. A importância disto para a cidade é o seguinte: que dentro de uma cidade não pode
haver somente uma cara. A cidade ele tem que ter as duas caras. A cidade também é
feita de contradições. E a importância disto é que as pessoas consigam viver melhor em
harmonia, tanto entre eles, quanto com a natureza, com os espaços sagrados. Mas
percebendoas contradições. Que ela não pode ser só boa ou má, mas as duas coisas,
como Exu é as duas coisas. As pessoas trazem Exu dentro de si. Então as pessoas são as
duas coisas: são harmonia e são desarmonia. Na verdade esta contradição ambulante
que é o ser humano.
8. Acho que a representação do fauno lembra muita coisa de Exu, que representa não só
grandiosidade, como também proteção. Acho que tem aí um misto.

2. Símbolos de Exu
1.É o falo. Pequenininho, mas é... É bem miudinho, mas é um falo.
2. Sacanagem não é! Porque o falo, assim, Exu é uma muito enigmática, ele representa
tanto o feminino como o masculino. Para a maioria das pessoas o falo é o símbolo do
masculino. Eu particularmente acredito que não necessariamente. Então assim, o falo
ser simbolizado por Exu, o poder de Exu, e que nada acontece sem a presença dele.
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Então, por isto é que ele faz questão de mostrar. Porque o falo grande, apesar deste ser
pequeno, mas por que o falo grande simboliza uma grandiosidade? Porque mostra o
poder de Exu. Por que a cidade tem um falo e qual a relação com importância que tem;
é porque Exu é uma figura que tem que estar necessariamente em todos os processos,
seja na comunicação, seja na abertura das portas, seja na transmissão, nos trabalhos. E
até a questão da água entra nisso, porque a água é a vida, é a limpeza, é a saúde, o ciclo
de vida e morte das pessoas, das plantas, dos animais; enfim, é isto! E a fartura que é
um outro símbolo. Daí este espaço sagrado tem que ter a água que é a vida. E também
as pessoas não vivem do amor somente, eles precisam comer também.
3.Aí os símbolos deste Exu; que é o falo, mas também que é esta contradição. E a gente
colocou o ser humano dentro do espaço sagrado. Por quê? Porque o ser humano, ele que
vai fazer junto. O Exu vai fazer o movimento da comunicação entre o ser humano e os
Orixás, entre os Orixás e os Orixás. Estes dois tipos de comunicação. E não existe
espaço sagrado sem o ser humano, porque foi o ser humano que criou o espaço sagrado.
Ele que cria o espaço para comunicação entre os deuses. Então, tem que ter o ser
humano dentro deste espaço.
4.Eu pensei em Oxum. Já me falaram que ela também é conhecida pelos seus dotes
culinários. E Exu, ele gosta muito de comer, e comida bem apimentadas. Então eu
pensei que Oxum vai fazer uma comida apimentada para agradar Exu. E como ela é a
Deusa das águas doces, eu pensei que após comer um prato bem apimentado, ele vai
querer beber água.
5. Confesso que quando pensei na pimenta, eu pensei na sedução, pois Oxum sempre
utiliza estes artifícios para conseguir o que ela quer. Aí eu acho que é importante para a
população se alimentar, pois os guerreiros precisam se alimentar para poder sobreviver
e continuar a luta.
6. E também é uma contribuição de Exu que dá a idéia de comunicação. Então o espaço
sagrado tem que ser circular necessariamente.

3. Espaços
1. É o seguinte: Eu olhando assim à primeira vista dá para pensar que existe um instinto de
defesa muito grande, porque logo na entrada tem um portal, e aí você se depara logo
com pedras e com correntes. Existe este círculo assim que não está completamente
fechado, mas a única abertura dele é justamente para o local onde existem barreiras.
Então a idéia que passa inicialmente é esta: de que eles têm este instinto de proteção, de
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preservação, é como se fosse talvez, um ambiente muito... não sei! Não dá a impressão
de paz, mas eu penso um pouco na questão da violência, como eles pensam em se
proteger.
2. Eu acho que é uma forma de preservar o que eles têm; as características do grupo. Uma
forma de se manterem intocados. Eu acho até que pode haver uma resistência em
assimilar coisas que vem de fora. Talvez uma necessidade de manter muito os costumes.
Não sei! Pode ser isto!
3. Então assim, é: eu vejo que tem um espaço que eu acho que é sagrado. Aliás, têm dois
espaços para mim que são sagrados, tem a ver com a questão do sagrado. Esse aqui que
mostra exatamente este caminho e no final tem um símbolo. Eu acho que é um símbolo
de Exu, pois se Exu está presente na cidade tinha que ser simbolizado por alguma coisa.
4. Aí tem também aqui o obstáculo que a gente estava vendo um outro espaço, que a gente
acha que é sagrado, que Exu vai trazer, é este espaço aqui da água. Agora eu não sei
exatamente o que simboliza a água para Exu, mas eu acredito que seja um espaço
sagrado porque a água tem a ver com a vida, com a questão da limpeza, enfim.
5. Eu acho que aqui tem um templo reservado só para Exu. Aqui eu interpretei como uma
espécie de lugar onde se coloca as oferendas para Exu, e como sei que pessoas do outro
grupo são relacionadas com água; ou é de Oxum, ou é de Iemanjá, eu penso que por isto
o símbolo da água como oferta. Aqui eu acredito que estas frutas, alimentos também são
ofertas. E estes guardiões, digamos assim, estão aqui protegendo, tanto a entrada deste
espaço sagrado como também destas oferendas. De forma geral eu entendi isto.
6. Eu queria acrescentar uma coisa, que esse espaço é um portal. Aqui a entrada que tem
alguns obstáculos, mas aqui ele não está fechado círculo, porque qualquer pessoa pode
entrar. Lógico que para a pessoa entrar ela tem que passar por uma série de obstáculos,
mas qualquer pessoa que consiga passar os obstáculos, ela entra na cidade, ou ela entra
no espaço sagrado da cidade, porque a cidade é tudo isto aqui; que é a entrada da
cidade. Na verdade este portal é a entrada da cidade. Aqui é o espaço sagrado da cidade.
E neste espaço sagrado tem Exu, representado pelo falo, que a gente já falou que a idéia
da grandiosidade da fertilidade, traz a idéia de vida. Esta coisa de nascer e morrer
também. Aqui as duas coisas. Porque são duas caras diferentes: uma de alegre e outra de
triste? Porque Exu não é uma coisa única. Exu é a contradição. Exu é “a cara” alegre e
também “a cara” triste.
7. Este aqui é o ser humano. O espaço sagrado, ele tem que ter Exu, porque a gente
colocou a contribuição de Exu.
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8. mas também precisa ter um recanto sagrado, onde os seus guerreiros e sacerdotes se
reforçam. Então, aqui é mesmo um caminho que leva a um nicho sagrado, guardado
pelas duas torres que representam o falo, que representa este caminho aqui, tanto no
início como no fim, que representa a fecundidade. Porque a cidade, ela é viva, mas esta
vida precisa ser gerada o tempo todo. Os ritos sagrados colaboram com esta geração de
vida contínua.
9. Eu me esqueci de falar uma coisa importante: eu me esqueci de falar do círculo, porque
a idéia de a gente colocar tudo dentro do círculo é porque este círculo é um espaço
sagrado. O espaço sagrado está no formato circular e isto é muito importante para a
cidade, pois o círculo vai mostrar que não existe alguém que é maior que o outro.
Mostra que as pessoas irão se olhar olho no olho; que o círculo é o espaço do axé, da
força vital. É neste círculo que também vai simbolizar a questão da vida das pessoas, do
ciclo da vida, o nascer, o crescer e o morrer. Também as estações do ano. Representa o
sol e a lua. Elementos que tem uma influência muito grande na cidade, pois as pessoas
que vão comer e vão plantar irão precisar da energia desses elementos. Então esta
circularidade é muito importante.

4. Elementos da Cidade
1. Tem umas correntes. Tentaram colocar a cidade mesmo, acho que cercada. É só o que
consegui entender. Tem umas pedrinhas ali é só!
2. As correntes representam algo para prender alguma coisa na cidade. É só!
3. E estas argilas aqui, ao estilo de pedras, é como se fosse uma outra barreira que só
pulasse para dentro desta cidade aqueles que trouxessem uma contribuição positiva par
o engrandecimento desta cidade. Aqui eu vejo esta cidade se autodesenvolvendo em
torno de totem, vamos dizer assim, de obstáculos megalíticos, agora não recordo muito
bem o nome, mas tem um nome específico que impulsionam a vida nesta cidade.

4. E aqui são elementos da cidade: pessoas, símbolos que representam o Exu. Acho que é
mais ou menos isso. Mas o mais marcante pra mim é o instinto de proteção.
5. Esta aí eu não entendi! Porque assim tem uns homens que para mim são pessoas. Aí
aparentemente eu pensei que estas pessoas eram “fortonas”, porque tem um braço
assim, então eu pensei, não, são guerreiros. Estes guerreiros vão estar dentro da cidade.
São elementos da cidade. Aí alguém disse que poderia ser alguma arma. A mãozinha
deles tem alguns elementos que podem ser armas, então eles são guerreiros mesmo.
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6. Bom! Esta cidade tem que se protegida dos malfazejos. O que é o malfazejo? Toda a
cidade tem que ser protegida não necessariamente porque vai ter uma guerra, mas tem
que ter uma proteção, uma segurança; não porque está em guerra, mas porque tem que
estar prevenida. Então acredito que os guerreiros são aqueles que vão proteger os
espaços, ou seja, proteger a cidade. Por que eles são guerreiros de Exu? Porque Exu é
parente dos Orixás que são diretamente ligados a esta questão da proteção. Então é mais
ou menos isto!
7.

Eu acho que pode ser uma mistura, mas pela posição não é totalmente uma mistura. Em
um primeiro momento eu acho que esse rapaz que está segurando uma espada ou algo
do tipo, da uma idéia de guardião. Este aqui também tem uma espécie de lança, arco e
flecha, sei lá! Este me parece uma pessoa responsável por um rito. Ele vai celebrar
algum ritual, pois ele tem um cajado. Não está muito claro pra mim, mas eu vejo esta
mistura. Alguns parecendo guardiões e outros estão mais ligados aos ritos.

8. Os guardiões têm tanto que proteger os espaços sagrados como as próprias oferendas,
ele quer ser lembrado; como dos ritos para ele também querem ser lembrados. Uma
forma de mantê-lo vivo na terra, ou em qualquer que seja o espaço, ou seja, metafísico
ou físico.
9. Bem, como a menina falou, também percebi que a cidade não está junta, mas ao mesmo
tempo os elementos se juntaram. O que é que eu percebo? Ali, na primeira parte aqui,
são os guerreiros. Eu vejo assim os orixás. Pelo menos nestes três eu vejo os orixás
protegendo. E ali eu percebo o homem. Então tem os orixás e os homens guerreiros.
E aqui já percorrendo todo o caminho para chegar até o portal. Um obstáculo, um
homem e aqui chegando às torres, o auto-aperfeiçoamento. Este homem passando por
estes

Convergência, divergência, oposição, ambigüidade : Exu na Cidade.

1.Contribuições de Exu (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)
1, 2 e 3 - convergem em relação à questão da fertilidade. Sendo que 1 e 2 colocam o
pênis como representação da fertilidade. O 2 ressalta, além da fertilidade, a potência.
Em 3, um portal representa a fertilidade. Isto é o que gera a vida num grupo.
4, 6 e 7 – Referem-se diretamente a Exu. Todavia em 4, Exu é quem proporciona a
fartura na cidade, mas não sozinho. O ponto 6 diz que Exu traz a visão de que o homem
da cidade tem elementos do bem e do mal, porém Exu é neutro dependendo da
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consciência humana. O número 7 diz que as pessoas trazem Exu dentro de si, por isso as
pessoas são harmonia e desarmonia. O ser humano é uma contradição ambulante. A
cidade tem que ter as duas caras.
5 e 8 - convergem no sentido de Exu ser visto como um fauno. Porém, o ponto 5
coloca Exu como um mensageiro, um elo entre a terra e o sagrado. Diferente de 8, onde
Exu representa a grandiosidade e proteção.

2.Símbolos de Exu (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)
1, 2 e 3 - trazem como símbolos de Exu o falo. Porém em 1, o falo é bem miudinho. Já
o número 2 destaca que o falo não é necessariamente um símbolo masculino, mas o falo
é simbolizado por Exu e destaca seu poder e grandiosidade, assim o falo deve ser
grande. Exu está em todos os processos. O 3 destaca que Exu é o falo, mas também é
contradição.
2, 3 e 6 - convergem por colocar a comunicação como um símbolo que tem relação
com Exu. Sendo que em 2, Exu está presente na abertura das portas e na transmissão
dos trabalhos. O número 3 coloca Exu como os ser que faz a comunicação entre o ser
humano e os orixás, entre os orixás e os orixás.
4 e 5 - divergem dos demais pontos, por se referirem a Oxum com seus dotes culinários
em favor de Exu.

3. Espaços (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 - falam de espaços sagrados. Porém os espaços sagrados trazem
algumas particularidades: em 3, o espaço sagrado é o espaço simbolizado por Exu. O
número 4 diz que o espaço da água trazido por Exu é o espaço sagrado. Agora em 5, o
espaço sagrado é representado por um templo reservado a Exu onde são colocadas as
oferendas. Já os números 6 e 7 dizem que os espaços sagrados da cidade têm Exu.
Porém em 7, Exu é representado pelo falo, onde aparece a idéia de fertilidade, de vida e
morte, alegria e tristeza, ou seja a idéia de contradição que é o próprio Exu. O item 8 diz
que o espaço sagrado é guardado por duas torres que representam o falo. Lá os
guerreiros e sacerdotes se reforçam, os ritos sagrados colaboram com a geração da vida.
Em 9, o espaço sagrado é representado por um círculo. O círculo como representação
da idéia de que não existe alguém maior que o outro; mostra que as pessoas irão se olhar
no olho; o círculo como o espaço do axé, da força vital. Representa também o ciclo da
vida: o nascer e o morrer, as estações do ano, o sol e lua.
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1 e 6 - convergem no sentido de que a existe na cidade o espaço de um portal, além da
existência de um círculo que não está completamente fechado. Em 1 é ressaltada a idéia
de proteção e preservação. O número 6 diz que o portal é a entrada da cidade.

4. Elementos da Cidade (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)
1, 2 e 11 - referem-se à corrente. Sendo que em 1, as correntes cercam a cidade. O
número 2 diz que as correntes servem para prender alguma coisa na cidade. Já no 3, a
corrente é a ligação entre o sagrado e o humano.
5, 6, 9,12, 13 e 14 - Falam dos/as guerreiros/as da cidade. Sendo que: o 5 fala de
guerreiros armados. O 6 se refere a guerreiros que protegem a cidade dos malfazejos. O
12 e 13 destacam as mulheres como guerreiras, juntamente com os homens,
representando a força feminina. O 14, diz que toda cidade precisa ter um grupo
guerreiro.
7 e 8 - ambos falam de guardiões, porém em 7, os guardiões estão armados com lança,
arco e flecha, e outros guardiões que estão com cajados, são mais ligados aos ritos. O 8
destaca que os guardiões protegem os espaços sagrados com as oferendas.
3, 4 e 10 - diferenciam-se das demais, pois em 3, fala de barreiras e obstáculos
megalíticos. Em 4, fala de pessoas e símbolos que representam Exu e 10 fala dos
obstáculos para o auto-aperfeiçoamento do homem.

5.Nomes da Cidade (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)
1 e 4 - denominaram a cidade de “cidade do portal”.
3 e 5- convergem no nome para a cidade: “ Cidade de Exu”, mas o 3 coloca outra
denominação que é “os Elementos de Exu”.
2- Cidade dos Guerreiros.
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3.2.2.2 Análise transversal da segunda oficina (argila) : Exu na Cidade
Escolhi estilo carta para fazer as ligações entre os confetos. O texto fala de um
e_mail enviado de um filho para o pai sobre uma visita escolar a um museu diferente
dos demais. Escrevo numa linguagem descontraída e jovial, visando uma comunicação
mais alegre com o/a leitor/a.

Visita ao Eco-museu de Exu

Olá papai, estou lhe enviando este e_mail, porque estou com muita saudade das
nossas conversas. Depois que vc viajou eu nunca mais fui à praia, ou mesmo à praça do
baobá aos domigos. Estou lhe esperando para irmos juntos: eu, vc, mamãe e vovó.
Espero que na próxima semana vc já esteja aqui com a gente.
Mas deixa eu te contar uma coisa legal que aconteceu na escola ontem. Boa
parte da turma da escola foi visitar um museu daqui da cidade, mas era um museu
diferente. Chamava-se Museu de Exu. Fica ali no centro da cidade. Vc sabe onde é?
A atividade fez parte de um projeto da escola que está estudando a questão das
africanidades e o meio ambiente. Acho que vc já estudou este assunto na universidade
com aquela professora que sempre corria com o senhor e com aquele professor legal
com jeito de adolescente. É um assunto bem interessante, mas nem todas as pessoas
gostaram na escola, principalmente algumas mães e pais de alunos.
A professora disse que iríamos estudar no museu as contribuições de Exu para o
ambiente da nossa cidade. Antes ela nos explicou quem era Exu. Ele é um orixá muito
interessante. Fiquei curioso para saber mais sobre ele e o meio ambiente da cidade.
Então, aproveitei para aprender mais na visita ao Museu.
O museu de Exu foi escolhido pela escola porque durante uma atividade com os
orixás, ninguém se lembrou de Exu. Então a professora disse que ele jamais poderia ser
esquecido. Pois Exu é a divindade que faz a interlocução entre a terra e o céu; entre os
humanos e os orixás; entre os próprios orixás. Exu é o mais humano de todos os orixás.
Exu é o princípio de tudo que existia. Então deveria ser lembrado primeiro que todos os
outros orixás. A terra não podia prescindir de Exu.
Quando chegamos lá, fiquei muito contente, pois os espaços do museu ficavam
numa praça cheia de árvores, não havia salas fechadas como a maioria dos museus. As
cores que mais a gente via era o preto e o vermelho, mas tinha outras cores também.
Havia muita comida e bebida, além de muita música troando no lugar. Foi uma festa.
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A professora disse que podíamos ficar à vontade nos espaços da praça. E que
depois nós iríamos ter uma conversa sobre a visita. Não perdi tempo, fui logo visitar o
espaço das contribuições de Exu para o meio ambiente da cidade. O primeiro lugar
visitado pela turma foi o Exu-fertilidade e potência. Neste espaço visitado o objeto
mais destacado era o pênis com suas várias representações. Primeiro o pênis
representava a questão da fertilidade e depois ele era fertilidade e potência. Havia
também neste espaço um portal que representava a fertilidade. Lá, Exu era designado
como homem e mulher. Ele é quem gera a vida no grupo, independente de qual seja o
grupo. A fertilidade proporcionada por Exu é que gera a vida na cidade. O bom, pai, é
que as meninas não paravam de rir quando olhavam o pênis de Exu.
Neste mesmo espaço das contribuições exurianas, havia um lugarzinho do Exufartura, pois Exu é quem proporciona a fartura da cidade, mas não sozinho, mas ele
também ajuda neste processo. Daí este espaço sagrado tem que ter a água que é a vida.
E também as pessoas não vivem do amor somente, elas precisam comer também. As
pessoas vão comer e plantar, logo precisarão da energia desses elementos. Toda cidade
precisa ter fontes de alimentação e reservas de água.
Havia outra idéia no espaço que dizia: as pessoas trazem Exu dentro de si, então
as pessoas são as duas coisas: harmonia e desarmonia. Outra idéia diferente é que Exu
traz a visão de que o homem da cidade tem elementos do bem e do mal, porém Exu é
neutro dependendo da consciência humana.
A importância da harmonia e desarmonia para a cidade é que uma cidade não
pode ter somente uma cara. O ambiente que trazia esta representação se chamava ExuContradição. Pois a cidade ele tem que ter as duas caras. A cidade é feita de
contradições. E a importância disto, é que as pessoas consigam viver melhor em
harmonia, tanto entre eles, quanto com a natureza, com os espaços sagrados, mas
percebendo as contradições. A pessoa não pode ser só boa ou má, mas as duas coisas,
como Exu é as duas coisas. As pessoas trazem Exu dentro de si. Na verdade esta
contradição ambulante que é o ser humano.
Depois eu fui até o local das oferendas. Lá havia a estátua do Exu- fauno. Exu é
praticamente um mensageiro, um elo entre a terra e o sagrado. Então ele tem todo este
rito de receber oferenda para fazer a ligação. Exu é o deus elo que faz a ligação do
sagrado e o humano. E eu digo que ele é um semideus que é representado como homem
e mulher, o yin e o yang, o bem e o mal, este ser. Então a oferenda vai lhe agradar para
chegar até ele, passando todos os obstáculos. A oferenda como se fosse um presente,
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um agrado, um mimo. Vc me entende pai? Acho que não, né! É que fiquei assim meio
filósofo com o Exu. Na real, eu notei também, que a representação do fauno lembra
muita coisa de Exu, que representa não só grandiosidade, como também proteção.
Acho que tem aí um misto.
Neste espaço também tinha comidas apimentadas para agradar Exu, pois ele
gosta muito de comer. Tinha dizendo lá que a comida foi preparada por Oxum. Ela é
uma deusa das águas doces que oferece comida apimentada a Exu e depois lhe oferece
água.
Nem te conto do segundo espaço, foi irado! Chamava-se Símbolos de Exu. Por
que este nome? Espera que já te mostro: está vendo estas fotos aí em anexo... Pois é
Exu-falo. Este espaço trazia como símbolo de Exu o falo. Este aí é pequenininho, mas
é... É bem miudinho, mas é um falo. Este é um de seus símbolos.
Uma nova idéia sobre o falo é que, assim, Exu é muito enigmático, ele
representa tanto o feminino como o masculino. Para a maioria das pessoas o falo é o
símbolo do masculino. Eu particularmente acredito que não necessariamente. Então
assim, o falo ser simbolizado por Exu, o poder de Exu, é que nada acontece sem a
presença dele. Então é por isto que ele faz questão de mostrar. O falo grande simboliza
grandiosidade de Exu. Ele mostra o poder de Exu. Por que a cidade tem um falo e ele
tem importância. E mais: o símbolo deste Exu é o falo, mas também é esta contradição.
Outro símbolo de Exu que vimos foi Exu- comunicação. Primeiro porque Exu é
uma figura que tem que estar necessariamente em todos os processos, seja na
comunicação, seja na abertura das portas, seja na transmissão, nos trabalhos. E até a
questão da água entra nisso, porque a água é a vida, é a limpeza, é a saúde, o ciclo de
vida e morte das pessoas, das plantas, dos animais; enfim, é isto!
Ainda há outra idéia sobre a comunicação como símbolo de Exu: é que o ser
humano foi colocado dentro do espaço sagrado. Por quê? Porque o ser humano não faz
só, ele vai fazer junto com Exu. O Exu vai fazer o movimento da comunicação entre o
ser humano e os Orixás, entre os Orixás e os Orixás. Estes dois tipos de comunicação.
E não existe espaço sagrado sem o ser humano, porque foi o ser humano que criou o
espaço sagrado. Ele que cria o espaço para comunicação entre os deuses. Então, tem
que ter o ser humano dentro deste espaço. A comunicação é uma contribuição de Exu.
Então o espaço sagrado tem que ser circular necessariamente.
Próximo aos símbolos de Exu havia um terceiro lugar chamado Espaços de Exu.
Vou tentar descrever este lugar para vc entender. Então assim: vou falar primeiro dos
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Espaços Sagrados de Exu. Os espaços sagrados trazem algumas particularidades. É
importante saber que o espaço sagrado da cidade tem que ter Exu, pois ele está
presente na cidade.
Lá também tinha o Exu-espaço sagrado água, ou seja, Exu trazia o espaço da
água, pois a água tem a ver com a vida, com a questão da limpeza, enfim. Acabou não
pai, tem mais!
Havia também o espaço Exu – espaço sagrado de oferenda, onde as oferendas
eram reservadas só para Exu. Havia água de Oxum e de Iemanjá como oferta, mas
havia também frutas e alimentos como ofertas. No lugar havia tipo assim, guardiões
que protegiam a entrada deste espaço sagrado como também destas oferendas.
No lugar existia também O Exu - espaço sagrado portal. Era um portal que
simbolizava a entrada da cidade. Aquilo era o espaço sagrado da cidade. O espaço
sagrado tinha que ter Exu. E este espaço sagrado tinha Exu que era representado pelo
falo. Representava a idéia da grandiosidade da fertilidade e que trazia a idéia de vida.
Esta coisa de nascer e morrer. As duas coisas, pois são duas caras diferentes: uma de
alegre e outra de triste, pois Exu não é uma coisa única. Exu é a contradição. Exu é a
cara alegre e a triste. Como é que pode pai!
O museu tinha um cantinho chamado Exu – espaço recanto sagrado, pois a
cidade deve ter um recanto sagrado, onde os seus guerreiros e sacerdotes se reforçam.
Então existia um caminho que levava a um nicho sagrado, guardado por duas torres
que representavam o falo. Era um caminho, tanto no início como no fim, que
representava a fecundidade. Porque a cidade é viva, mas esta vida precisa ser gerada o
tempo todo. Os ritos sagrados colaboram com esta geração de vida contínua. Pai, vc
precisava ver!
Eu me esqueci de falar uma coisa importante: eu esqueci de falar do Exu –
espaço sagrado círculo,

porque círculo é um espaço sagrado. O espaço sagrado tem

um formato circular e isto é muito importante para a cidade, pois o círculo vai mostrar
que não existe alguém que é maior que o outro. Mostra que as pessoas irão se olhar
olho no olho. O círculo é o espaço do axé, da força vital. O círculo vai simbolizar a
questão da vida das pessoas. O ciclo da vida: o nascer, o crescer e o morrer. Também
representa as estações do ano. Representa o sol e a lua. Elementos que tem uma
influência muito grande na cidade. Então esta circularidade é muito importante.
Outro espaço sagrado era o Exu – espaço sagrado proteção-preservação, lá a
idéia que passava inicialmente era esta: de que havia um instinto de proteção, de
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preservação, é como se fosse talvez, um ambiente muito... não sei!

Não dava a

impressão de paz, mas eu pensei um pouco na questão da violência, como eles
pensavam em se proteger. É o seguinte: Eu olhando assim à primeira vista, dava para
pensar que existia um instinto de defesa muito grande. Assim falando fica difícil
explicar, quando vc voltar, nós iremos lá.
Já estava quase de noite quando eu fui visitar o quarto espaço chamado
Elementos da Cidade que tinham relação com Exu. Neste lugar tinha correntes. Cada
conjunto de correntes trazia uma idéia diferente. Uma das representações é que
tentaram colocar a cidade cercada. Outra idéia é que as correntes prendiam alguma
coisa na cidade. É só o que consegui entender.
Pai, o que eu quero colocar é que ninguém não entendeu muito bem a idéia do
espaço Exu - corrente. O que é a corrente? A corrente, no meu entender, era o
obstáculo. A corrente era a ligação entre o sagrado e o humano. Então a corrente
também era uma espécie de ligação com o portal. O portal ficava para cada um pensar
o que tem depois do portal. Então neste espaço, pelo menos no que eu percebi, tinha
estes elementos todos, estas contradições. O rindo, representado pela máscara do
teatro. O alegre e o triste. O homem tendo todas as influências. Exu é complexo
demais, pai! Todo mundo saiu de lá com umas idéias diferente.
Entre os elementos da cidade tinha um espaço que mostrava os Guerreiros da
Cidade. Sendo que: a cidade tem que se protegida dos malfazejos. O que é o malfazejo?
Toda a cidade tem que ser protegida não necessariamente porque vai ter uma guerra,
mas tem que ter uma proteção, uma segurança; não porque está em guerra, mas porque
tem que estar prevenida. Então, os guerreiros são aqueles que vão proteger os espaços,
ou seja, proteger a cidade. Por que eles são Guerreiros/as de Exu? Porque Exu é
parente dos Orixás que são diretamente ligados a esta questão da proteção. Então é
mais ou menos isto!
No espaço também tinha uns homens que para mim eram pessoas. Eram pessoas
“fortonas”, porque tinham braços fortes. Estes guerreiros vão estar dentro da cidade.
São elementos da cidade.
Também tinha o lugar dos guerreiros mulheres e homens. Não tinha só homens,
mas mulheres guerreiras também. Acredito que para mostrar que não existe um gênero
que sobressai e que luta.

Os dois gêneros: masculino e feminino podem lutar e

guerrilhar. Representa de certa forma, a força feminina. Acho que os dois elementos,
masculino e feminino, estavam inspirados em Oxum. Penso que Oxum é orixá guerreira
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e sua principal arma é beleza. Eu percebi que os orixás, os homens e mulheres todos
são guerreiros. Enfim, toda a cidade precisa ter um grupo guerreiro.
Além de guerreiros e guerreiras da cidade, havia também os guardiões. Os
Guardiões de Exu têm tanto que proteger os espaços sagrados como as próprias
oferendas, eles querem ser lembrado até nos ritos. Seria como uma forma de mantê-los
vivos na terra, ou em qualquer que seja o espaço, ou seja, metafísico ou físico.
Os guardiões eram representados por um rapaz que estava segurando uma
espada ou algo do tipo. Era para dá uma idéia de guardião. Ele segurava uma espécie
de lança, arco e flecha, sei lá!
Tinha outro guardião que me pareceu uma pessoa responsável por um rito. Ele
ia celebrar algum ritual, pois ele tinha um cajado. Não estava muito claro pra mim,
mas eu via esta mistura. Alguns parecendo guardiões e outros estão mais ligados aos
ritos.
Ainda deu tempo eu visitar outros espaços do museu e ver outras coisas
interessantes que diferenciavam das demais, como por exemplo: pessoas e símbolos que
representam o Exu. Acho que é mais ou menos isso. Mas o mais marcante pra mim foi o
instinto de proteção.
Também vi o caminho para chegar até o portal da cidade. Além de um
obstáculo, um homem chegando às torres, ou seja, ao auto-aperfeiçoamento. Este
homem passando por estes caminhos e chegando ao auto-aperfeiçoamento. Então esta
cidade trazendo todos estes elementos (...)
Quando anoiteceu, tivemos que parar a visita, pois o ônibus já nos aguardava do
lado da praça. Estava tão encantado com tudo aquilo que esqueci até de comer. E olha
que tinha comidas deliciosas. No ônibus ficamos pensando em Nomes da Cidade que
tinha a presença de Exu. Surgiram vários nomes, tipo assim, Cidade do Portal. Achei
bacana o nome. Também citaram o nome Cidade dos Guerreiros. Acho que outro
nome para a cidade seria Os elementos de Exu. Eu quis dizer O espaço de Exu. Achei
melhor mesmo Os elementos de Exu. Para mim aquilo não era uma cidade, eram
elementos que tinham uma sintonia, mas eram elementos. Outro menino já preferiu o
Espaço de Exu, mesmo.
Pai, e por falar em comida, acho que vou acabar por aqui este papo e vou comer
uma comida bem apimentada e depois beber muuuiiiiita água. Quando o senhor voltar
eu vou querer revisitar o museu com vc para a gente conversar mais sobre esses
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assuntos. Fiquei muito interessado nisso tudo . Tomara que a escola não faça apenas
este projeto, mas trabalhe o ano todo com estas temáticas em todas as disciplinas.
Bjs do filho que te ama....Volta logo, tá!

3.2.3- Terceira Oficina de Produção de Dados (quadro estático) – Problemas e
Desejos no Aiê.
A idéia da 3ª oficina
A idéia deste momento foi falar do ambiente das cidades na contemporaneidade.
Visto que após a criação das cidades a partir dos orixás, ninguém sabia os rumos que as
cidades haviam tomado. A inspiração da técnica (quadro estático) aconteceu por
intermédio do Teatro-Imagem de Boal (2006) onde ele sugere que os sujeitos oprimidos
debatam algum problema a partir das imagens do próprio corpo e não através de falas.
São feitas imagens coletivas que podem ser alteradas caso não haja consenso entre os
participantes (espect-atores).
Aqui no quadro estático, há uma variação da técnica de Boal, pois as imagens
construídas no coletivo não são mudadas, pois o objetivo é que elas possam se
analisadas pelo grupo que assiste à produção.
Como aconteceu
Para não perdermos a oportunidade do encontro, visto que, o tempo era curto,
emendamos o momento anterior através de um texto de transição a partir da produção
de argila que tinha sido feita na oficina anterior: As cidades agora tinham a presença de
Exu. Estava constituído o Aiê (mundo terreno). A tarefa dos orixás fora concluída com
sucesso. Todos eles retornaram ao Orum(mundo espiritual) e foram e recebidos por
Olorum (deus supremo) com uma grande festa. Depois voltaram aos seus afazeres
cotidianos. Depois de um longo tempo, Olorum os enviou ao Aiê para obter notícias
sobre a grande criação. Chegando ao destino verificaram que o Aiê sofrera muitas
mudanças. Quais seriam os problemas? Quais os desejos dos orixás para o Aiê? O que
teriam a oferecer para tornarem aquele lugar habitável?
Logo em seguida, eu li um história de Exu escrito por Martins (2005, p.164)
denominado o milho, em que Exu interfere em uma contenda entre um rico fazendeiro
que tinha o monopólio da produção de milho e os oprimidos lavradores, representantes
do povo.
Em resumo, trata-se de uma história africana, que relata a chegada do milho na
África, oriundo do continente americano. Um fazendeiro detinha total monopólio,
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transformando todas as suas propriedades em campos de milho. O fazendeiro reservava
apenas uma pequena área onde criava galinhas e porcos. Os empregados trabalhavam
despidos para não levar nenhum grão de milho, além de serem fortemente vigiados
pelos capatazes do fazendeiro.
O preço praticado pelo fazendeiro era exorbitante, dessa forma explorava todos
lavradores locais que já não suportavam a situação, provocada pelo fato de não terem
sementes para fazerem suas próprias plantações. Assim, eles ficavam nas mãos do rico
fazendeiro. Então, eles pedem ajuda a Exu que interfere em favor dos oprimidos em
troca de oferendas.
A idéia era contextualizar a oficina a partir de um drama socioambiental que
ocorria na terra, visto que a próxima oficina tratava de problemas e desejos na terra.
Certamente, meu intuito não era influenciar o grupo com a história, mas somente
inspirar os/as co-pesquisadores/s para a produção que viria em seguida.
Após a leitura do conto do milho, pedi aos co-pesquisadores/as que fizessem
dois subgrupos de três pessoas. A idéia era que cada subgrupo realizasse três imagens
corporais coletivas que representassem, seqüencialmente, os problemas e os desejos do
encontrados no aiê, e as oferendas feitas a Exu para realização dos desejos. Cada grupo
teria cerca de cinco a dez minutos para produzir as três imagens. O tempo curto evitaria
que os/as co-pesquisadores pensassem muito a partir do desafio proposto, pois a
sociopoética busca fugir das racionalizações para produzir o novo.

Foto 13 – Escultura corporal. (Daniela Uchôa).
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Apreciação e socialização
Após alguns minutos, cada subgrupo teria que apresentar as imagens coletivas,
para que fossem apreciadas e analisadas pelos/as espectadores/as do outro subgrupo, e
vice versa. Depois, cada subgrupo fazia as considerações sobre suas próprias imagens
corporais. Foi pedido por mim, que dessem um nome para cada imagem construída.
O passo seguinte foi à avaliação do momento através dos comentários das
sensações que foram acessadas nas vivências. Em seguida encerramos os trabalhos
daquela tarde.
Abaixo a análise classificatória, e em seguida a transversal, feita com o material
produzido nesta oficina:

3.2.3.1 Análise Classificatória da Terceira Oficina (quadro estático):
Problemas e Desejos no Aiê.

Categorias encontradas: Problemas no Aiê; Desejos no Aiê; Oferendas à Exu.

1. Problemas no Aiê
2. Dificuldades para manter a cidade.
3. A sobrevivência na cidade.
4. Dificuldade para obter o alimento.
5. A sobrevivência das pessoas que fazem parte da aldeia de, de repente, serem
massacradas.
6. A relação com o alimento.
7. A dificuldade se sobrepõe.
8. Luta.
9. A violência não só do homem como o homem, mas do homem com a natureza,
por isso que a árvore estava caindo.
10. A violência.
11. Guerra, a fecundidade, a terra.
12. Os espíritos sugando, botando assim um caé.
13. Elemento da terra.
14. Enfraquecida por ter sido sugada, sendo levada. Ela em pé representa alguma
coisa superior.
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15. É uma coisa do mal que eles não estão oferecendo ou protegendo. Então a idéia é
de sugar mesmo.
16. A gente pressente que o mal está maior.
17. Sugar: significa tirar energia, tanto do ser humano quanto da terra. Quanto mais
energia melhor para quem está sugando.
18. Alguns espíritos que não são do bem.
19. Um símbolo de poder. Para eu ter poder, eu tenho que destruir, tenho que sugar
até a última gota, até o último sangue.
20. Perdas de energia.
21. A dificuldade com a colheita; a necessidade do alimento, a expectativa da fartura
que na verdade não existia.
22. Uma perspectiva ecológica: nós, seres humanos integrados com a terra que é o
útero de onde vêm todos os benefícios. A gente partiu desta visão que a escassez
dos alimentos, a escassez de manter a vida mesmo, pois se faltar à água e faltar o
alimento, nós estamos liquidados. Então, é este cuidado de estar regando a mãe
terra.
23. Escassez.

2. Desejos no Aiê.
1. Vitória, conquista.
2. Construção coletiva.
3. Uma vitória conquistada. Esta vitória precisa ter uma ponte entre um membro e
outro para poder ser conquistada no todo, ou seja, a cidade é forte quando a
população é unida.
4. A ponte une o grupo.
5. Diálogo entre duas populações diferentes, entre duas tribos ou etnias.(...) Mas uma
adquire uma posição de maior subserviência e outra não. (...) Em determinados
momentos pode representar o grupo que perdeu ou pode parecer mesmo que há
uma integração entre ambas, mas ela continua numa posição mais submissa.
6. Uma construção mais progressiva, (...) maior autonomia.
7. uma vitória para etapas. Vem o auto-sacrifício, vem a identificação do problema,
ai você tem a decisão de lutar para vencer o problema, ai você parte de um
determinado estágio, onde você começa a se movimentar. Cruza aquela ponte que
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o caminho que leva a superação do obstáculo e chega àquele ponto x onde a
vitória é alcançada.
8. Travessia.
9. Foi a ponte. A relação do humano com o orixá. Esta relação com a ponte que o
orixá Exu faz este papel de ponte, ou seja, do humano com o sagrado. Então a
gente pensou nesta relação. Esse mensageiro fazer esta mediação - humano e
orixá.
10. O desejo que os orixás tinham para o Aiê, era exatamente que o ser humano
possa estar em sintonia com o sagrado. Que não existe esta separação de corpo e
alma, mas que esse corpo e essa alma estão em profunda sintonia. Então, o desejo
dos orixás é que esta alma e este corpo é um só e que estivessem em sintonia, e
para isso precisava da ligação e a ponte era exatamente esta ligação entre o ser
humano e o sagrado representado pelos orixás.
11. O ser humano sentindo esta centelha do divino dentro dele.
12. Elos consagrados, ou melhor, elos com o sagrado.
13. Desejo de comida.
14. Desejo de fartura.
15. Desejo de fartura de vida.
16. Desejo de alimento e de água.
17. O nosso desejo era o da fartura: comer muito, beber...
18. Estava vomitando de tanta fartura, de tanto excesso, mas o desejo era o desejo da
fartura, de alimentação, de poder beber e de compartilhar também. Dividir isto
com o grupo, como coletivo.
19. A superação do momento de dificuldade, da terra combalida e vem a “benesse” e
vem uma nova aurora, ou seja, a fartura.
20. O desejo de colher o fruto.

3. Oferendas a Exu .
1. A oferta da vida no caso do animal e aparentemente a relação de comunicação
com o divino.
2. Oferenda da vida.
3. A gente ofereceu várias coisas: a gente ofereceu um sacrifício de um animal que é
vida, oferecemos o equilíbrio e também a comunicação, então o equilíbrio estava
ligado à comunicação.
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4. Oferecemos também um cesto de pimenta, de alimentos de tudo que Exu gosta.
Então são mimos a Exu.
5. Mimos para Exu.
6. Relação plural com o equilíbrio.
7. Ela está oferecendo a oração. Ele está oferecendo o auto-sacrifício do homem. Eu
acho que ela vai dançar. Ele parece estar oferecendo energia. Parece que ela vai
oferecer uma dança.
8. A reza, achei interessante ela rezando. O homem representando o sacrifício e ela
representa o sagrado. Ela oferecendo a dança, a oração e alguma oferenda como
frutos, algum animal ou até ele próprio (pessoa da imagem) como sacrifício. O
auto-sacrifício humano.
9. Oferendas corporais.
10. A idéia é oferecer um movimento corporal e este movimento está relacionado às
águas. Então era a dança, era o movimento e trazendo a sugestão da água
relacionada à Iemanjá.
11. Reverência. Doação ao sagrado: eu me dôo ao sagrado.
12. Doação de corpo e alma.

Convergência, divergência, oposição, ambigüidade: Problemas e Desejos no Aiê.

Problemas no Aiê: (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)

1, 3, 6 e 20 – Falam de dificuldades, sendo que em 1, ressalta a dificuldade de manter a
cidade. Já em 3, fala da dificuldade de obter o alimento e no 20, existe a dificuldade
com a colheita.
2 e 4 – Fazem menção à sobrevivência na cidade, sendo que em 4, as pessoas que fazem
parte da aldeia, de repente, podem ser massacradas.
5, 20 e 21 – Convergem em relação ao alimento, sendo que em 20, existe a necessidade
de alimento, a expectativa da fartura que não existia.

11 e 17 – Destacam os espíritos, observando-se que em 11, os espíritos estão sugando,
botando um “caê” e em 17 os espíritos não são do bem.
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13, 14, 16 e 18 – Destacam a idéia de sugar, sendo que em 16, sugar significa tirar a
energia, tanto do ser humano quanto da terra.
14 e 15 – Fazem referência ao mal.
21 e 22 – Falam de escassez, sendo que em 21 é destacada a escassez de alimentos e
manter a vida que está relacionada à água. Acrescenta a perspectiva ecológica, onde
nós, seres humanos, estamos integrados com a terra, que é o útero de onde vêm todos os
benefícios. Então, deve-se ter o cuidado de regar a Mãe Terra.
7, 8,9,10, 12 e 19 – Divergem entre si e com as demais idéias.

Desejos no Aiê: (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)

1, 3 e 7 – Dizem respeito à vitória, sendo que em 1 e 3 a vitória é conquistada. Em 3, a
vitória é conquistada no todo, mas precisa ter uma ponte entre um membro e o outro. Já
em 7, a vitória ocorre por etapas, a saber: vem o auto-sacrifício, a identificação do
problema, a luta para vencer o problema, o estágio de começar a se movimentar, cruzase a ponte que leva à superação do obstáculo e chega ao ponto x, onde a vitória é
alcançada.
2 e 6 – Falam de construção, sendo que em 2, a construção é coletiva, e em 6 a
construção é mais progressiva.
4, 9 e 10 – Referem-se a uma ponte. Sendo que em 1, a ponte une o grupo. Em 9, Exu
faz o papel da ponte que liga o humano com o sagrado. Exu faz a mediação entre
humano e orixá. Já em 10, a ponte é a ligação entre o humano e o sagrado, representado
pelos orixás. O desejo dos orixás é que o ser humano possa estar em sintonia com o
sagrado.
13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 – Falam do desejo relacionado à comida, à fartura, à fartura
de vida, ao alimento, à água e colher o fruto. Sendo que em 18 há um paradoxo, pois o
desejo era de fartura, mas estava vomitando de tanta fartura, daí havia o desejo de
alimentação, de poder beber e de compartilhar também. Dividir isto com o grupo, com o
coletivo.
5, 8, 11, 12 e 19 – Divergem das demais sendo que:

5 – Fala de diálogo entre duas populações diferentes, entre duas tribos ou etnias. Mas
uma adquire uma posição de maior subserviência e outra não.
8 – Fala de travessia.
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11 – O ser humano sentindo a centelha do divino.
12 – Fala de elos consagrados, ou melhor, elos com o sagrado.
19 – Fala de superação do momento de dificuldade, da terra combalida e vem “a
beneese”, uma nova aurora, ou seja, a fartura.

Oferendas a Exu : (convergência, divergência, oposição e ambigüidade)

1, 2 e 3 – Referem-se a oferta da vida. Sendo que 1 e 3, dizem respeito a oferta de
animal que é a vida. Em 1, esta oferta animal é aparentemente a relação de comunicação
com o divino. Em 3, além do sacrifício animal que é a vida, é oferecido também o
equilíbrio e a comunicação.
4 e 5 – Falam diretamente de oferendas a Exu, ou seja, mimos para Exu. Em 4, é
ofertado um cesto de pimenta e alimentos de tudo que Exu gosta.
7, 8 e 10 – Todas falam de oferendas de dança. Além do que em 7, esta se oferecendo a
oração, o auto-sacrifício do homem e a oferta de energia. Já em 8, está se oferecendo
também a reza, o sacrifício do homem, a oração e oferendas, como: frutos, animal e o
auto-sacrifício. Em 10 a idéia e oferecer um movimento corporal que está relacionado às
águas. Este movimento que traz a sugestão da água está relacionado à Iemanjá.
11 e 12 – Referem-se à doação. Sendo que em 11, fala da reverência, doação ao
sagrado, ou seja, eu me dôo ao sagrado. Já em 12, a doação e de corpo e alma.
6 – Diverge de todas as demais, pois fala da relação plural com o equilíbrio.

3.2.3.2 Análise Transversal da Terceira Oficina (quadro estático) : Problemas e
Desejos no Aiê.
Aqui escrevo uma fábula que traz um diálogo entre o Criador e o Baobá para
falar dos rumos que o aiê (mundo material) tomou a partir da sua criação pelos “orixás”.
O Criador pede um relato ao Baobá que prontamente atende ao pedido.

O Criador e o Baobá.

Quando o Criador fez surgir tudo no mundo, a primeira árvore que ele criou foi
o Baobá. Por isso o Baobá é a árvore mais velha que existe no aiê, ou seja, na terra. O
Criador sempre teve muito orgulho do Baobá, pois é um tipo de árvore que não é
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parecida com nenhuma outra na terra. O Baobá é uma árvore generosa e solidária,
contudo sempre fora exigente e crítica desde antigamente.
Depois que o criador concluiu toda a criação, ele ficou muito cansado e resolveu
tirar longas férias. Então pediu aos orixás, divindades da natureza que o ajudaram na
criação da terra, que tomassem conta do mundo criado. Quando retornou do descanso,
resolveu da uma olhadinha nas cidades do mundo. Ficou boquiaberto com tantas
dificuldades no ambiente terreno. Convocou os orixás para uma reunião urgente no
intuito de colher um relato geral sobre o que estava acontecendo pó lá, mas logo
desistiu, pois lembrou que eles estavam muito implicados com a questão, logo poderiam
omitir alguma informação.
Foi aí que se lembrou do Baobá, pois era uma árvore muito velha, sincera e
crítica. Não perdeu tempo e foi direto ao assunto. O Baobá tomou um susto quando
ouviu aquela voz inconfundível:
___ Olá Baobá! A velha árvore surpresa responde:
___ A que devo a honra de ser procurado pelo grandioso Criador?
___ É que estou muito preocupado com os rumos que a terra tomou depois da
criação. Dei uma espiadinha rápida em algumas cidades da terra e notei alguns
problemas ambientais que não existiam antigamente... O Baobá interrompe o Criador e
acrescenta:
___ Problemas? O senhor não sabe nem metade da reza. As coisas aqui estão cada
vez pior. Alguns dos seres humanos que o senhor criou, à sua imagem e semelhança,
sentem-se os donos do mundo. Em nada lembram o senhor. Fazem e desfazem em cima
e em baixo do que o senhor criou.
___ Como não sei metade da reza? O que está acontecendo? O que os humanos
estão fazendo com a terra sagrada?
___ Abra bem as escutas que já lhe faço um relato de alguns problemas encontrados
nas cidades do aiê.
O criador se irrita e diz: ___ O que você está esperando? Diga-me logo! O
Baobá então dispara a falar de algumas dificuldades na terra: ___ Aqui temos
dificuldades de manter a cidade; temos dificuldades para obter o alimento, além da
dificuldade de colheita. São dificuldades que se sobrepõe. Olha! Tem muita gente com
fome, ouviu?
___ Não acredito! Tem gente passando fome com tanta comida na terra?
Providenciei tudo para que não faltasse nada! O Baobá continua sua fala:
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___ Está difícil manter a sobrevivência na cidade. As pessoas que fazem parte desta
aldeia que é a cidade estão sendo massacradas de repente.
___ Mas a que se deve tamanho infortúnio? Pergunta o criador.
___ Ora senhor, isto tem relação com a dificuldade do alimento, com a dificuldade
da colheita, a necessidade do alimento e a expectativa da fartura que na verdade não
existe.
___ De onde você está tirando esta idéia Baobá?
___ Estou partindo desta visão que é a escassez de alimento. A escassez de manter a
vida mesmo, pois eu vou lhe falar; se faltar a água e o alimento, nós estamos
liquidados. Então falta este cuidado das pessoas de está regando a mãe terra. Agora, já
falando de uma perspectiva mais ecológica, existe a dificuldade integração humanos
terra: os seres humanos não percebem que estão integrados com a terra, que é o útero
de onde vêm todos os benefícios.
___ Valha-me Deus! O problema está mais sério do que eu suspeitava!
___ E tem mais: os espíritos estão sugando, botando um caé em tudo. Os espíritos
não são do bem.
___ Que diabos de espíritos são esses, Baobá?
___ Ora, os espíritos humanos senhor. Penso que só podem ser eles. Aliás, a terra
está enfraquecida por ter sido sugada. Estou a falar das dificuldades dos espíritos
sugadores. É uma coisa do mal que estão oferecendo a terra. A idéia é sugar mesmo. É
uma espécie de um símbolo de poder. Para eu ter poder, eu tenho que destruir, eu tenho
que sugar até a última gota, até o último sangue.
___ O Criador pergunta ao Baobá querendo mais detalhes das fortes afirmações: ___
Mas o que é sugar?
___ Sugar: significa tirar energia, tanto do ser humano quanto da terra. Quanto
mais energia melhor para quem está sugando.
___ Ainda tem mais problemas do que esses que você me apresentou até agora?
___ Deixe-me ver! Existem problemas diferentes dos que relatei até aqui, como por
exemplo: a dificuldade homem/homem e homem/natureza: a violência não só do
homem com o homem, mas do homem com a natureza, por isso que a árvore está
caindo. Ainda se tem problemas relacionados à luta, à guerra, à fecundidade, à terra,
aos elementos da terra e ás perdas de energia.
Mas só existe coisa ruim! Não tem nada de bom, Baobá?
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___ Coisa boa nem tanto, porém o que prevalece são os desejos dos seres humanos a
serem realizados ainda.
___Que desejos são esses Baobá?
___ Bem, desejo de conquista e vitória. Uma vitória por etapas. É mais ou menos
assim: Vem o auto-sacrifício; vem a identificação do problema; ai você tem a decisão
de lutar para vencer o problema; ai você parte de um determinado estágio, onde você
começa a se movimentar;cruza a ponte que é o caminho que leva a superação do
obstáculo e chega àquele ponto x onde a vitória é alcançada.
___ O que mais?
___ Falo do desejo de construção coletiva. Uma construção mais progressiva.
___ O que mais você tem a falar sobre o desejo dos humanos?
___Preste atenção senhor, que vou falar da ponte: O desejo que os orixás tinham
para o aiê é exatamente para que o ser humano possa estar em sintonia com o sagrado.
Que não existe esta separação de corpo e alma, mas que esse corpo e essa alma estão
em profunda sintonia. Então, o desejo dos orixás, é que esta alma e este corpo sejam
um só e que estivessem em sintonia. Para isso precisa da ligação entre o ser humano e
o sagrado representado pelos orixás.
___ O que você está dizendo? Que ponte é esta?
___ A relação do humano com o orixá. Esta relação com a ponte que o orixá Exu
faz este papel de ponte, ou seja, do humano com o sagrado. Esse mensageiro fazer esta
mediação - humano e orixá.
___ Que outros desejos existem no aiê Baobá, para que eu possa agir em defesa da
vida na terra?
___ Desejo de comida, desejo de fartura, fartura de vida, desejo de água e alimento.
Desejo de comer e beber muito.
___ Está todo mundo com fome na terra Baobá?
___ Nem todos. Paradoxalmente tem uma minoria que está vomitando de tanta
fartura de tanto excesso, mas o desejo era de fartura, de alimentação, de poder beber e
de compartilhar também. Dividir isto com o grupo, com o coletivo.
___ Acabou ou tem mais desejos?
___ Tenha paciência que ainda tem: quero falar agora do desejo de diálogo entre
duas populações diferentes, entre duas tribos ou etnias.(...) Mas uma adquire uma
posição de maior subserviência e outra não. (...) Em determinados momentos pode
representar o grupo que perdeu ou pode parecer mesmo que há uma integração entre
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ambas, mas ela continua numa posição mais submissa. Quero lhe falar também do
desejo de travessia, ou seja,o desejo ser humano se sentir a centelha do divino, ou
também o desejo dos elos consagrados, ou melhor, elos com o sagrado. Quero falar da
superação do momento de dificuldade da terra combalida, ai vem a “benesse”, vem
uma nova aurora, ou seja, a fartura.
___ Fiquei tonto por tantos desejos a serem realizados. Acho que vou pedir a ajuda
de Exu para realizar alguns desses desejos nas cidades da terra. Você podia me ajudar
na escolha das oferendas, visto que Exu é muito exigente para realizar seus trabalhos.
Tenho que recompensá-lo muito bem. O Baobá pensa um pouco, sacode seus galhos e
diz:
___ Ora, dê-lhe a oferenda da vida animal. A oferta da vida no caso do animal. A
gente pode oferecer o sacrifício de um animal que é a vida. Oferecer o equilíbrio que
está ligado à comunicação. Esta relação plural com equilíbrio.
___Gostei da idéia, Baobá! A gente pode oferecer mimos para exu, como um cesto
de pimenta e de alimentos de tudo o que ele gosta. O que você acha Baobá?
___ Muito bom! Porém devíamos ofertar mais coisas, pois são muitos desejos.
Podemos fazer a oferenda da dança e oração. Ou seja, podemos lhe oferecer a oração
em forma de dança. Oferecendo uma dança a Exu.
___ A reza também, além da oração e da dança. O homem representando o
sacrifício e a mulher representando a dança e o sagrado. Enfim, a idéia é oferecer um
movimento corporal e este movimento está relacionado às águas. Então é a dança, o
movimento trazendo a sugestão da água relacionada à Iemanjá. Podemos ofertar a Exu
alguns frutos.
____ Isto mesmo! Exu gosta também de reverência. Ele gosta de doação ao
sagrado. A própria pessoa se doando ao sagrado. O auto-sacrifício do homem. O
homem oferecendo sua energia, isto é a Oferenda do auto-sacrifício humano. O que
você acha de você se doar de corpo e alma para Exu, Baobá?
___ Estou fora! Acho que esta conversa está caminhando para onde não devia.
O Criador muito preocupado com os rumos da terra pergunta ao Baobá:
___ Já que identificamos algumas dificuldades e desejos no aiê, como também as
oferendas destinadas a Exu para nos ajudar, como poderíamos fazer para relacionar
todos estes achados com o meio ambiente terreno e assim agirmos para deixá-la menos
sofrida do que atualmente.
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___ Ora Senhor, melhor o consultar outras árvores sábias para poder nos auxiliar,
pois não tenho todas as respostas que desejas. O que achas de consultarmos outras
opiniões?
___ Acho uma boa idéia!
O Criador e o Baobá viajaram por muitas cidades da terra procurando respostas para
suas questões e assim minimizar os problemas da sua grande criação.
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4 A Contra-Análise
Chegou a hora da devolução do material produzido para o grupo. O objetivo
consistiu em ouvir o posicionamento do grupo confirmando, ou não, o que foi
encontrado nas análises pelo pesquisador oficial. Este momento de socialização do
material foi muito importante para a pesquisa, pois me oportunizou fazer
complementações, retificações e explicações dos pontos não consensuais dos achados
nas análises. Nesta etapa do trabalho apareceram novos conceitos, pois fizemos
relações com os conceitos produzidos anteriormente. A seguir faço uma narrativa
detalhada de como aconteceu o processo, além de destacar os confetos encontrados.

Cadê esse povo que não chega?

O momento da contra-análise da pesquisa ocorreu na casa onde moro com a
minha família. Tudo se deu no quintal. O dia escolhido com o grupo pesquisador foi o
sábado. Dia de Nanã, Euá, Oxum e Iemanjá. O horário combinado foi 8:30h da manhã,
porém a primeira pessoa chegou por volta das 9:00h.
Uma buzina de carro ecoou na porta da rua me chamando para abrir o portão.
Grata surpresa; era Gê que chegava com Letícia, sua filhinha de dois anos de idade.
Pensei que ela não compareceria ao encontro, pois sabia que viajaria a trabalho no final
de semana.
Estava feliz com a chegada da primeira pessoa, entretanto estava preocupado
com relação ao restante do grupo que ainda não havia dado sinais de presença. E
pensava comigo: “Cadê esse povo que não chega?”
Os raios de sol ganhavam mais força naquela manhã preguiçosa quando o
Thiago me ligou dizendo que estava meio perdido. Perguntei onde ele se encontrava
naquele momento. Pedi que ele identificasse o lugar de onde falava. Ele me disse que
estava na frente de uma casa verde com alguns escritos no muro. Avisei-o que ele estava
justamente na casa onde moro. Abri o portão, ele me sorriu aliviado.
Thiago estava com a respiração ofegante e parecia transpirar. Ele veio até minha
casa pedalando em sua negra bicicleta. Pedi que ele a estacionasse em algum ponto da
área da casa, assim ele o fez, e então nos dirigimos até o quintal.
Logo chegavam os inseparáveis Alexandre e Thirza. Os dois estão quase sempre
juntos. Vieram caminhando de sua casa que fica relativamente próximo ao lugar onde
moro. Chegaram mansos como as águas do mar em dia sem vento. Ambos traziam uma
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paz contagiante. Suas presenças me deixaram mais calmo e otimista. Primeiro por
garantir que os trabalhos aconteceriam e segundo pelos bons fluidos trazidos.
Silvia, neste momento me ligava dizendo que estava no caminho da casa. Estava
a esperar por Juliana que ficou de encontrá-la para virem juntas. Ainda demoraria um
bocadinho para elas chegarem, mas por volta de meia hora após o telefonema, elas já
estavam presentes.
O restante do grupo convidado não compareceu e tivemos que iniciar a contraanálise por conta do avançar das horas. “Ó relógio inimigo, por que te apressas quando
queremos que sejas lento? Ó relógio cruel, és o culpado das nossas pressas. Ó relógio
por que não paras de correr?” Por fim estávamos reunidos numa área coberta que faz
parte do quintal da casa.
Coloquei um colchonete para as pessoas ficarem mais à vontade, porém entendi
que uma parte dos/as convidados/as prefeririam cadeiras, assim disponibilizei algumas
para o momento.
O café já estava posto no pequeno salão para aqueles/as que quisessem comer
algum alimento. Tomei a iniciativa por conta do horário da manhã, pensei que alguém
poderia ter saído de casa sem comer o alimento matinal então me antecipei e deixei o
café já servido.
Após o café perguntei se todos/as estavam relaxados/as. Juliana respondeu que
tinha algumas tensões em seu corpo. Os/as outros/as disseram que estavam bem, mesmo
assim fizemos um exercício respiratório para relaxarmos um pouco mais.
O relaxamento demorou pouco devido à interferência de meu filho João Pedro.
Eu estava de olhos cerrados quando ele me abraçou repentinamente e gritou: “papai!”
Entendi que João Pedro queria me acordar. Todos/as nós abrimos os olhos naquele
instante, terminando mais cedo o exercício.
Concluído o relaxamento expliquei para o grupo o principal motivo de estarmos
juntos naquela manhã. Disse-lhes que era o momento de fazermos a contra-análise. Era
a hora da devolução dos achados da pesquisa para o grupo. Agora o grupo analisaria e
avaliaria as minhas conclusões. Interessava-me saber se o grupo se reconhecia nas
análises e textos escritos por mim; se teria alguma crítica a fazer; ou mesmo acrescentar
mais elementos para enriquecer o texto. Aproveitei também para problematizar algumas
conclusões com vistas à criação de novos pensamentos pelo grupo.
Eu havia escrito três textos literários diferentes resultantes das oficinas que
fizemos anteriormente. Este texto foi criado a partir das análises que fiz com os dados
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produzidos pelo grupo. Trazia-lhes naquele momento as análises transversais que
condensava as idéias produzidas pelo grupo. Dentro destas análises eram destacados os
(novos) conceitos encontrados.
O meu intuito era fazer a relação dos conceitos produzidos com o tema meio
ambiente de forma mais explícita visto que durante as oficinas usei a estratégia de não
usar o termo meio ambiente para tentar fugir das naturalizações do conceito. Preferi usar
a metáfora da cidade para representar o meio ambiente nas oficinas, porém sentia agora
a necessidade de trazê-lo, fazendo conexões com o que já havia sido feito.

1° Texto transversal: A visita ao eco-museu de Exu (Parte I)

O primeiro texto que trabalhamos foi sobre Exu. Além de ser o primeiro Orixá a
ser lembrado era a análise transversal que mais senti a necessidade de relacionar os
confetos encontrados com o tema meio ambiente.
O texto se chamava A visita ao museu de Exu. Pedi que alguém do grupo
pesquisador se voluntariasse para a leitura. Juliana ofereceu sua linda voz e toda sua
graciosidade para o grupo. Leu todo o texto, (en)cantando todos/as nós.

Foto 14 – Leitura de Juliana – contra-análise (Daniela Uchôa).

Após a leitura de Juliana, eu perguntei se o grupo se reconhecia no texto e o que
eles acharam da produção textual, assim como pedi sugestões para melhorar o que já
estava escrito.
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Gê, que estava bem sentada no chão foi a primeira a se pronunciar. Eis aqui suas
primeiras palavras: “Eu não me lembro das falas. Mas quando falou aí das correntes e
dos guardiões eu me lembrei que o meu grupo produziu isto. Quando a Juliana foi lendo
o texto, eu fui me lembrando das imagens produzidas na argila. Lembro-me mais das
imagens do que das falas. A imagem da água e das comidas, tudo isso eu fui me
lembrando.”
Daí eu perguntei a Gê se ela teria alguma sugestão ou crítica ao texto. Então ela
me respondeu: “Crítica não! Eu achei o texto muito criativo. Falar de Exu relacionando
com os dias de hoje e ainda metendo o seu filho no meio, só pode ser inspiração de Exu.
Realmente não é fácil trazer todos os elementos que nós falamos e transformar em algo
poético, não é tarefa fácil.”
Eu disse para o grupo que tinha sido o texto que eu tinha tido mais dificuldade
em escrevê-lo. Achava que Exu queria testar o meu merecimento, por isso tive que
trabalhar mais um pouco que nos outros. Disse-lhes também que houve o desafio de
tornar o texto coerente a partir do que o grupo havia falado
Gê continuou suas considerações: “ao mesmo tempo eu acho você muito
otimista quando traz a possibilidade da escola fazer esta experiência com as crianças.
Acho que isto precisa acontecer no cotidiano das escolas. Mostra o seu desejo que isto
possa vir a acontecer. Seria bom que as crianças pudessem discutir com tranqüilidade
Exu dentro das escolas.”
Respondi aos comentários pertinentes de Gê dizendo que fiquei assustado na
primeira vez que fui fazer uma oficina com estudantes jovens e adultos na escola onde
trabalho. Pois uma moça do grupo quando viu as imagens dos orixás já ficou muito
incomodada. Depois que ela viu particularmente a figura de Exu, ela se recusou a
participar da oficina e ficou com muita raiva de mim.
Aquilo foi considerado pela moça uma ofensa de minha parte. Acredito que
aquela atitude dela foi mais impactante para mim do que as imagens dos orixás para ela.
Pois me assustei com tanto preconceito. Então percebi que era urgente trabalhar com
mais freqüência estes assuntos na escola não somente em datas pontuais, mas no
cotidiano da escola.
Perguntei se alguém queria falar mais sobre o assunto em pauta ou sobre o texto.
Thiago bem relaxado e deitado no colchonete se pronunciou a respeito do texto: “No
decorrer da leitura do texto eu fui me lembrando e tentando fazer associações com as
cidades de argila criadas por nós no dia da oficina”.
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Eu lembrei mais das falas do que das imagens. Eu não tenho muito adendo a
fazer, ou seja, coisas a acrescentar em relação ao texto escrito. Eu achei extremamente
criativo. Você teve a capacidade de construir um texto transdisciplinar e comunicativo
que envolve vários assuntos: meio ambiente, modernidade e ancestralidade.
Achei interessante, em que à medida que a criança vai visitando o museu,
acontece a ligação com o meio ambiente da cidade. Eu confesso que no final me deu
um pouco de sono.
Na questão dos nomes eu fiquei meio perdido. Mas eu achei bacana o texto, pois
ele é muito plural, assim como Exu. O texto é plural que é uma característica de Exu.
Ele é dialogal porque há perguntas e respostas.

Está muito claro o aspecto da

comunicação. A troca e o vai e vem, que você faz na escrita, representa muito bem o
conjunto de idéias que surgiu no momento das oficinas.”
Após a fala de Thiago, questionei se alguém teria algo mais a dizer sobre o texto.
Agora foi a vez de Silvia. Ela estava muito sonolenta por não ter dormido suficiente na
noite anterior ao encontro, então falou com voz de recém acordada: “No início eu não
consegui perceber os conceitos, pois eu estou com muito sono. Só depois eu comecei a
encontrá-los no texto. Porque você contextualiza muito no texto e eu acho que isto é
importante. Talvez

eu lendo o texto sozinha daria para eu entender melhor,

principalmente o início, pois no meio os confetos são citados.
Agora uma coisa que eu me identifiquei bastante foi com a circularidade porque
apareceu também na minha pesquisa. Mas é porque eles (o grupo pesquisador do
trabalho de Sílvia) estão trabalhando as africanidades.
A circularidade é um dos elementos da cosmovisão africana. Então não tem
como passar despercebida. Por mais que a gente não saiba nada sobre africanidades, de
alguma forma nós somos pegos pela circularidade.
Chamou-me atenção a questão do falo. Menino era muito falo! (risos) Tinha falo
de todos os jeitos e tamanhos. Ele apareceu não sei quantas vezes. E eu pensando no
falo imaginei logo que seria ele preto (risos). Eu não sei se repetiu em vários momento
mas o falo está presente em boa parte do texto.”
Lembrei à Silvia, em tom de descontração, que ela mesma teria trazido a
simbologia de Exu através do falo na oficina e o falo teria sido associado a outros
elementos no texto. Silvia continua a sua fala: “O texto está muito bom. Está grande,
mas não tem como ser diferente, porque o pesquisador tem que aproveitar todos os
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dados. Isto porque são muitas pessoas falando e tudo que é falado é muito
interessante.”.
Thirza, sempre muito serena, pediu a palavra e fez suas colocações a respeito do
texto antes lido por Juliana: “Eu me lembro de memória no dia da oficina a parte do
portal; lembro também dos exercícios de relaxamento; lembro dos elos, dos obstáculos,
das correntes. Acho que o texto está muito bacana porque você consegue fazer esta
mediação entre passado e presente. Joga no texto a internet que é esta linguagem da pósmodernidade.
O texto está muito bem tecido em relação à circularidade africana. O texto traz
elementos da fertilidade ligados ao falo. Dá para entender bem os conceitos e achei uma
sacada muito legal você trabalhando no momento presente a questão da escola. Você já
está antecipando algo que precisa ser feito nas escolas”.
Thirza finaliza seus comentários. Logo pergunto a Alexandre se ele quer falar
algo sobre o que produzimos. Alexandre compenetrado como de costume faz suas
reflexões de uma forma bem analítica: “A qualidade da escrita do autor é consistente;
ela apresenta uma narrativa descritiva que é justamente um dos suportes historiográficos
presente na área de história. Isto precisa ser reconstituído. A arte da narrativa precisa ser
retomada, porque a humanidade, e principalmente os acadêmicos, foram perdendo este
teor de escrita devida à preocupação com uma carga teórica dita muito consistente.
Mas as teorias passam por um processo de ruptura. Elas respondem a uma
situação dentro de um determinado contexto, porém quando este contexto muda, elas se
quebram, elas se fragilizam.
O outro aspecto é que o autor destaca sim o suporte da Educação Ambiental no
texto. Ao meu modo de ver existe uma prática pedagógica ambiental muito clara. A
minha sugestão para dar maior visibilidade à questão ambiental é reforçar a idéia do
Eco-museu. O que é este eco-museu? (Neste instante o galo preto que mora conosco
entoa seu canto de cocoricó no fundo do quintal. Alexandre não dá atenção à resposta
do bicho estimado e continua sua explicação). O eco-museu é um museu a céu abeto,
onde ele educa pela estética; onde ele educa pelo olhar. Então este museu a céu aberto
não estaria ofertando uma educação somente para alunos/as de escolas, mas para a
sociedade como um todo.
Este estudo envolve também as africanidades de certa forma. África tem culturas
religiosas que estão muito relacionadas com a natureza. Penso que quando falamos de
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uma prática pedagógica a partir dos orixás numa vertente ambiental e pegando essa
idéia do museu, acho que você foi muito feliz nesta escolha do tema do texto.
Eu ressalto também que no seu texto o aspecto da Educação Ambiental está
presente, pois eu não sei se você reparou na sua narrativa, mas ela apresenta uma ecopedagogia. Esta eco-pedagogia também está relacionada ao eco-feminismo.
Agradeci ao Alexandre pelas suas preciosas reflexões. Prometi que acolheria a
idéia do eco-museu no texto. Inclusive mudaria o título para a visita ao Eco-Museu de
Exu. Sílvia me sugeriu que eu desse uma olhada na dissertação da Elaine
Carneiro(2008), onde ela estudou o conceito de museu usando como método de
pesquisa a sociopoética. Respondi à Sílvia que conhecia o trabalho. Eu havia
participado de sua defesa de mestrado. Achei importante a dica.
Juliana, a autora da leitura do texto sobre Exu, bem sentada numa cadeira
preguiçosa verde e branca, deu sua contribuição. Perguntei se ela teve dificuldade em
ler o texto. Ela disse que não e continuo a falar de suas percepções: “O texto está bem
escrito, porém acho que você deve fazer alguns cortes para dar maior fluidez à leitura.”
Concordei com Juliana e disse que faria algumas alterações no texto para
proporcionar ao leitor/a mais fluidez no ritmo de leitura.
Agradeci as boas contribuições do grupo e convidei a todos para o segundo
momento do texto sobre Exu. Comecei dizendo que ao ler o texto de Exu escrito por
mim com os dados produzidos pelo grupo notei que Exu estava muito “bonzinho”. (Esta
percepção na verdade não foi minha, mas da minha orientadora que me sugeriu na
contra-análise trabalhar com outra história de Exu). A escolha da história coube a mim.
Falei para o grupo que tinha minha parcela de responsabilidade por ter trazido
alguns mitos de Exu anteriormente que não mostravam os aspectos mais severos de Exu
com quem não lhe agradava com oferendas. Disse-lhes que iria trazer agora uma
narrativa de Exu onde prevalecia o seu lado mais enérgico, mais duro e mais cruel.
Apresentei ao grupo uma história provocativa onde Exu age de forma
vingativa com aqueles/as que não lhe fazem oferendas. O título do texto
problematizador era “Exu promove uma guerra em família” (PRANDI, 2001, p. 52).
Achei que esta faceta do orixá poderia nos trazer algo novo em termos conceituais
quando fosse feita a relação entre Exu e o meio ambiente. Eis abaixo o texto:

Um rei e sua família deixaram de prestar
as homenagens devidas a Exu
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Exu não se deu por vencido
Haveriam de pagar bem caro pela ofensa
Exu procurou a rainha,
que vivia enciumada porque o rei
só se interessava pela esposa mais nova.
Disse-lhe que faria um feitiço
para ela voltar a ter a preferência do marido.
Deu a ela uma faca e disse que cortasse
um fio de barba do rei
para fazer o tal trabalho.
Exu foi à casa do príncipe herdeiro e disse
que o pai queria vê-lo aquela noite;
que fosse ao palácio e levasse os seus guerreiros.
Exu foi ao rei e disse que tomasse cuidado,
porque a rainha planejava matá-lo aquela noite.

O rei se recolheu aquela noite
mas ficou acordado, esperando.
Viu então a rainha entrar no quarto
e dele se aproximar com a faca na mão.
Imaginou que ela pretendia matá-lo
e engalfinhou-se com ela numa luta feroz.
O príncipe, que chegava ao palácio com seus homens,
ouviu o barulho e correu à câmara real com os soldados.
Viu o rei com a faca na mão,
faca que tirara da rainha na luta,
e pensou que o rei ia matar a rainha sua mãe.
Invadiu o quarto com os soldados.
Seguiu-se grande mortandade.
O preço fora pago, e alto.
Exu cantava.
Exu dançava.
Exu estava vingado.
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Alguns comentários espontâneos sobre os mitos

Antes da leitura da narrativa sobre Exu, Geranilde (Gê) fez algumas pontuações
sobre os mitos. Ela ressaltou que: “O que a gente entende por mito na cosmovisão
africana é uma coisa bem diferente da cosmovisão eurocéntrica. A gente trabalha com a
idéia de mito como explicação da realidade sem questionar se ele é verdadeiro ou falso.
O mito explica a realidade por si só. Diferente da visão eurocêntrica que vai trabalhar o
mito através de algo irreal e não verídico. Os mitos para a gente por si só se justificam.”
Questionei se alguém queria fazer alguma consideração sobre o que a Ge
acabara de falar. Thirza se apropria da palavra e comenta que: “Na cosmovisão africana
o mito é vivo e ressignificado. O mito está todo o tempo em movimento. É o que eu
compreendo.”
Sílvia tira o seu tronco do colchão, posta-se sentada e completa o que as duas
parceiras começaram: “O mito é contado em um grupo. Depois a pessoa que escutou vai
contar em outra roda. Aí ele vai sendo recontado, recontado, recontado ... Aí ele vai se
modificando, apesar dos elementos principais estarem dentro dele, mas ele vais se
ressignificando mesmo. Isto é movimento mesmo.”
Gê se anima com o assunto e deixa-o ainda mais vivo com suas palavras: “E nós
estamos autorizados a criar os mitos. Não é preciso ser uma pessoa x ou y não! Nós, a
partir de nossas vivências e a partir do nosso lugar podemos fazer isso. O que o
Mazinho acabou de criar ai pode ser considerado um mito. Exu na cidade pode ser um
mito. Então a gente está autorizada a criar o mito também. Os elementos de um mito
você trouxe no seu texto, então podemos considerar que você escreveu um mito!”

Texto problematizador: Exu cria briga entre família.

Encerradas as considerações partimos para outra viagem daquele momento.
Agora eu mesmo lia a narrativa sobre Exu para dar uma dramaticidade maior ao texto,
visto que eu já o tinha lido antes. Após a leitura sugeri que o gruo vinculasse as idéias
ao texto de Exu com o meio ambiente.
A questão pegou de surpresa o grupo. Todos/as ficaram algum tempo calados/as.
Entreolhavam-se como que clamando para alguém romper o silêncio. Naquele momento
somente a galinha de angola que estava no fundo do quintal arriscava cantar uma
resposta. Os periquitos australianos também davam sua contribuição gorjeando alguns
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sons misturados. Ouvia-se mais próximo as vozes das crianças presentes e o sorriso das
folhas da mangueira acariciadas pelo vento.
Depois de alguns instantes de escuta coletiva do grupo, Alexandre teceu alguns
comentários sobre a possível relação Exu e meio ambiente. A galinha de angola
cantava mais uma vez quando Alexandre falou: Os deuses são misericórdia, mas
também eles são justiça. Eles representam a intervenção, onde esta intervenção muitas
vezes traz o caos, para haver, depois, um certo ordenamento.
Aí no caso do texto sobre Exu é apresentado um contexto de caos ambiental de
desestruturação da natureza, ou seja, da própria natureza humana que se esquece de
prestar tributo às suas divindades. Então estas divindades como forma de justiça vêm
requisitar os seus tributos e o requisitar destes tributos vem em forma de punição que
se lava em sangue, porque o derramamento do sangue simboliza uma renovação da
vida.
É necessário que o sangue mal que não prestou o culto às divindades morra
para que um novo sangue brote e traga o respeito e o fervor pelo culto ao sagrado. Isto
é muito presente hoje na natureza.( Exu-lava sangue)
Como estamos tratando a natureza? Acredito que a maior parte da humanidade
não está preocupada em prestar tributos à natureza. O que é que a natureza está
fazendo, em resposta a isto? Ela pede o respeito devido promovendo o caos através de
enchentes, desmoronamento, derretimento de geleiras, aquecimento da terra, conflitos
entre pessoas. Então eu penso que a intervenção de Exu neste sentido se dá através do
caos. Exu diz: “Olha eu estou aqui , vocês sem mim nada podem”.
Então falo nesta perspectiva do caos ambiental. (Exu-Caos: Exu provoca o caos
ambiental que desestrutura a natureza/humano para ocorrer o ordenamento. Isto ocorre
porque não lhe fazem oferendas devidas. Então como forma de justiça ele cobra tributos
à natureza e respeito sob o risco de provocar catástrofes ambientais como enchentes,
desmoronamentos, derretimento de geleiras, aquecimento da terra, conflitos entre
pessoas. Isto para que seja respeitado e cultuado)
Em seguida, pergunto se alguém quer complementar o que Alexandre falou, ou
mesmo trazer alguma novidade sobre o texto de Exu relacionando com o meio
ambiente.
Thirza manifesta seu pensamento: Eu vejo a ralação de Exu com o meio
ambiente no que diz respeito à comunicação. Exu é a divindade que está em todas as
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partes, principalmente nesta natureza viva. A natureza que o Alexandre falou que ela
precisa ser regenerada, ela está gemendo em dores de parto. (Exu-dores de parto)
Exu aparece na comunicação mostrando possibilidades tanto para o bem no que
diz respeito a regeneração da terra, quanto para o mal a partir do momento em que a
humanidade renega a natureza e não a respeita. Exu está aí para ser um elo entre o
homem e a natureza. Exu é a consciência. Exu é o repensar. Exu é uma nova visão para
o despertar de uma outra consciência em relação a uma natureza em movimento. Exu é
a consciência maior desta ligação. Isto é o que eu enxergo.” Alexandre complementa
as idéias de Thirza: É uma consciência ecológica ou consciência ambiental. (Exuconsciência ).
No instante em que o rapaz (Alexandre) está ensaiando algumas palavras, Sílvia
diz que tem algo para falar naquele momento, pois se deixar para depois corre o risco de
esquecer. Então ela assume a cena e traz sua contribuição: Eu pensei que relação
poderia existir entre o mito de Exu e o meio ambiente. O que me ocorreu é que o rei e a
rainha no texto não faziam as oferendas a Exu. Então Exu consequentemente quis se
vingar.
Eu lembrei que nós seres humanos que somos parte do meio ambiente, a gente
tem descaso com este meio. A gente simplesmente destrata e maltrata o meio ambiente
do qual somos parte. Então estamos nos maltratando consequentemente. Isto vai trazer
consequências desastrosas para a gente.
Então é uma forma da natureza, ou seja, do próprio meio do qual somos parte
se vingar da gente. A natureza se vinga das nossas ações maléficas. Exu era o vingador
no texto, mas na verdade o vingador é o meio em que a gente vive onde ele é composto
por água, plantas, os bichos, a terra. Eu diria que não é uma vingança propriamente
dita, mas é uma reação ao que nós fazemos de prejudicial e destrutivo. (Meio ambiente
Exu-vingativo)
Ao término da fala de Sílvia, outro componente do grupo pede a palavra e diz
que a Sílvia falou justamente o que ele havia ensaiado para dizer, porém queria
complementar a fala da amiga.

Thiago entre risos de frustração por Sílvia ter

antecipado suas idéias se coloca: Eu não vou repetir o que Sílvia já falou, mas só queria
acrescentar que Exu é o próprio meio ambiente porque tudo está interligado e Exu está
em tudo. (Exu-próprio meio ambiente)
Após as breves e sábias palavras de Thiago, pergunto se Juliana tem alguma
consideração a fazer. Juliana se põe a falar: Eu concordo com o que a Sílvia e o
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Alexandre falaram. Pensando a relação de Exu com o meio ambiente, eu acho que é
isto que hoje a gente vive.
A natureza está meio que sucumbindo à humanidade. A gente vem detonando
tudo que está à nossa volta. Este não cuidado vai gerar uma reação. Eu vejo Exu nesta
relação como causa e efeito, pois toda ação tem uma conseqüência. Até a omissão traz
uma consequência. Então o fazer e o não fazer geram uma consequência. (Exurelação causa e efeito)
Eu sempre tive medo de Exu. Eu não vou nem mentir para não morrer branca!
(risos) O povo aqui fala: eu não vou mentir para não morrer preta. Eu falo: eu não vou
mentir para não morrer branca! Eu sempre tive um pouco de medo de Exu. Pouco não,
eu sempre tive muito medo de Exu! Mas eu acho que é muito legal perceber dentro da
tradição que eu fui criada que parece que só existe o bem. O bem tem que
superabundar sobre o mal, mas nós trazemos o mal dentro de nós mesmos. O bem e o
mal caminham juntinhos. (Exu - bem e mal )
Vira e mexe a gente se confronta com pensamentos de morte do outro e a gente
não sabe lidar com isso. Tudo é muito contraditório. Eu acho que o mundo vive esta
contradição. O mundo vive nesse caos. Enfim, eu não sei se o caos vai ter uma
reordenação, vai se tornar uma ordenação do mundo, mas as coisas estão aí pra
comprovar mais ou menos isso, ou seja, que as nossas ações têm consequências.
Principalmente nesta década dá para perceber isto.
Nestas duas últimas décadas as conseqüências ambientais estão postas. A
natureza está berrando. Muitas catástrofes estão ocorrendo. A natureza está
sucumbindo por conta do mal da humanidade sobre a face da terra, sei lá!
Juliana esgota as suas palavras sobre o assunto, então faço algumas
considerações sobre o que ela falou: “Desde pequeno que eu aprendi com a minha mãe
que devemos ter mais medo dos vivos do que dos mortos. Aí quando ela (Juliana) falou
que tinha medo de Exu me veio à mente que Exu é a divindade da natureza mais
humana entre os orixás. Exu carrega com ele todas as características humanas, por isto
eu penso que temos medo é de nós mesmos!”
Naquele momento, Gê levanta o braço para que eu conduza o gravador até ela.
Diz que deseja falar e solta algumas palavras: Eu não sei quanto ao povo aqui, mas eu
nunca tinha ouvido falar de Exu antes dos meus estudos acadêmicos. Mas que relação
eu vejo entre Exu e meio ambiente?
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Primeiro eu vejo o sistema de trocas. Eu aprendi dentro do candomblé que para
se ter alguma coisa a gente tem que dar algo. O candomblé trabalha muito com os
elementos da natureza como, por exemplo, plantas e folhas. No candomblé se faz
comidas para oferecer aos orixás significando um sistema de trocas.
Em relação aos animais, a cosmovisão africana compreende que os animais não
são uma categoria inferior à humana, sendo que eles estão em outro nível de evolução.
Porém os humanos são totalmente dependentes dos animais. À medida que nós
mexemos com os ciclos de vida dos animais diretamente nós estamos mexendo em todos
os ciclos de vida.
Como a Juliana falou; a natureza está berrando por ajuda. Não é só a natureza
como planta, mas nós os seres humanos perdemos nosso eixo; perdemos nossa direção;
perdemos muita coisa. O ambiente mostra o que nós somos.
Não tem como o ambiente está equilibrado se nós estamos desequilibrados. A
gente está totalmente desequilibrada. Por exemplo, eu tenho uma filha de dezessete
anos que está com sintomas de estafa por causa do ENEM (Exame Nacional de Ensino
Médio). Isto é desequilíbrio ambiental. É ambiental porque o nosso corpo faz parte do
ambiente. (Estafa ambiental).
A gente dá algo para o ambiente e a gente recebe dele. Só que a gente não
consegue perceber que existe um sistema de trocas. Não tem como dar não receber. A
gente está aqui neste sábado dando alguma coisa neste momento e você vai receber o
seu diploma no futuro, mas a gente está também se aproveitando para receber
conhecimentos em relação a estes temas. Então Exu vem mostrar que você dá e recebe.
Naquele instante a Letícia, filhinha de Gê, reclama sua atenção, e ela interrompe
a sua fala por um instante. Após uma pequena pausa, Gê complementa suas ideias:
Então Exu vem mostrar que você só consegue ir aos outros orixás se passar por ele.
Exu vem mostrar que tudo é troca.
A cosmovisão africana é diferente de outras cosmovisões porque através dela se
percebe o sistema de trocas. Para se obter algo ruim basta dar algo ruim. Então tudo é
troca. Não tem como fugir deste sistema de trocas. A cosmovisão africana coloca isto
não de modo claro, mas de modo escuro mesmo. O escuro representando o evidente, o
transparente. (Exu-sistema de trocas)
Gê encerrou sua fala no mesmo tempo em que o gravador disparou, parando a
gravação. Uma pausa foi feita até que eu virasse a fita cassete para continuar os
registros das falas. Quando acionei o gravador Sílvia me pediu para falar: Eu estava
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refletindo sobre o que a Gê estava falando há pouco e me lembrei de uma entrevista
que tinha um cara falando que nós estamos doentes. Pois como podia o segundo país de
maioria negra no mundo, haver um racismo tão nítido, ou seja, práticas racistas no
Brasil. Eu lembrei que nós estamos desequilibrados.
Se nós seguíssemos a cosmovisão africana nós não estaríamos assim, porque
esta cosmovisão tende ao equilíbrio. Exu tem coisas ruins, mas também tem coisas
boas. Exu é contradição e multiplicidade.
O que faz a gente viver no mundo é o equilíbrio ente todos os elementos bons e
ruins. Então se nos não conseguimos manter o equilíbrio, então nós ficamos
desequilibrados. Logo, todo o meio que nos rodeia também fica desequilibrado.
A falta de harmonia no mundo também deixa a gente desequilibrada precisamos
buscar este equilíbrio na cosmovisão africana percebendo por exemplo, a circularidade
em tudo. O próprio ato de tirar algo e pedir permissão; tirar para repor o que se tira.
Isto a gente não está conseguindo fazer. E isto nos deixa desequilibrados. Em
consequência o meio ambiente também ficou desequilibrado. A ideia seria a busca
desse equilíbrio.
Thirza se motivou a falar da cosmovisão africana e fez algumas observações: A
cosmovisão africana na perspectiva em que ela (Sílvia) falou no sentido do equilíbrio
do dar e do receber é muito parecida com a cosmovisão franciscana (São Francisco de
Assis) que eu estou estudando. As duas visões são muito semelhantes. Ambas têm uma
visão mais forte, ou seja, mais ecológica.
Dentro de uma concepção ecológica macro, eu vejo uma concepção ecológica
micro a partir de nós mesmos. É o que chamo de ecologia humana. A partir de uma
ecologia macro, onde o planeta está sofrendo por todos os maus tratos, nós também
estamos sofrendo com diversas doenças da alma, como depressões, por exemplo.
Então Exu traz o equilíbrio. Exu desequilibra para o aperfeiçoamento, para
que nós aprendamos a conviver com o positivo e o negativo. Exu desperta esta
consciência ecológica na modernidade, para que a gente possa trabalhar essas
polaridades. (Exu – ecologia humana)
Após a Thirza concluir o seu pensamento, Gê se apropria do gravador e faz
algumas considerações sobre a questão da consciência ecológica trazida por Thirza:
Sobre a consciência ecológica eu quero dizer que a questão não é ser boazinha com os
animais e com as plantas, mas é ser bonzinho com a gente mesmo. Uma mangueira
dessas que tem no quintal desta casa é sagrada. Tudo é sagrado.
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Acontece que nesse ambiente sagrado chegamos nós chegamos com a nossa
racionalidade e começamos a querer definir os limites e as direções dos outros níveis
de vida. Diretamente a planta sofre, mas ela expressa a sua dor de outro modo que não
conseguimos perceber. Já o nosso sofrimento fica mais evidente quando o expressamos.
Os outros níveis de vida agridem bem menos que a racionalidade humana. (Exuambiente sagrado)
Thirza se empolga novamente com a discussão e começa a falar: a Gê falou de
uma consciência integradora. Esta visão de que a gente tem muito que aprender com os
outros seres. Eu acho que neste ponto nós ainda estamos engatinhando.
A gente vê que culturas mais míticas como a dos africanos têm esse dialogo
mais integrado com o cosmo, com a natureza e com todos os elementos. Então eu acho
que a gente ainda tem muita aprender com as plantas e os animais. A gente não
conseguiu ainda ter esta integralidade, mas a partir do momento que nós despertarmos
para esta consciência, nós vamos dá uma grande guinada.
Eu acho que já está acontecendo. É só olhar o que está acontecendo aqui.
Estamos colocando mais uma gotinha no oceano. A partir de um encontro destes a
gente se inspira para fazer algo diferente no nosso trabalho ou mesmo em casa e ai vai.
Acho que já começou, mas temos muito ainda a perceber com os elementos da
natureza.
Thirza finaliza sua fala.

Podia-se perceber a empolgação dela pelos temas

trazidos. Até aquele momento as pessoas estavam muito participativas. Todos/as do
grupo deram importantes contribuições, afinal estávamos fazendo um trabalho coletivo.
Perguntei se alguém ainda desejava se pronunciar sobre a relação do Orixá Exu com o
meio ambiente, porém as pessoas do grupo me incentivaram a passar para outro
momento. Acatei a sugestão e fomos para a etapa seguinte da contra-análise.

Parte II: Visita ao eco-museu de Exu
Esta etapa consistia em relacionar os conceitos destacados no texto e relacionálos com o meio ambiente. Eu separei os conceitos escritos em tarjetas de papel e depois
os recortei com uma tesoura. Coloquei-os dentro de uma pequena caixa. Então eu pedi
que cada pessoa do grupo retirasse da caixa entre duas e três tarjetas onde estavam os
escritos.
Em seguida pedi que cada co-pesquisador/a relacionasse os conceitos que
estavam em sua posse com o meio ambiente. Desta forma complementariam o que já
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haviam produzido antes nas oficinas. Incentivei a todos/as a fazerem registros escritos
para que depois pudéssemos socializar com o grupo. Deixei-os/as à vontade para
escolherem a linguagem literária que mais os agradassem. Mesmo assim, sugeri que se
utilizassem da poesia, conto, cordel, música, paródia e encantação. Dei um pequeno
tempo para que terminassem as produções e logo ocorreu a socialização das relações
estabelecidas. Abaixo os conceitos com suas respectivas relações com o meio ambiente:

Foto 15 – Produção literária – contra-análise (Daniela Uchôa).

1. Exu-fertilidade e potência: Exu como fertilidade simboliza a energia vital que
regenera todo o planeta, ou seja, suaviza tempestades, caos e infertilidade da
mãe terra. A potência é a força pela qual a fertilidade se torna realidade, na mãe
natureza são os campos frutíferos, na espécie humana é a proliferação, as vidas
dos animais valorizadas. Fertilidade e potência: grande força nos elos
consagrados.
2. Exu-fartura: Exu, representante e integrante do meio ambiente, comporta-se
como a própria natureza. Ou seja, se cativada produz bons e robustos frutos,
porém, se maltratada, responde com gigantescas reações negativas.
3. Exu-Contradição:
Somos complementos
Partes pedaços
Elementos
Mas endurecidos
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Tomamos o lugar do CENTRO
Superior – no meio – de um ambiente
Contradição de um coração humano

4. Exu- fauno :
Ser homem ser mulher
Ser um ser dois ser três
Ser meio ser tudo ser nada
Ser ambiente de um meio
Ser meio ser tudo ser todo
Ser eu ser você ser nós
5. Exu- falo: Exu fala do falo fertilidade, mas esta divindade está ameaçada pelo
egoísmo racional da humanidade que teima em dar cabeçada. Exu falo poder
contradição dos corpos desequilibrados, mas que podem também na ação transformar-se
em ecorevolução.
6. Exu- comunicação : Elos ecoando...Exu comunicação ecoa uma sinfonia onde nos
convida a viver uma integração com a natureza. A natureza pode ser percebida com o
cosmo exterior como plantas, animais, humanos e também um cosmo, um interior como
“o nosso eu mais profundo”. Exu comunicação polariza esses ecos dentro de nós e
desperta para uma consciência ecológica responsável e respeitosa com nós mesmo, com
os outros, o cosmo e o espiritual.
7. Exu-espaço sagrado água :
A água é o espaço da vida
Espaço sagrado fluidez
Espaço-água que se liquefaz
Na transição entre o sagrado e o profano
Exu-espaço sagrado água que transita entre o fogo
Exu-espaço sagrado água que é larva de vulcão
Espaço sagrado água que flui no tempo
Espaço ancestral e espaço tempo presente
Exu-espaço sagrado água vida
Fluida em todo e qualquer ambiente.
8. Exu – espaço sagrado de oferenda: O espaço sagrado da oferenda é o espaço da
vida que se oferece para trazer leveza onde há peso e peso onde há leveza. O espaço
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sagrado de oferenda é o espaço da vida que se contradiz, que se completa, que se divide
e que se multiplica. Exu, o mais humano dos orixás, traz em si o que há em nós. Do
espaço sagrado, se leva e se recebe. O espaço só pode ser sagrado quando podemos ser
quem somos: seres duais e seres da contradição.
9. Exu - espaço sagrado portal :
Nosso corpo é um espaço sagrado.
As árvores, bichos, terra, água, pedras, ar são espaços sagrados.
Passamos o portal do equilíbrio e aterrizamos numa “terra” – espaço de desequilíbrio,
onde o sagrado é invisibilizado e desconsiderado. Buscamos outro portal para nos levar
ao espaço sagrado de Exu.
10. Exu – espaço recanto sagrado :
Re(en) canto natural
Oni-presente unidade do meio ambiente
Exu, meio e comunicação no sagrado mundo vital
11. Exu – espaço sagrado círculo: Exu presente no espaço sagrado em forma de
círculo simboliza a integração de todos os aspectos da natureza. Nesse espaço a energia
oriunda do sagrado aparece condensada de tal maneira que purifica desejos, objetivos,
ações. O círculo sagrado pode integrar os demais símbolos: é a força vital.
12. Exu – espaço sagrado proteção-preservação: Espaço de Exu pode ser percebido
como um “espaço educativo” onde relaciona essa troca.
13. Exu – corrente :
Fomos unidos. Estamos unidos pelo início pelo fim e pelo meio ambiente. Correntes
unidas pelas águas que correm pelas mãos de Iemanjá. Correntes que correm livres
nesse MEIO AMBIENTE.
14. Guerreiros/as de Exu: Na guerra pela defesa do meio ambiente, os/as guerreiros/as
de Exu lutam com espadas mágicas, arcos e flechas envenenadas para que a humanidade
com o corpo todo tome consciência de que tudo que se planta colhe. Plantar a destruição
é colher o caos. Plantar a harmonia é colher a amizade. Plantar a humildade é colher
boas vibrações e saúde.
15. Os Guardiões de Exu :
Guarda - vilões
Complexos cidadãos
Agigantadas proteções.
Ação
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(Re) ação
Sujeito vigi(a)dor
Meio – Todo - Ambiente

2° Texto transversal: A assembléia na praça do Baobá.

Inicialmente lemos partes do texto onde estavam mais evidenciados os (novos)
conceitos. Após a leitura pedi que as pessoas do grupo se organizassem em três duplas
de co-pesquisadores/as. Dividi os conceitos entre as duplas. Cada conjunto se
responsabilizaria por relacionar os conceitos com o meio ambiente. Depois ocorreu a
socialização no grupo. Abaixo o que foi trazido pelas duplas:

1° Eu e Orixá (Alexandre e Thirza)
Iemanjá : A grande mãe que traz o progresso espiritual, material, pessoal e intelectual
da cidade. Desperta também a misericórdia pela falta de bom senso nas ações humanas.
Oxum : Desperta o cuidado pela beleza e harmonia do meio ambiente. Fertiliza com
amor os caminhos da humanidade.
Euá : Traz a leitura da história da cada cidade com seus segredos e mistérios,
possibilitando assim a superação de erros do passado. Ela também mostra o
conhecimento profundo dos recantos da cidade, aqueles lugares onde habitam os
excluídos. Euá simboliza a proteção.
Oxóssi: Intervém eliminando a escassez de alimentos na cidade, permitindo o
desabrochar dos frutos e a abundância de alimento para o povo. A falta de cuidado com
o meio ambiente pode levar a escassez.
Oxaguian: Alerta para o cuidado com os alimentos e as pessoas no ritual da mesa. É o
agradecimento pela transformação da falta pela fartura. É a graça pelo pão diário que a
natureza nos oferece.
Omolu: Lembra o cuidado da saúde física e espiritual da cidade, ou seja, preocupa-se
com a saúde integral. Representa também a morte. Aprendemos com a morte a renascer
para uma nova vida na cidade.
Ossaim : Representa a alquimia dos elementos da natureza que podem trazer o
equilíbrio energético da cidade.
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Nanã: Anuncia a degradação ambiental causada pelos habitantes da cidade em relação
aos rios, lagos e mares. Ela representa a consciência ecológica dos habitantes da cidade
baseadas nos saberes ancestrais.
Oxalá: Representa pessoas sábias que apontam caminhos para os habitantes da cidade.
É a determinação de ações ambientais coerentes com o contexto cultural, material e
espiritual. Permite que a cidade seja recriada em busca de melhorias.
Xangô: Lembra a defesa do meio ambiente, ou seja, a proteção contra a insensatez das
ações humanas.
Ogun: Abre caminhos para que os habitantes das cidades criem consciência para o
cuidado com os bens materiais.
Iansã: Lança tempestades na cidade quando a natureza é profanada.
Ifá: Mostra a cidade que o meio ambiente é templo sagrado, ou seja, merece respeito e
zelo.
Ibejins: Representa a alegria juvenil cotidiana da cidade, ou seja, o movimento de vida
se construindo.

Irocô: É a memória da cidade, ou seja, a ancestralidade que permite o recriar o mundo.

Complementação das falas Eu – Orixá

Perguntei aos co-pesquisadores/as se queriam destacar algum orixá na relação
com o meio ambiente da cidade para complementar o que o primeiro grupo já havia
falado.
Juliana se referiu ao Orixá Ogum e teceu as seguintes considerações: “Eu me
lembrei de Ogum da metalurgia com relação às questões de pegar o mineral, fundir o
ferro e transformar em utensílios que serão usados na construção da cidade e na cidade.
Sempre que eu penso em cidade e construção eu penso em Ogum.”
Questionei Juliana sobre como seria o meio ambiente com a tecnologia de
Ogum. Ela resistiu um pouco à pergunta, mas depois resolveu responder: “O meio
ambiente com a tecnologia de Ogum utilizaria a tecnologia para todos. O que existe
hoje é a tecnologia a serviço de alguns. Quando se fala em Orixá, fala-se em
coletividade, então todos da casa são beneficiado. Pensar a circularidade é pensar os
espaços habitados com todos os bens para todos”. (Meio ambiente - tecnologia de
Ogun)
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Gê, logo em seguida, destaca o Orixá Oxossi com relação às sombras das
árvores e fala de Ogum e a cidade: “Eu destaco Oxossi pela presença da árvore e pela
presença da sombra. Com este sol escaldante quanto mais sombra melhor. Quando eu
estou dirigindo e eu vejo uma sombrinha eu paro logo, mesmo antes do sinal.
As árvores são importantes porque mantém outras formas de vida. (Oxóssi
sombra das árvores) Quanto à tecnologia de Ogum eu acho que seria uma cidade
planejada. Se consideramos como base a religião que tem Ogum, esta religião tem todo
o seu calendário de festa e eventos durante o ano. Então a cidade seria planejada no
sentido de quanto usar, como usar e quem usar. Não sei se seria uma economia
socialista ,mas seria uma cidade planejada.”
Silvia acrescenta suas idéias à fala de Gê: “até na disposição das habitações a
cidade seria planejada. As habitações da nossa cidade, elas literalmente empatam a
ventilação. Eu logo me lembro de Iansã por causa dos ventos e das tempestades. Se a
cidade fosse planejada a partir dessa cosmovisão africana, o vento circularia melhor e o
calor seria menor. Os ventos que viriam do mar refrescariam não só as habitações
próximas ao mar, mas também o interior. As pessoas que estão mais no interior da
cidade.” (Habitações Iansã)
Quando Sílvia concluiu sua fala, eu falei um pouco sobre o Orixá Nanã devido à
vinculação forte que ela tem com terra e a lama. A terra que era o lugar de onde quase
tudo brotava. A terra que acolhe os mortos e os vivos. Entretanto este elemento sagrado
nos dias de hoje é motivo de nojo por parte de muitos humanos. Lembrei o caso das
escolas, onde os espaços que têm areia não são recomendáveis para andar descalço.
Mostra-se um distanciamento humano em relação a este elemento tão sagrado que é a
terra. (Nanã – terra sagrada)
Thirza disse que se lembrava de Euá, pois: “dentro da cidade Euá representa os
cantos mais escondidos; os cantos mais sofridos e marginalizados. Euá é o mistério. Ela
vai trazer a possibilidade de trazer soluções para estes recantos mais problemáticos em
relação ao ambiente.” (Euá – recantos sofridos)

2° Cidade Orixá (Sílvia e Juliana)
• Cidade Fontes: As fontes simbolizam vida, maternidade, sobrevivência que emana do
meio ambiente. Água doce e salgada que guarda o mistério da vida.
• Cidade Água-Pilão-Fertilidade: Terra mãe fertilizada pela água interior, frutífera e
próspera que acolhe seus filhos e filhas na cidade.
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• Cidade Habitações: Território que abriga habitações que estão em constante
construção. Construções diversas que se harmonizam com os elementos da natureza.
• Cidade Pilão: Pilão que pila, massera e tritura o alimento. Alimento que sacia e nutre a
vida dos seres vivos.
• Cidade Árvore: Árvore da beleza, árvores sagradas que acolhem a vida sob sua
sombra. Árvore de Ossaim que traz a cura em sua seiva.
• Cidade Folhas: Folhas retiradas, reverenciadas por trazer cura e saúde para a mente,
corpo e alma.
• Cidade Vassoura: As vassouras são elementos simbólicos que se utilizadas
coletivamente varrem e protegem a cidade.
• Cidade Barreiras: As barreiras estão presentes em todos os escossistemas. Se
transpostas, nos encaminham a novas possibilidades
• Cidade Beleza de Oxum: Oxum representa a beleza da cidade, das águas, da natureza.
É dádiva divino-ancestral. A beleza da cidade é dádiva de Oxum

3° Cidade (Thiago e Gê)
Lubango: A cidade nasceu em torno de uma árvore e a árvore é um dos símbolos do
meio ambiente.
Água Preta: A cidade é cortada por um rio de águas escuras. E diz a lenda que, no alto
da cidade, havia uma linda rainha negra sentada e que seus cabelos pretos eram
representados pelo rio. Na verdade, ela estava à espera de seu amor, e é nesse momento
de espera que as águas ficavam pretas. As pessoas não podiam sujar os rios/cabelos,
pois se sujassem a rainha seguiria esperando.
Cidade das Águas: Havia várias lagoas com águas termais (quentes). As águas atraiam
as mulheres que se banhavam em busca do relaxamento. As águas relaxantes só
poderiam ser aproveitadas por aqueles que se comprometessem em proteger as águas.
Essas termas permitiam que peixes, baleias e humanos se proliferassem com equilíbrio.
Boa Esperança: Havia uma planta que as mulheres utilizavam para fazer um chá
quando queriam engravidar de gêmeos. A planta simbolizava um bom presságio de
fertilidade para a mulher frutificar.
Gentilândia: Existia na cidade um lugar afastado, onde moravam homens gigantes e
gentis. À noite, as pessoas ouviam as vozes que ressoavam com o vento.
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Por Enquanto: Por Enquanto era uma cidade grande. Porém as pessoas não podiam
seguir à noite. Tinham que ficar lá por enquanto durante a noite. O grande movimento
era à noite, período em que aconteciam as grandes paixões. Assim, muitos homens e
mulheres ficavam eternamente em Por Enquanto. Como o movimento da cidade era
noturno, então era produzido muito lixo. Então, eles tiveram que fazer um pacto para
não virarem a cidade do lixo. A cada casamento firmado teria que se desenvolver algo
de positivo para o meio ambiente.
Vales verdejantes: Os caranguejos com cérebro de caranguejos se escondiam nesses
vales verdejantes fugindo da caçada predatória. Anualmente eles se reuniam para traçar
estratégias de como chegar aos vales sem repetir os caminhos, protegendo as suas vidas
e o rico ecossitema onde habitavam. Assim não precisariam dos humanos para defendêlos, visto que muito destes só pensavam em comê-los.

3º Texto transversal: O Criador e o Baobá.

A estratégia de relacionar os (novos) conceitos ao meio ambiente se repetiu
também nesta etapa. Continuamos a trabalhar com as duplas já formadas, conforme
sugestão do grupo. A diferença é que eu pedi a cada co-pesquisador/a que se
imaginasse enquanto árvore para dialogar com o texto produzido e trazer mais
elementos em relação aos conceitos já produzidos. Todos/as ficariam à vontade para
assumir a árvore que quisessem. O grupo já estava bem cansado neste momento. Eu
também já não tinha as mesmas forças. Porém já estávamos terminando o que havia
sido planejado. Motivei o grupo para chegarmos até o final. Apesar de todo o cansaço, o
grupo ainda deu sua contribuição. Cada dupla ficou com uma categoria. Abaixo está o
material produzido através da escrita:

Dificuldades: Mangueira (Thirza) e Cajueiro (Alexandre);

A dificuldade do alimento: A dificuldade do alimento e provocado pelo desequilíbrio
ambiental. Este é causado pela desertificação, enchentes, poluição, queimadas, sede de
poder, uso de agrotóxicos...
A dificuldade integração humanos terra: Esta dificuldade decorre da falta de uso das
capacidades intuitivas, mitológicas e espirituais dos humanos. Alguns deste, que são
bem influentes, têm o pensamento racional como verdade absoluta.
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A dificuldade dos espíritos sugadores: Pode ser interpretada como “monções
maléficas”. Possui a dificuldade de se manifestar em ambientes equilibrados e
energizados.
A dificuldade homem/homem e homem/natureza: A dificuldade homem/homem é
causado por desequilíbrios emocionais, quebra de diálogos, desequilíbrios espirituais,
competição desenfreada. A dificuldade homem/natureza é causada pela sede de poder,
consumo exacerbado, falta de bom senso...

Desejos : Tamarinda (Gê) e Bananeira (Thiago); Obs: “A tamarineira vai olhar tudo de
cima para baixo e a bananeira vai olha de baixo para cima”.

O desejo de conquista e vitória: A vitória passa pela conquista da sensibilidade das
pessoas e acessibilidade para todos/as.
O desejo de construção coletiva: Construção coletiva de espaços onde as pessoas
possam viver em harmonia com todos os seres da natureza. Construção coletiva da
justiça.
O desejo dos orixás: Nosso desejo é que os orixás possam nos proteger e interferir no
que somos e como vivemos.
O desejo era de fartura: Fartura de alimentos, fartura de generosidade, de cuidado, de
amor para tudo e todos/as
O desejo de diálogo: Que através do diálogo possamos construir eco-relações
saudáveis.
O desejo de travessia: Que a travessia seja feita sempre considerando que somos seres
coletivos e inacabados. É na travessia e nos contatos com os/as outros/as que nos
humanizamos.
Oferendas: Jambeiro (Sílvia) e Amoreira (Juliana).

A oferenda da vida animal: A oferenda da vida animal servirá de adubo, alimento e
energia para retroalimentar o ciclo de vidas no nosso meio ambiente. A morte faz brotar
a vida. Oferenda mimos para exu: A tamarineira falará com as árvores grandes para
que elas ofereçam frutos para Exu. A bananeira falará com todas as árvores baixas para
entregarem seus frutos. Aquelas árvores que não fizerem a oferenda tem como destino a
presença da morte.
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A oferenda da dança e oração: Juntaremos com o vento. Chamaremos Iansã, e ao som
de cânticos de oração, dançaremos em oferenda ao meio ambiente.
A oferenda do auto-sacrifício humano: Receberemos os humanos com festas fartas de
tamarindos e bananas. Faremos muitos doces e sucos. Aceitaremos com muita
resignação o auto-sacrifício das nossas árvores e dos humanos.

O sol já não se mostrava aos nossos olhos quando terminamos a contra-análise.
Alguns membros do grupo, que haviam dormido menos que o necessário na noite
anterior ao sábado, não conseguiam manter afastadas as pálpebras dos olhos. Eu
também mostrava sinais de cansaço e ao mesmo tempo tinha uma sensação boa por ter
cumprido mais uma etapa importante da pesquisa. Sentia que muitas coisas novas iriam
surgir quando eu fosse olhar com mais cuidado o material.
Pedi que falassem um pouco dos sentimentos ocorridos naquele momento,
porém a maioria, devido ao cansaço dos trabalhos, preferiu juntar seus objetos
planejando a volta para suas casas. Mas antes agradeci ao grupo pela disposição de abrir
mão de um dia do final de semana para contribuir com o trabalho. Eu disse que estaria a
disposição para ajudá-los quando precisassem. Aos poucos, fomos nos despedindo, e
deixando o quintal...
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5 Análise Filosófica
A sabedoria é como um tronco de um embondeiro (baobá). Uma pessoa
sozinha não consegue abraçá-lo. (Mário Lemos)

O último passo das análises dos achados da pesquisa foi a elaboração da análise
filosófica, onde foram confrontados os conceitos construídos por pensadores/as
renomados/as e consagrados/as, com os confetos produzidos nas oficinas pelos/as copesquisadores/as. Escolhi fazer um texto literário em forma de prosa na análise
filosófica para manter a coerência com a proposta que escolhi para este trabalho, ou
seja, valorizar os textos narrativos, pois estes têm mais aproximação com a oralidade,
aspecto importante da cultura afro-brasileira. Faço um relato ao vivo de um evento
internacional inspirado no trabalho de Norval Cruz (2009).
Criei um grande encontro na África para debater o meio ambiente e a cidade nos
dias atuais a partir dos orixás, colocando lado a lado os saberes científicos e populares.
Entrelaço os confetos de uma forma dialógica e descontraída. Trago vários
personagens, anônimos e conhecidos, mas todos/as eles/as carregam sabedorias
singulares.

Relato do I Simpósio Internacional Sobre Meio Ambiente e Cidades na Perspectiva
das Histórias, Mitos e Arquétipos dos Orixás.

Hoje o Senegal está em festa. Principalmente a cidade de Dakar que é a capital
do país. Tanta euforia é justificada pelo fato deste país, que é molhado pelas águas do
Oceano Atlântico, receber o Simpósio Internacional Sobre Meio Ambiente. Este evento
foi inspirado e pensado a partir do grande simpósio de griots ocorrido há duas décadas
no continente africano, oportunizando o debate sobre o corpo e a ancestralidade
africana, reunindo cientistas e personalidades de várias partes do mundo. (CRUZ, 2009,
p. 157)
Encontros para debater as questões relacionadas ao Meio Ambiente são
freqüentes em todo o mundo, porém esta versão que tem um país da África como sede,
traz um grande diferencial em relação a todos os outros já ocorridos, que é debater o
meio ambiente das cidades a partir das relações com histórias, mitos e arquétipos dos
orixás.
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A idéia nasceu no Brasil, mais especificamente no estado de Ceará, a partir de
uma parceria do Grupo de Estudos em Educação Ambiental Dialógica (GEAD) e o
Núcleo de Africanidades Cearense (NACE), juntamente com um grupo de
professores/as e alunos/as universitário/as que fazem pesquisas usando como método a
Sociopoética. Esta união se deu mediante a constatação de que os conhecimentos
científicos, mesmo sendo valiosos, estavam sendo insuficientes para dar conta da grande
crise civilizatória e ambiental que acomete o planeta terra.
Nas últimas décadas, apesar das grandes conferências mundiais espalhadas pelo
mundo, os problemas ambientais tomaram proporções gigantescas que ameaçam a
capacidade de suporte terrestre. “Em nosso cotidiano, pode-se identificar a crise nas
conseqüências sociais operadas com a globalização e o neoliberalismo, tais como a
universalização de certos modelos de valor capitalista.” (FIGUEIREDO, 2007, p.67).
As conseqüências desta crise são catástrofes de toda ordem que assolam o
mundo. As relações humanas são marcadas pela competição e a destruição. Talvez,
fruto de uma racionalidade narcisista que colocou os humanos como centro de tudo, ou
melhor, como os donos do mundo.
O que ocorre é que a natureza está meio que sucumbindo à humanidade. A gente
vem detonando tudo que está à nossa volta. Este não cuidado vai gerar uma reação. Eu
vejo Exu nesta relação como causa e efeito, pois toda ação tem uma conseqüência. Até
a omissão traz uma conseqüência. Então o fazer e o não fazer geram uma
conseqüência. (Exu- relação causa e efeito)
Agora, uma aliança importante estava acontecendo, com o objetivo de encontrar
caminhos alternativos à lógica capitalista, consumista, eurocêntrica, neoliberal,
desenvolvimentista e globalizante, visando salvaguardar o ambiente planetário, morada
de seres humanos e não humanos.
O saber ancestral e o saber moderno em diálogo. O saber tradicional e a ciência
se juntando para unir forças. O popular e o erudito com seus saberes reconhecidos.
Todas as etnias com suas peculiaridades e diversidades, preocupadas em torno do maior
problema da contemporaneidade, ou seja, a ameaça real da finitude de todas as formas
de vida na terra.
Diante da magnitude do acontecimento, muitos países do mundo, principalmente
da América Latina e África, desejavam protagonizar o evento. Todavia, o Senegal foi o
escolhido como sede. O que pesou a seu favor foi o fato do baobá ser a emblema
nacional do país.
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O baobá é uma árvore sagrada que tem a simbologia traduzida em vida longa,
solidariedade, resistência e sabedoria. Esta árvore representa o ontem, o hoje e o
amanhã. Os povos africanos acreditam que o fim do baobá está intimamente ligado ao
final de tudo na terra, pois ele é uma árvore muito especial para o criador do mundo.
Madagascar, outro país africano, tem o baobá como árvore nacional, além de ter
uma grande diversidade de fauna e flora que acolhe milhares de espécies, algumas delas
existentes apenas em seu território. Este país teve a maior parte das suas riquezas
naturais devastada pelos humanos, porém a natureza ainda insiste em permanecer viva e
bela naquele lugar
Devido a todos estes privilégios locais, foi cogitada a possibilidade do simpósio
ocorrer lá, entretanto, justamente pelo fato do Senegal está passando por uma crise
ambiental preocupante, portanto, precisando de intervenções urgentes, ele foi escolhido.
A estratégia é que o Senegal possa vir a ser no futuro um exemplo de superação de
problemas socioambientais para a África e para o mundo.
Há poucas décadas, foi incentivado naquele país pelos governos locais, o
desmatamento de várias espécies vegetais, dentre elas o baobá, como incentivo ao
desenvolvimento.
O resultado de tal medida foi uma diminuição considerável da árvore sagrada e
também de várias espécies de outros vegetais. Este fato desencadeou consequências
graves para o país, deixando muitas vidas em situação de vulnerabilidade.
Com relação às pessoas, a situação foi mais grave para aquelas desprovidas de
recursos financeiros. Estes foram os primeiros a serem atingidos. A natureza no Senegal
precisa ser regenerada, ela está gemendo em dores de parto. . (Exu-dores de parto)
O simpósio é uma esperança que nasce para a cidade de Dakar, para o Senegal,
para África e para todo os recantos do planeta terra. Antes deste grande simpósio
ocorrer, cientistas, grandes personalidades, movimentos organizados, educadores/as,
educandos/das, velhos/as, adultos, jovens e crianças, enfim, populações de todos os
recantos do mundo, fizeram encontros locais para discutir previamente o tema e trazer
as idéias para o evento global. Alguns grupos trouxeram suas vivências coletivas para
socializar com todo o mundo.
A abertura está acontecendo neste momento. Milhares de pessoas dançam
músicas diversas ao ar livre no espaço preparado o evento. Esteiras com comidas, potes
com vinho de palma e água estão em espalhadas por toda as partes do simpósio em
quantidade planejada para os participantes.
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Foi acertado que cada pessoa trouxesse de suas casa o prato, o talher e copo.
Aqui não há material descartável. A festa acontecerá durante todo o evento, pois a festa
“ destina-se na verdade, a renovar a força(...) . A dança, o rito e ritmo, territorializa
sacralmente o corpo do indivíduo, realimentando-lhe a força cósmica, isto é, o poder de
pertencimento a uma totalidade integrada.” (SODRÉ, 1998, p.125). A festa é uma
manifestação sagrada do povo africano, pois através da dança há uma relação do
movimento com o espaço e o tempo.
Combinou-se à priori que as palestras cederiam espaço aos diálogos. Outro
consenso, foi que não haveria tempo determinado para falar ou apresentar alguma
vivência, mas se poderia fazer intervenção ou aparte a qualquer tempo.
Outro acordo, foi que a abertura não seria feita por uma autoridade civil,
governamental ou intelectual. Quem quisesse falar a qualquer hora, teria que ir até um
instrumento de percursão, colocado em ponto estratégico do espaço do evento, para
pedir a palavra.
O/a orador/a, haveria que pedir permissão ao grande baobá que lá estava
plantado à séculos e às as divindades da natureza (orixás), ali representadas, para poder
apresentar as idéias.
Alguém neste momento faz vibrar o tambor como pedido de atenção. As
saudações foram devidamente feitas. Um pesquisador e educador brasileiro chamado
Marcos Reigota fala da impotância de se discutir questões relacionadas ao meio
ambiente com aquela diversidade de culturas, pois para ele, não existe um consenso na
comunidade científica em relação ao conceito de meio ambiente.
Diz ele que, o que existe, são representações sociais do que é meio ambiente,
que é o resultado de conceitos científicos da forma como foram apreendidos e
internalizados pelas pessoas. As representações sociais estão basicamente relacionadas
com as pessoas que atuam fora da comunidade científica, embora os cientistas também
tenham suas representações sobre o termo.
Acha que as definições de meio ambiente são restritivas, então, apresenta a sua
definição, mesmo sabendo que o objetivo principal do simpósio não é este, mais sim,
trazer idéias relacionadas ao meio ambiente quando se problematiza o tema com as
histórias, mitos e arquétipos dos orixás com vistas a melhorar as cidades; mesmo assim
ela dá sua definição de meio ambiente “como o lugar determinado ou percebido, onde
os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas
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relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e
sociais de transformação do meio natural e construído”. ( 1995, p.11 a 14).
Ele avisa aos participantes que a compreensão das diferentes representações a
partir da diversidade étnica e cultural deve ser o ponto chave na busca da negociação e
solução dos problemas ambientais. Portanto, defende que o saber coletivo é precioso
para aquele momento.
Após a exposição da idéias de Reigota; a arquiteta, educadora, filósofa e
estudiosa da sociologia urbana, Raquel Rolnik, vai até o espaço de intervenção para
falar das características das cidades atuais em qualquer espaço e tempo.
Ela destaca em sua fala a cidade-ima que é o local de atração de trabalho e
moradia, formando aglomerações urbanas; e a cidade-mercado como local de troca e
colaboração entre os homens, potencializando sua capacidade produtiva através da
divisão do trabalho.
Destaca a imagem de cidade, como um centro de produção e consumo que
domina totalmente a cena urbana. Termina seu discurso ressaltando que o consumo,
criado pela multiplicação dos objetos/mercadorias, estão onipresente no cotidiano da
cidade. Ela afirma que hoje o mercado domina a cidade. (1995, p.13 a 29)
As idéias de Rolnik são aparteadas por uma jovem estudante descendente de
africanos. Ela diz que a cidade onde ela mora, Água Preta, tem características diferentes
daquelas comentadas anteriormente.
Ela comenta que o material produzido no simpósio local de sua cidade na
perspectiva dos orixás trouxe confetos difusos aos ditos anteriormente. Cita como
exemplo algumas metáforas criadas nas oficinas com argila desenvolvidas pela sua
comunidade, tais como: Cidade-pilão, pois Nesta cidade não falta comida nem
alimento suficiente para todos os seus habitantes. A maior contribuição para a cidade é
o pilão. Tem que ter pessoas na cidade, lógico, mas não pode faltar o alimento, pois
ninguém vive sem o alimento. Pilão que pila, macera e tritura o alimento. Alimento que
sacia e nutre a vida dos seres vivos.
Ela entende que o mais importante na sua cidade são as pessoas e o alimento.
Outro elemento que tem grande importância para a cidade são as fontes de água e o
cuidado que se deve ter com elas, sob o risco da faltar água para consumir, para os
afazeres domésticos e para os rituais.
Ela fala da Cidade Fontes. Destaca a importância das fontes de água para a
Cidade, ou seja, a relevância de se ter as fontes de água doce e fontes de água salgada.
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A fonte é um elemento da Cidade. A saúde está ligada às fontes. O Templo de Ifá está
também relacionado às fontes. Essa Cidade tem uma fonte enorme. As fontes são a
avenida principal da Cidade. Ela é maior, e devido a sua capacidade de água, alimenta
outras fontes. Devemos cuidar das fontes sob o risco de não podermos ter água para
beber, lavar nossas roupas e fazer nossos rituais.
Ela mostra uma foto aos presentes e diz: Ali tem uma mãe com uma criança e
aqui a gente ver a família unida. Então podemos ver a questão da prosperidade e a
questão da fonte de água como fonte de vida, de alimento, e que é essencial.
O símbolo da maternidade é uma mulher parindo. A maternidade é água. As
fontes simbolizam vida, maternidade, sobrevivência que emana do meio ambiente. Água
doce e salgada que guarda o mistério da vida. Além das pessoas e dos alimentos
devemos ter o cuidado com as fontes de água, relembra.
No final ela diz que é importante guardar a memória da cidade. Então, ela conta
a história de sua cidade Água Preta: A cidade é cortada por um rio de águas escuras. E
diz a lenda que, no alto da cidade, havia uma linda rainha negra sentada e que seus
cabelos pretos eram representados pelo rio. Na verdade, ela estava à espera de seu
amor, e é nesse momento de espera que as águas ficavam pretas. As pessoas não
podiam sujar os rios/cabelos, pois se sujassem a rainha seguiria esperando.
Uma senhora que acompanhava atentamente a fala da estudante, após pedir um
aparte, diz que a idéia de cidade que ela tem, também diverge da famosa arquiteta e
educadora, pois do pequeno lugar da África de onde ela veio, o mais importante são as
habitações. Ninguém lá fica sem moradia. As casas são construídas de acordo com o
tamanho das famílias. Todas as residências são planejadas para garantir a ventilação a
todos/as moradores/as.
Ela apresenta as imagens da sua casa e do seu lugar em alguns panos bordados.
Em seguida faz seus comentários: Eu penso que na cidade tem que ter habitações.
Então eu fiz umas casas nestes panos, não sei se vocês percebem, mas uma é maior e a
outra é menor. Aquela ali está de frente para o lago e pras montanhas.
Então uma casa, eu pensei em mim. Uma casa é a minha casa, que eu moro só
agora, então é a menorzinha. Tem outras casas que abrigam mais pessoas, famílias
mais numerosas que são maiores e outras que abrigam famílias que não são tão
numerosas assim, que é a casa media. Não sei se vocês percebem também que a casa,
ela não é perfeita, ela está em constante construção então assim é como eu me sinto
também que é estar em constante construção. (Cidade Habitações).
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Ela continua falando do planejamento das cidades atuais e explica como seria
diferente se houvesse inspiração em Iansã: As habitações das nossas cidades, elas
literalmente empatam a ventilação. Eu logo lembro de Iansã por causa dos ventos e das
tempestades. Se a cidade fosse planejada a partir dessa cosmovisão africana, o vento
circularia melhor e o calor seria menor. Os ventos que viriam do mar refrescariam não
só as habitações próximas ao mar, mas também o interior. As pessoas que estão mais
no interior da cidade. (Habitações Iansã)
Agora quem toca o tambor e pede permissão aos orixás pra falar é um brasileiro,
morador do interior da Bahia, professor-doutor, filósofo, negro com estudos avançados
sobre Exu. Emanoel Soares balança sua extensa cabeleira rastafari e solta o verbo:
Acho que nesta discussão sobre meio ambiente, cidade e orixás, estão esquecendo o
primeiro que deveria ser lembrado, que é Exu, pois “ele é a principal entidade, não só
do culto aos Orixás em que ele é a força dinâmica que move o sistema mítico ancestral,
como também na vida, no dia-a-dia que, segundo a crença do povo de santo, é a energia
que vitaliza as pessoas e de tudo que existe. Em resumo, sem Exu não tem movimento,
logo sem ele não teríamos culto aos orixás, nem vida para os seres.” (2008, p.37) Então
para que discutamos questões relacionadas à vida temos que nos lembrarmos de Exu.
Soares continua a sua fala dizendo que na sua tese de doutoramento (2008,
p.10), ele examinou a multiplicidade de conceitos existentes para Exu em relação à
filosofia afrodescendente de educação. Dentre os quais a inversão - pelo qual o orixá
ensina às avessas; o caos exuriano - pelo qual é necessário um grande estado de
confusão inicial para que o esclarecimento aconteça; a matrifocalidade – que mostra a
inversão exuriana de valores. Enfim, ele afirma que em Exu existe um princípio
pedagógico e dialógico gerador de conceitos e que por ter vários conceitos, continua
gerando-os em constante mudança.
Um rapaz do grupo de sociopoetas, que veio do Ceará, pede autorização através
do ritual sagrado, e diz que concorda com as posições filosóficas de Soares. Acrescenta
que em suas vivências sociopoéticas que ocorreram como preparação para o simpósio,
quando o orixá Exu foi convocado a criar conceitos relativos ao meio ambiente e
cidade, ele disse que ficou surpreso com o potencial exuriano de geração de confetos no
grupo.
Ele lembrou que um dos confetos, dentre tantos produzidos, que agora lhe
chamava a atenção, era o confeto do Exu-caos, por ter semelhanças com o encontrado
na pesquisa de Soares, entretanto trazia variações importantes em contexto diferenciado.
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Exu-caos ganha outro sentido quando diz respeito ao meio ambiente, pois a aqui
a natureza pede o respeito devido promovendo o caos através de enchentes,
desmoronamento, derretimento de geleiras, aquecimento da terra, conflitos entre
pessoas. Então eu penso que a intervenção de Exu neste sentido se dá através do caos.
Exu diz: “Olha eu estou aqui... vocês sem mim nada podem”. Então falo nesta
perspectiva do caos ambiental. Logo, Exu provoca o caos ambiental que desestrutura
tudo para ocorrer o ordenamento. Isto ocorre porque não lhe fazem as oferendas
devidas.
Exu como forma de justiça vêm requisitar os seus tributos e o requisitar destes
tributos vem em forma de punição que se lava em sangue, porque o derramamento do
sangue simboliza uma renovação da vida.
É necessário que o sangue mal que não prestou o culto às divindades morra
para que um novo sangue brote e traga o respeito e o fervor pelo culto ao sagrado. Isto
é muito presente hoje na natureza. ( Exu-lava sangue) Daí, temos que nos perguntar a
todo momento: Como estamos tratando a natureza? Até onde o (meio) ambiente vai
suportar as nossas agressões sem revidar?
Uma criança, com cabelos longos, que acabara de comer um pedaço de
melancia, ainda com a boca cheia, solicita uma intervenção ao rapaz sociopoeta e
amplia o que ele acabou de falar: Eu estou certo de que Exu é o próprio meio ambiente
porque tudo está interligado e Exu está em tudo. (Exu-próprio meio ambiente).
A criança amplia o debate a partir de palavras tão resumidas. Chega-se a
conclusão, por sua fala, que não só Exu, mas todos os orixás, divindades da natureza,
constituem o próprio meio ambiente.
Exu é um orixá muito especial que é bom para aqueles que lhe prestam
homenagem e mal para aqueles que o esquecem, pois afinal, O bem e o mal caminham
juntinhos. (Exu - bem e mal ). Portanto, Exu é a consciência. Exu é o repensar. Exu é
uma nova visão para o despertar de uma outra consciência em relação a uma natureza
em movimento. (Exu-consciência ).
Um senhor bem velhinho que dizia ser estudioso dos orixás se apresenta para
falar de Exu. Então começa sua fala se apresentando ao grande público: Meu nome é
Pierre Fatumbi Verger. Realmente Exu é um orixá muito especial. “Exu é mais sutil e o
mais astuto de todos os orixás. Ele aproveita-se de suas qualidades para provocar malentendidos e discussões entre as pessoas ou para preparar-lhes armadilhas.
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Ele pode fazer coisas extraordinárias, como por exemplo, carregar, numa
peneira, o óleo que comprou no mercado, sem que este óleo se derrame desse estranho
recipiente! Exu pode ter matado um pássaro ontem, com uma pedra que jogou hoje! Se
zanga-se, ele sapateia uma pedra na floresta, e esta pedra põe-se a sangrar! Sua cabeça é
pontuda e afiada como a lâmina de uma faca. Ele não pode transportar nada sobre ela.
Exu pode ser muito malvado, se as pessoas se esquecem de homenageá-lo. É necessário,
pois, fazer sempre oferendas a Exu, antes que qualquer outro orixá.” (1997, p.11).
Tenho muitas histórias para contar sobre Exu, mas vou ficando por aqui, pois quero
tomar um pouco de água.
Algumas pessoas ficam boquiabertas com o que acabaram de ouvir e ver. Mas
logo uma mulher branca aparece para completar a fala de Verger: Exu é praticamente
um mensageiro, um elo entre a terra e o sagrado. Então ele tem todo este rito de
receber oferenda para fazer a ligação.
Exu é o deus elo que faz a ligação do sagrado e o humano. E eu digo que ele é
um semideus que é representado como homem e mulher, o yin e o yang, o bem e o mal,
este ser. Então a oferenda vai lhe agradar para chegar até ele, passando todos os
obstáculos. A oferenda como se fosse um presente, um agrado, um mimo. Eu tenho um
verso que fiz em homenagem a Exu para complementar o que estou dizendo. Reparem:
Exu- fauno :
Ser homem ser mulher
Ser um ser dois ser três
Ser meio ser tudo ser nada
Ser ambiente de um meio
Ser meio ser tudo ser todo
Ser eu ser você ser nós.
Muitas pessoas aplaudem a mulher. Agora quem fala é Enrique Leff, intelectual
mexicano, com doutorado em economia e desenvolvimento na pela Sorbonne na França.
Ele coloca novamente a cidade no centro do debate, após solicitar permissão: Ele
diz que “não há nada mais insustentável do que o fato urbano. A cidade converteu-se,
pelo capital, em lugar onde se aglomera a produção, se congestiona o consumo, se
amontoa a população e se degrada a energia. Os processos urbanos se alimentam da
superexploração dos recursos naturais, da desestruturação do entorno ecológico, do
dessecamento dos lençóis freáticos, da sucção dos recursos hídricos, da saturação do ar
e da acumulação do lixo. A urbanização que acompanhou a acumulação de capital e a
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globalização da economia converteu-se na expressão mais clara do contra-senso da
ideologia do progresso.” (2008, p.287)
A análise universalista e intelectualizada de Leff em relação ao meio ambiente e
a cidade é contraposta por um velhinho detentor de muita sabedoria ambiental aprendida
na vida.
Ele com toda a paciência, e com uma voz baixa e destacada, argumenta a partir
de Exu novamente: Dentro de uma concepção ecológica macro, eu vejo uma concepção
ecológica micro a partir de nós mesmos. É o que chamo de ecologia humana. A partir
de uma ecologia macro, onde o planeta está sofrendo por todos os maus tratos, nós
também estamos sofrendo com diversas doenças da alma, como depressões, por
exemplo. Então Exu traz o equilíbrio. Exu desequilibra para o aperfeiçoamento, para
que nós aprendamos a conviver com o positivo e o negativo. Exu desperta esta
consciência ecológica na modernidade, para que a gente possa trabalhar essas
polaridades. (Exu – ecologia humana)
Naquele instante, uma mãe com uma criancinha de pouco mais de três anos de
idade, identifica-se com os comentários do velho sábio e fala do seu cotidiano, mais
especificamente de sua filha que tinha ficado em casa estudando: O ambiente mostra o
que nós somos. Não tem como o ambiente está equilibrado se nós estamos
desequilibrados. A gente está totalmente desequilibrada. Por exemplo, eu tenho uma
filha de dezessete anos que está com sintomas de estafa por causa do ENEM (Exame
Nacional de Ensino Médio). Isto é desequilíbrio ambiental. É ambiental porque o nosso
corpo faz parte do ambiente. (Estafa ambiental).
O pensamento trazido pela mãe de que o nosso corpo é parte do meio ambiente,
e que se o corpo está desequilibrado, o ambiente também está desequilibrado; provoca
Carlos Walter Porto Gonçalves, estudioso do meio ambiente, que pede licença ao baobá
e aos orixás, após tocar o tambor, e comenta com brevidade como se deu historicamente
esta separação entre humano e natureza, espírito e matéria, sujeito e objeto.
Ele, através de resultados de pesquisa, afirmou que foi com Platão e Aristóteles
que se começou a assistir a um certo desprezo “pelas pedras e pelas plantas” e a um
privilegiamento do homem e da idéia. Mas foi sobretudo com a influência judaico-cristã
que a oposição homem-natureza e espírito- matéria adquiriu maior dimensão.
É com Descartes, todavia, que essa oposição homem-natureza, espírito- matéria,
sujeito-objeto se tornará mais completa, constituindo-se no centro do pensamento
moderno e contemporâneo. (2008, p. 31 a 33)
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A mãe se empolga com o debate e complementa o pensamento de Gonçalves :
Sobre a consciência ecológica eu quero dizer que a questão não é ser boazinha com os
animais e com as plantas, mas é ser bonzinho com a gente mesmo.
Uma mangueira dessas que tem no quintal das casas é sagrada. Tudo é sagrado.
Acontece que nesse ambiente sagrado nós chegamos com a nossa racionalidade e
começamos a querer definir os limites e as direções dos outros níveis de vida.
Diretamente a planta sofre, mas ela expressa a sua dor de outro modo que não
conseguimos perceber. Já o nosso sofrimento fica mais evidente quando o expressamos.
Os outros níveis de vida agridem bem menos que a racionalidade humana. (Exuambiente sagrado)
Parece que muitas pessoas concordaram com as palavras da mãe. Agora, uma
mulher que tem o poder de curar com rezas de mãos e com as ervas, se posiciona para
falar após fazer o ritual de participação: precisamos de uma consciência integradora.
Esta visão de que a gente tem muito que aprender com os outros seres. Eu acho que
neste ponto nós ainda estamos engatinhando.
A gente vê que culturas mais míticas como a dos africanos têm esse dialogo
mais integrado com o cosmo, com a natureza e com todos os elementos. Então eu acho
que a gente ainda tem muita aprender com as plantas e os animais.
A gente não conseguiu ainda ter esta integralidade, mas a partir do momento que
nós despertarmos para esta consciência, nós vamos dar uma grande guinada. Eu acho
que já está acontecendo. É só olhar o que está acontecendo aqui.
Estamos colocando mais uma gotinha no oceano. A partir de um encontro destes
a gente se inspira para fazer algo diferente no nosso trabalho ou mesmo em casa e ai vai.
Acho que já começou, mas temos muito ainda a perceber com os elementos da natureza.
Quando a curandeira ainda falava, Reginaldo Prandi (2001, p.152), pesquisador
dos mitos afro-brasileiros, pediu permissão para contar um mito relacionado à Ossaim,
o orixá que tem o conhecimento das ervas e das plantas. Disse que “ Um dia, Orunmilá,
desejoso de fazer uma grande plantação ordenou a seu escravo Ossaim que roçasse o
mato de suas terras. Diante de uma planta que curava dores, Ossaim exclamava que não
podia cortar aquela planta. Diante de outras plantas que curavam hemorragias, febres,
tomou a mesma posição. Orunmilá, que era um babalaô muito procurado por doentes,
interessou-se então pelo poder curativo das plantas e ordenou a Ossaim que ficasse
junto dele nos momentos de consulta, que o ajudasse a curar os enfermos com o uso das
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ervas miraculosas. E assim Ossaim ajudava Orunmilá a receitar e acabou sendo
conhecido como o grande médico que é.”
Prandi (2001) alertou para que as pessoas das cidades aprendessem mais sobres
as ervas e as plantas, com o intuito cuidar de seus enfermos. Assim como, chamava a
atenção para a preservação dos vegetais sagrados que muitas vezes eram cortados por
desconhecimento de suas propriedades curativas, como também da sua sacralidade.
A curandeira volta a interferir com sua sabedoria: Temos que ter mais folhas na
cidade pra poder curar de uma maneira mais natural, pois eu acho que nós estamos
precisando muito da homeopatia. (Cidade Folhas). Por isto temos que nos preocupar
com as árvores. Aí eu fiquei pensando numa nova cidade, um novo espaço, a cura
espiritual e que leva a cura do corpo. Tem um simbolismo também com a vida. Pode
não ser muito claro, mas acaba levando.
Não demorou muito e Catherine Walsh (2009), professora e diretora do
doutourado em estudos Latino-americanos, na universidade Andina Simon Bolivar, com
sede no Equador passou algumas idéias sobre a colonialidade que contribuiam para
subalternização e subordinação de maiorias que habitam as cidades do mundo. Disse
ela: “a colonialidade é o padrão de poder que emerge no contexto da colonização
européia nas Américas – ligada ao capitalismo mundial, o controle e a dominação e
subordinação da população através da idéia de raça – que logo torna-se natural – na
América Latina com também no planeta – como modelo de poder moderno e
permanente. É a forma como uns se sentem superiores sobre os outros.
Um jovem estudante diz que compreende o que Walsh está falando. E pontua,
que o que está havendo no mundo, é que a terra está enfraquecida por ter sido sugada.
Estou a falar das dificuldades dos espíritos sugadores. É uma coisa do mal que estão
oferecendo a terra. A idéia é sugar mesmo. É uma espécie de um símbolo de poder.
Para eu ter poder, eu tenho que destruir, eu tenho que sugar até a última gota, até o
último sangue.
Devemos recorrer a Euá, pois dentro da cidade Euá representa os cantos mais
escondidos; os cantos mais sofridos e marginalizados. Euá é o mistério. Ela vai trazer a
possibilidade de trazer soluções para estes recantos mais problemáticos em relação ao
ambiente. (Euá – recantos sofridos)
Depois que o jovem deixou sua mensagem aos presentes; Mia Couto, famoso
escritor africano, preocupado com a causa ambiental, pede licença para deixar uma
mensagem de esperança a todos/as e fala: O que faz andar a estrada? É o sonho.
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Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os
caminhos, para nos fazerem parentes do futuro (2007, p. 43)
As horas já estavam avançadas quando o intelectual Muniz Sodré (1998) pediu
para contar uma experiência que ocorreu com ele no Brasil, mas precisamente em
Salvador, Bahia: Disse ele: Tempos atrás, vivi num terreiro baiano um instante
radicalmente ecológico.
Era uma tarde de meio de semana e eu levava a visitar o espaço da comunidadeterreiro alguns amigos meus. Depois da visita às casas, um ogã (título honorífico de
certos membros do culto) conduziu-nos até o mato: queria presentear um dos visitantes
com uma muda de planta. Alí, cercados de vegetação, todos viram-no abraçar o tronco
de uma velha árvore e murmurar algumas palavras, pedindo licença a árvore para
arrancar-lhe um broto.
A cena ainda me é intensa na memória, talvez porque em sua simplicidade
contraste a fundo com discurso que vê ganhando foro nas Urbs contemporânea
(ganhando inclusive lugares nos parlamentos) – o da ecologia. Não se tratava do
discurso liberal do preservacionismo, mas de agir de tal maneira que o elemento natural,
a árvore, se tornasse parceira do homem num jogo em que cosmos e mundo se
encontram.
Aí está uma postura ecológica radical – distante das apóstrofes neopanteístas do
ecologismo pequeno-burguês – porque não resulta de nenhum voluntarismo
individualista, mas de uma cosmovisão de grupos, que torna essencial a
confraternização com plantas, animais e minerais. Para o grupo negro, o território como
um todo é um patrimônio a ser respeitado e preservado. Ele sabe, um provérbio nagôcubano que reitera, que só aprende quem respeita.” (SODRÉ, p. 151)
Quando terminou de relatar a experiência, Sodré pediu a todos/as que
abraçassem e conversassem com o baobá. Os participantes do simpósio fizeram um
grande circulo a sua volta, as pessoas iam até seu tronco para prestar suas homenagens a
árvore sagrada que simbolizava o simpósio.
Naquele instante começa a tocar um reggae bem lento. As pessoas se abraçam e
dançam. As falas agora são danças. As idéias são gestos. O sorriso é a comunicação. O
simpósio baila em confetos, gerando axé (força) para mudar o mundo.
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CONCLUSÃO: Por enquanto fechando os trabalhos.
Quando nascemos sabemos tudo, mas não lembramos nada. Depois crescemos, vamos
ganhando lembranças e encolhendo sabedoria” . ( Mia Couto)

Aqui vou terminando pelo princípio. O começo deste trabalho se mistura com os
meus primeiros anos de vida. Antes eu sabia de tudo por sentir o mundo com todo o
corpo. A imaginação se sobrepunha à razão. Tinha aulas de música com os pássaros.
Era amigo de cavalos e dos rios. Era transgressor e adentrava as matas sem medo do
desconhecido. Eu acreditava na intuição.
Para produzir novos conceitos é preciso ser criança. Há que sentir o mundo com
todo o corpo. Há que se deixar de ser mais intelectual e não se limitar somente à razão.
Há que se fazer tudo coletivamente, mesmo que haja contendas. Há que ser transgressor
e apostar na intuição. Há que viajar pela imaginação. Há que ser livre.
O meu intuito com este trabalho sempre foi ousado desde a primeira idéia. Ele
consistiu em produzir (novos) conceitos relacionados ao (meio) ambiente a partir dos
arquétipos, histórias e mitos dos orixás que escapassem dos conceitos já instituídos e
naturalizados. A novidade é sempre desafiadora e assustadora.
Para conseguir realizar meus objetivos, contei com a sociopoética que
possibilita a junção de arte e ciência. Trabalhei três oficinas de produção de dados com
o grupo pesquisador composto por professores/as e alunos/as universitários, além de
professores/as da escola pública.
Colocamos a mão na argila no primeiro momento. O mito da criação e os orixás
foram nossa inspiração. Escolhemos nosso(s) orixá(s) por afinidade. Entre dança,
parcerias, êxtase, medo, nojo e prazer, as cidades foram nascendo.
Os orixás mais conhecidos no Brasil, através dos/as co-pequisadores/as,
participaram da construção das cidades. Apenas Exu não foi lembrado. Fiquei curioso
com este acontecimento, pois já havia experimentado fazer esta oficina em outros
espaços, mas sempre Exu era esquecido.
Houve o caso de uma aluna da escola onde eu trabalho que se sentiu agredida
por mim quando apresentei os orixás em uma oficina. Especialmente quando viu a
figura deste orixá. Na universidade não ocorreu muito diferente, Exu também foi
relegado a plano menor. O diferente quase sempre não é visto no nosso modelo
civilizatório. Havia um preconceito explícito.
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Percebi que ainda estamos muito distantes de falar com tranqüilidade de
matrizes de pensamentos que fogem aos padrões eurocêntricos. Esta percepção apareceu
na pesquisa quando fizemos a contra-análise.
Uma co-pesquisadora, que é educadora da Rede Municipal de Fortaleza, que
pesquisa com temas relacionados às africanidades, fez a seguinte colocação: “eu acho
você muito otimista quando traz a possibilidade da escola fazer esta experiência com as
crianças. Acho que isto precisa acontecer no cotidiano das escolas. Mostra o seu desejo
que isto possa vir a acontecer. Seria bom que as crianças pudessem discutir com
tranqüilidade Exu dentro das escolas.”
Resolvi quebrar o preconceito no grupo trazendo o arquétipo e os mitos de Exu
para discutir meio ambiente a partir da criação das cidades. Os resultados foram muito
favoráveis para pesquisa. Principalmente quando fizemos a contra-análise, onde eu
trouxe para o grupo uma narrativa sobre Exu que mostrava seu lado mais duro com
aqueles/as que não lhe faziam às devidas oferendas.
Quando apresentei a história do esquecido orixá, notei que o grupo ficou
impactado. Acreditei ter cumprido naquele momento o papel de pesquisador na
sociopoética, pois desestabilizei o grupo. Foi gerado o conflito intelectual. Exu
confundiu as cabeças quando foi chamado a discutir meio ambiente.
Primeiro o silêncio gritou por alguns instantes, depois houve uma abundância de
confetos relacionados ao meio ambiente que não ocorreram antes nas primeiras oficinas
quando trabalhamos com os outros orixás e deixamos Exu de lado.
Esta escassez de novos conceitos produzidos pelos demais orixás, pode ser
justificada pelo fato destes serem míticos e trazerem em si a própria representação do
meio ambiente. Os orixás são a própria natureza. Eles se transformam nos elementos
que estão presentes no meio ambiente.
Entretanto os orixás trouxeram aspectos propositivos em relação à cidade e ao
meio ambiente, como podemos perceber nos confetos Cidade Habitação, Cidade Beleza
de Oxum, Cidade Pilão, Habitações Iansã, Euá-recantos sofridos, dentre outros. Enfim,
os orixás são ecológicos, basta observar os seus arquétipos, mitos e histórias.
Em termos pedagógicos, as características e histórias dessas divindades
permitem uma interlocução positiva com a Educação Ambiental. Isto pode trazer
desdobramentos futuros para a continuidade do trabalho.
O que podemos concluir é que Exu potencializou a feitura de confetos que
fogem dos conceitos naturalizados, cristalizados e instituídos em relação ao meio
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ambiente. Como exemplo, cito aqui, o confeto Meio ambiente Exu-vingativo, que traz
uma desterritorialização, pois cria um sentido diferente diante das idéias sobre meio
ambiente. Exu abre uma multiplicidade de significações inexistentes quando
relacionamos seus mitos e arquétipos com o meio ambiente. Isto apareceu no trabalho
nos confetos (Exu-lava sangue, Exu-ambiente sagrado, Exu-fauno, Exu dores de parto)
Outro conceito diferenciado que apareceu a partir de Exu foi o de Estafaambiental, ou seja, o ambiente mostra o que nós somos. Não tem como o ambiente estar
equilibrado se nós estamos desequilibrados. A gente está totalmente desequilibrada. O
confeto interrelaciona o nosso corpo ao ambiente, de forma que não existe separação
entre os dois elementos. Um interfere no outro.
Constatei também que as oficinas de produção de dados já trazem em si, uma
proposta interventiva para a educação. Visto que o conhecimento é produzido
coletivamente. Os vários saberes são valorizados. Muitos sentidos são acessados. A
razão não é exclusiva. Busca-se a novidade. Foge-se do modelo conscientizador tão
comum na educação.
Freire(1983, p.38) nos fala de uma consciência bancária, esta traz a idéia que
quanto mais se dá mais se recebe. Com estas práticas só estamos formando indivíduos
limitados, pois não estimulamos a criatividade. A sociopoética ativa o desejo de viver o
gesto criativo junto com os/as outros/as e não para os outros/as.
Compreendo que a sociopóetica não tem o propósito da transformação das
pessoas, mesmo que isso possa acontecer. Porém eu desconfio que ela pode nos servir
como fonte de inspiração para se trabalhar com intervenção na educação, pois tem
princípios interessantes que podem contribuir para se criar propostas pedagógicas
diferenciadas.
A minha experiência escolar e de pesquisador- sem querer aqui fazer juízos de
valores para todas as situações - me mostra que na Educação Ambiental não é diferente.
O que vimos em geral são fórmulas prontas que ensinam aos educandos/as como
proceder em relação às ações do cotidiano.
Entretanto na maioria das vezes quem ensina não sabe fazer o que propõe, não
havendo a mínima ligação entre o que se diz e o que se faz. Temos aqui uma educação
mentirosa, pois mentir é não fazer o que se diz.
Grave é que assuntos tão importantes como os destacados neste trabalho, ou
seja, a cultura afro-brasileira e a Educação Ambiental, normalmente, só são
visibilizados na escola em datas comemorativas e de modos estranhos, com a
148

folclorização da cultura negra, ou mesmo, ao gastar uma imensidão de papel e isopor
para se fazer cartazes ou maquetes conscientizadores no dia do meio ambiente. Isto
porque já existe um conjunto de leis que orientam e incentivam que os/as educadores/as
trabalhem estes temas de forma transversalizada. Suspeito que ainda não estamos
preparados para tanto.
Temos pela frente a tarefa educativa árdua no sentido de positivar a cultura afrobrasileira no imaginário das pessoas. Assim como pensar/fazer uma Educação
Ambiental que estimule uma vida mais simples. Uma educação que relacione os
conteúdos com a vida cotidiana e estimule o diálogo entre os saberes eruditos, étnicos e
populares como aconteceu no texto da análise filosófica. Uma educação que valorize a
arte e a criatividade e que questiona as certezas absolutas. Por enquanto, vamos
fechando os trabalhos.
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