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RESUMO
Este é um trabalho sobre as concepções de corpo na Associação Bloco
Carnavalesco Ilê Aiyê e tem como proposta central discutir como o corpo é
levado a contribuir para a afirmação da entidade. O caminho percorrido envolve
um estudo de caso por meio de uma pesquisa do tempo presente que visa
também levantar dados históricos sobre a construção do Ilê Aiyê e as formas
por meio das quais esta entidade adquiriu tanta importância para os debates
mais atuais sobre a problemática social e cultural na maior diáspora negra da
América Latina, a cidade do Salvador. Para levantar os dados entram em foco
a história do Ilê Aiyê e as práticas pedagógicas da Escola Mãe Hilda e da
Escola Banda Erê. O objetivo foi desvelar que corpo é este que, encaixado em
uma base de ancestralidade, move-se em direção a cultura, a educação e ao
social, fazendo acontecer a diferença por via do lazer e das ações educativas.
Trata-se de uma leitura do Ilê Aiyê e de seus compromissos herdados da luta
do movimento negro ao longo dos tempos, tendo o corpo como elemento
central e estratégico por via de práticas pedagógicas e compromissos
históricos do Bloco.
Palavras chave: Corpo Humano, Aspectos simbólicos, Cultura afro-brasileira,
Educação.
MOREIRA Analia de Jesus. The conceptions of the body in Block Carnival
Association Ile Aiye: a study from the history of the block and pedagogical
practices of Schools and Mother Hilda Banda Ere.136 mother f . Thesis (Ph.D.)
- School of Education, Federal University of Bahia.
ABSTRACT
This is a work about the conceptions of the body in Block Carnival Association
Ile Aiye and its central proposal discuss how the body is taken to contribute to
the assertion of authority. The path involves a case study through a research of
weather that also aims to raise this historical data on the construction of Ile Aiye
and the ways through which this entity acquired such importance to the most
current debates about social problems and cultural mostly black diaspora in
Latin America, the city of Salvador. To collect data come into focus the history
of Ile Aiye and pedagogical practices of the School and the School Mother Hilda
Banda Ere. The aim was to reveal that this body is that, embedded in a base of
ancestry, moves toward culture, education and social, making it happen by the
difference of leisure and educational activities. This is a reading of Ile Aiye and
its commitments inherited from the struggle of the black over time, taking the

body as a central and strategic via pedagogical practices and commitments
Historic Block.
Keywords: Human Body, symbolic aspects, Afro-Brazilian Culture, Education
RESUMEN
MOREIRA Analia de Jesus. Las concepciones del cuerpo en el Bloque
Carnaval Asociación Ile Aiye: un estudio de la historia de la manzana y las
prácticas pedagógicas de las escuelas y Madre Hilda y Ere Banda.137 f madre
. Tesis (doctorado) - Facultad de Educación de la Universidad Federal de Bahía
Este es un trabajo sobre las concepciones del cuerpo en el Bloque Carnaval
Asociación Ile Aiye y su propuesta central discutir cómo el cuerpo se toma para
contribuir a la afirmación de la autoridad. La ruta consiste en un estudio de
caso a través de una investigación de clima que también tiene como objetivo
aumentar estos datos históricos sobre la construcción de Ile Aiye y las formas a
través del cual esta entidad adquirió tal importancia para los debates más
actuales sobre los problemas sociales y cultural, sobre todo negro diáspora en
América Latina, la ciudad de Salvador. Para recopilar datos provienen de
relieve la historia de Ile Aiye y las prácticas pedagógicas de la Escuela y la
Escuela Madre Hilda Ere Banda. El objetivo era poner de manifiesto que este
órgano es que, incrustado en una base de la ascendencia, se mueve hacia la
cultura, la educación y social, por lo que es pasar por la diferencia de
actividades lúdicas y educativas. Esta es una lectura de Ile Aiye y sus
compromisos heredados de la lucha del negro con el tiempo, tomando el
cuerpo como un bloque histórico central y estratégica a través de las prácticas
pedagógicas y compromisos.
Palabras clave: Cuerpo humano, aspectos simbólicos, afro-brasileño de
Cultura, Educación.
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1.INTRODUÇÃO.

Esta é uma pesquisa sobre as concepções de corpo na Associação Cultural Bloco
Carnavalesco Ilê Aiyê e se propõe a compreender como o corpo influencia os
processos de afirmação e formação social desta instituição. Escolhi estudar as
concepções de corpo no Ilê, observando as práticas pedagógicas da Escola
Comunitária Mãe Hilda e da Escola de Percussão, Dança, Canto e Cidadania Banda
Erê, dois núcleos abraçados pelo Projeto de Extensão Pedagógica, PEP, o “guarda
chuva” das ações pedagógicas do Ilê Aiyê.
O caminho que se delineou para esta pesquisa exigiu uma investigação do tempo
presente sobre a construção histórica do Ilê Aiyê, implicando em uma busca de
explicações sobre os pilares nos quais se apoiam suas aspirações políticas e as
formas por meio das quais o Ilê produz seus aparatos pedagógicos e ações sociais,
visando afirmar-se.
Para abrir tais caminhos foi preciso considerar o Ilê Aiyê como entidade referência
nos debates mais atuais sobre a problemática cultural, social e educacional nas
diásporas, especialmente na maior diáspora negra da América Latina, a cidade do
Salvador, que detém em sua população total cerca de 80% de negros e pardos,
dados do IBGE de 2011. As práticas educacionais do Ilê, a formação de seus
intelectuais, sua dimensão cultural que encharca de significação as ações sociais do
bloco são olhares que permitem considerar esta entidade como objeto instigante de
pesquisa de doutorado.
Os contextos que envolvem o Ilê Aiyê, do social ao cultural, exigiram um mergulho
tanto na trajetória histórica do bloco quanto em sua dinâmica cotidiana, notadamente
marcada por intensas atividades educativas, culturais e políticas. Fazer uma leitura
do que perpassa essa construção do Ilê, pediu para olhar suas produções e
estrutura, esmiuçando e escutando as vozes de seus atores. Este trabalho quer
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fazer uma interpretação do Ilê Aiyê, observando, levantando sua história e deixando
falar quem constrói cotidianamente esta entidade.
Para além de um simples levantamento da história presente e dos meandros das
relações internas e externas do Ilê Aiyê, foi preciso observar sua dinâmica social e
os caminhos por onde transitam suas concepções mais emblemáticas como é o
caso da corporalidade, das ações educativas e de seus conceitos e construções de
Cultura e Educação. Estas concepções estão diluídas nas práticas pedagógicas,
entrelaçadas aos propósitos políticos do bloco.
E é esta cultura de constituição resistente que, embotada de sua dimensão estética,
ancora as razões existenciais. Estas razões, por sua vez, visam à construção de
uma forma de ser e estar no mundo onde as alteridades e a pluralidade cultural
buscam a afirmação social, cultural e étnica. Essa afirmação é categorizada no
combate ao esquema axiológico vigente que exalta valores europocêntricos em
detrimento do diverso, o que torna dolorosa a relação entre as várias culturas,
especialmente as culturas amassadas historicamente, a exemplo das manifestações
africanas e afro-brasileiras, isto no âmbito da educação e da sociedade em geral.
É preciso considerar também que o corpo, como instrumento historicamente
construído nos embates contra-hegemônicos, tornou-se para o Ilê Aiyê uma das
esferas mais significativas para demarcação de suas aspirações afirmativas. Da
base constitutiva de suas ações, quais sejam a cultura e o lazer, o corpo surge como
mediador. Para tanto, foi preciso construir outros pilares educativos, outras formas
de educar e ser educado, distintas das práticas pedagógicas não críticas que
historicamente segregaram saberes e fazeres de origem africana e afro-brasileira. O
Ilê Aiyê se destaca neste campo, inovando com seus instrumentos sistemáticos e
dinâmicos. Chamo de sistemáticos os Cadernos de Educação do Projeto de
Extensão Pedagógica e, de dinâmico, o modo de educar as crianças na escola Mãe
Hilda e Escola Banda Erê.
A produção de materiais didáticos próprios, a integralização do saber na
corporalidade e na prática dançante, lúdica e da poesia são exemplos de concretude
aprendente e divergente, vivenciados na escola Mãe Hilda e na Banda Erê. Estes
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são instrumentos que contrapõem uma educação de base europocêntrica que, por
sua vez, desvaloriza o fazer e o saber de culturas afro-brasileira e africana para
fortalecer o lastro unicultural, especialmente na escola.
A propósito da educação como campo de luta do Ilê Aiyê, analiso alguns aspectos
desta condição mediadora, utilizando um oriki1 de Solano Trindade no qual o poeta
negro traduz seu desejo de que as boas aparências e o bem estar estejam ligados à
ascensão educacional no Brasil, principalmente para as classes mais pobres. Solano
Trindade versou no poema Gravata Colorida sobre a possibilidade de que o laço
desta gravata signifique uma vida mais digna por via da educação. Penso que ao
sugerir o não recalque da situação educacional e de classe do negro, o poeta chame
a atenção para a possibilidade de analisar questões emancipatórias como a
assunção cultural, educação e identidade, atrelando-as à condição socioeconômica
dos atores. Este trabalho problematiza estas temáticas, fincando análises nas
questões da diversidade e identidades em seu significado de politização e
complexidade a partir da conjuntura social, econômica e cultural do lócus da
pesquisa, a cidade do Salvador:
Quando eu tiver bastante pão
Para meus filhos
Para minha amada
Pros meus amigos
E pros meus vizinhos.
Quando eu tiver
Livros para ler
Então eu comprarei uma gravata colorida
Larga
Bonita
E darei um laço perfeito
E ficarei mostrando
A minha gravata colorida
A todos os que gostam de gente engravatada.
( TRINDADE. 2006, p. 60)

Partindo da preocupação do poema de Trindade com a questão socioeconômica,
explicito o significado e a significância da educação no contexto de reconhecimento
do outro por via da luta política como mecanismo de transformação e organização
social. A situação de classe colocada no poema tem a incumbência de mostrar os

1

Poema, na língua yorubá.
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níveis de desigualdades geradas por uma educação que não contempla a todos e
mostra-se inacessível em termos de qualidade e ascensão para as categorias
menos favorecidas, econômica, social e culturalmente.
Penso que as palavras do poeta mostram o grau de desigualdade da classe mais
pobre, destacada no poema, bem como as aspirações desta classe por meio da
educação. Se a gravata colorida é o sonho do poeta, imagino serem estas cores
movidas pelo respeito à diversidade cultural, social e étnica. Neste sentido, tem este
trabalho uma preocupação com a valorização de saberes sistematicamente
comprometidos com a realidade das classes em situação de desigualdade social,
como é o caso das populações negras na Bahia. Elementar para esta reflexão é o
entendimento do saber como poder popular, considerando a contraposição aos
saberes cientificados na lógica do capital e das classes dominantes, principalmente
seus efeitos de opressão no âmbito formal.
Penso desta forma que novas concepções de corpo a partir da intelectualidade e
das práticas sociais do Ilê Aiyê sejam frutos de um pensamento cientificado. Por
este motivo é percebo neste trabalho um delineamento entre educação, cultura e
corpo como base materializante das ações desta entidade. Em sendo assim, creio
que a corporalidade seja fator congraçador do pensamento do Ilê Aiyê enquanto
entidade política e cultural. Este trabalho tem, portanto, a incumbência de vincular o
corpo considerando-o enquanto significante à visão do Ilê Aiyê.
Nesta direção posso entender como fundante o interesse do Ilê Ayiê pelo corpo
levando-se em consideração sua afirmação educativa. Mas isto foi construído na
necessidade de afirmação social e de combate à assimilação do racismo em suas
nuances trabalhistas, culturais, estéticas, institucionais e comunitárias. Confirmo ser
o racismo uma das motivações da luta pela emancipação da população negra de
Salvador tendo como espelho as formas de luta do próprio Ilê Aiyê. Esta passagem
de texto merece que me aproveite do momento para explicitar o que entendo como
racismo. Embora esteja tipificado como crime nas leis brasileiras e internacionais, o
racismo, tratado na educação, não pode cair no vazio do efeito abstrato ou do
destrato com o outro. Acredito que racismo se dá na diferença da aparência,
portanto, no corpo que se pretende diferenciar com fins de forjá-lo até o limite da sua
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suposta inferioridade. Penso que o poema Peles2, de minha autoria, traduz esta
preocupação com a temática do racismo em Salvador:
Aqui, repelem-se as peles
Branquelas ou pretórias, amarelas ou rosadas
Apelam às peles, desautorizam a cor
Aqui, despelam-se as peles
Branco-pretas, branco-pobres, pobres-pretas-brancas
Escalpelam-se as peles
Da cognição, da emoção, da sofreguidão
Desclassificam as peles
Plebes, leves, breves
Aqui, desfragmentam-se as peles
Para descolorir o sangue
Para desunir os poros
Para recriar o desigual.
(MOREIRA.2009, p.127)

Pensar em ‘desunir poros’ por via da desigualdade é perceber que há outras formas
de analisar a desigualdade não pelo determinismo e argumentos econômicos e sim
por meio da cultura, suas formas produtivas, reflexivas e de poder e ainda a sua
celebração. Pois é justamente a cultura, como ação social, que esnoba os índices
drásticos de pobreza em Salvador, sem, no entanto, exterminá-los. É importante
afirmar que do ponto de vista da produção cultural, Salvador, com sua diversidade
contemplativa e celebrativa, consegue suprir-se na demagogia da igualdade racial.
O racismo empacotado pelas mãos desta forma de diversidade consegue sufocar os
sonhos e desejos de ascensão da população negra em troca de uma normalidade
de relações somente benéfica aos que apregoam e cometem atos de racismo.
Escamotear esta realidade significa fechar os olhos aos traumas provocados nas
vítimas de racismo, em sua maioria negra e pobre, a exemplo da baixa estima e de
todo o tipo de alienação.
Considero o termo diversidade a partir de seus significados políticos imbricados com
as aspirações de classes e categorias menos favorecidas econômica, social e
culturalmente. Portanto, diversidade ganha neste trabalho uma dimensão politizada
e conscientizada, fugindo do termo relativo e cordial. Justifico esta opção de
abordagem, atentando para a construção cultural de uma cidade de maioria
2

Oriki publicado no livro Focus Antologia Poética V, Salvador-Ba,editora Cogito, 2009
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afrodescendente, porém, obediente historicamente e ainda vivendo sob os
escombros da dominação branca que, se não extermina os valores ancestrais e
culturais de uma maioria, sabe impor e ‘embranquiçar3 seus efeitos, tornando-os
epistemologicamente e historicamente confusos.
Essa prerrogativa justifica o acesso a dados históricos sobre a construção social e
cultural de uma cidade cuja complexidade racial impede um pensamento mais
uníssono em termos culturais e passa a vislumbrar um compêndio de diversidade
como desafio a desvelar em termos de configuração social pelo olhar da Associação
Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê.
Por isso, este é um estudo qualitativo e sugere um trabalho com o universo de
significados. Tomando por base o objetivo que buscou desvelar as concepções de
corpo a partir de uma organização social (Ilê Aiyê) penso que seu caráter, em
termos de abordagem, seja o de considerar as subjetividades como matérias para
construto do objeto.

O método dialético é explicitado na necessidade de

compreensão das dinâmicas e suas contradições, não alijadas dos contextos sociais
e culturais.

Consiste em analisar o que contêm as mensagens e estratégias do Ilê

Aiyê.
Uma das mais relevantes peculiaridades da análise de conteúdo em etnopesquisa
crítica é a possibilidade da leitura da “comunicação entre atores sociais”. (Macedo,
2006. p.145). Outro ponto importante neste procedimento é a implicação do conjunto
de recursos metodológicos, a exemplo da conceituação, codificação e categorização
dentro de uma necessidade interpretativa.
Da perspectiva de etnopesquisa, a análise de conteúdos é um recurso metodológico
interpretacionista que visa descobrir o sentido das mensagens de uma dada
situação comunicativa. Está longe, portanto, de um modelo aplicativo, enquadrado
em qualquer regra fixa. Concluindo, para estar a análise de conteúdo referenciada
nos princípios da etnopesquisa crítica “faz-se necessária a incorporação da
inspiração hermenêutica de orientação crítica”. (Macedo, 2006, p.150).
3

Refiro-me a forma de se atribuir a todas as raças a construção de culturas eminentemente uniétnicas, como é o
caso da capoeira e das manifestações indígenas.
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A cientificidade exigida para um trabalho acadêmico é de primordial atenção, por
isso explicito teoria, método e ciência como os pilares desta construção. Em se
tratando deste caso, é que reflito em Minayo, (2001, p. 12) sobre cientificidade não
como norma e sim como ideia reguladora. Isto significa que o sujeito situa-se num
determinado tempo e espaço especiais e de configurações também específicas. Em
sendo assim, concordo com o teor de cientificidade outorgada por Minayo (2001)
quando avalia a cientificidade longe dos modelos e das normas para alcançar a
relatividade e o momento histórico.
Dessa forma, penso que o conceito de metodologia de pesquisa está relacionado à
prática da realidade pesquisada. O método, neste caso, passa a ser visto como
parâmetros a serem seguidos, reitero, entretanto, que isto não inviabiliza os ensaios
da criatividade humana por meio da qual se pode buscar o contraponto e as
convergências capazes de aguçar novas formas de produzir o conhecimento.
Por tal consideração é que confirmo ser qualitativa a natureza deste trabalho,
especialmente por tratar-se de um universo encoberto por significantes e
significados traduzidos em crenças, valores e atitudes. Avalio, entretanto, que não
se pode abrir mão no processo de pesquisa de objetividade enquanto estrutura que
levará à compreensão do fenômeno e talvez às suas explicações, por isso importa
neste momento explicitar os objetivos da pesquisa.
Estudar as concepções de corpo no Bloco Ilê Aiyê, implicou em esmiuçar estas
mesmas considerações nas ações sociais, culturais e educacionais da entidade,
relatando as dimensões destas na vida concreta e cotidiana de seus atores. Implica
ainda esta visão em ver o corpo no contexto de cultura e educação a partir da
história do Ilê Aiyê.
Outra objetivação do estudo é compreender os princípios filosóficos, educacionais,
políticos e culturais que corporificam a trajetória histórica do bloco Ilê Aiyê. Por esta
caracterização afirmo que trato de uma pesquisa que tenta criar um arcabouço
teórico sobre um fenômeno, um estudo de caso sobre as concepções de corpo no
Ilê Aiyê.
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A coleta de dados para a interlocução e aprofundamento dos objetivos foi dividida
em dados fixos e suporte teórico. Os dados fixos foram coletados em pesquisa de
arquivos, jornais, revistas, internet, visando levantar produções de dados
documentais que contemplem aspectos históricos do objeto. Objetivei, portanto, a
busca de fontes diversas.
O suporte teórico exigiu estudo de bibliografias. Um dos objetos mais analisados é
o Projeto de Extensão Pedagógica por se constituir no marco para as ações
educativas do Ilê Aiyê. Avalio o PEP – Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê Aiyê
para recortar os temas centrais: educação, cultura e corpo. As leituras e referências
foram buscadas a partir da transversalidade temática dos Cadernos de Educação,
importante dimensão que neste trabalho difere e aproxima corpo, educação e
cultura.
Para as repercussões em tempo presente, utilizo as entrevistas semidirigidas, tendo
como população-alvo intelectuais interessados na temática escolhida, além de
sujeitos envolvidos com a dinâmica do bloco Ilê Aiyê. Foram entrevistadas nove
pessoas, entre intelectuais de fora do bloco e membros do Ilê Aiyê. A seguir: 1)
Amélia Vitória de Souza Conrado, dançarina, professora de Educação Física,
adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, UFBA; 2)
Suzana Maria Coelho Martins, ex-dançarina, professora adjunta da Escola de Dança
da Universidade Federal da Bahia, UFBA; 3) Ana Célia da Silva, professora Titular
da Universidade Estadual da Bahia, UNEB; 4) Mãe Hildelice Benta dos Santos,
Pedagoga, Yalorixá do Terreiro Ilé Axé Jitolu e Diretora da Escola Comunitária Mãe
Hilda; 5) Macalé dos Santos, ex-dançarino, diretor fundador do Ilê Aiyê; 6) Edmilson
Lopes das Neves, Pedagogo, especialista em Gestão de Pessoal, diretor do Ilê Aiyê;
7)Jaciara Ferreira, Graduada em Filosofia, com especialização em Cultura Africana e
Afro-brasileira, coordenadora da Banda Erê; 8) Vânia Oliveira, graduada em Dança
pela Universidade Federal da Bahia e professora de dança da Banda Erê; 9) Soraia
Sousa, instrutora de dança da Banda Erê.
Importa para este trabalho perceber e não determinar as realidades a partir do que
pode ser interpretado ou comunicado. Considerando este pensamento, é preciso
observar a perspectiva e o perceptivo no sentido de que não se abram vazios sobre
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o fenômeno e sim que se perceba estar nas coisas e nas experiências os elementos
da própria pesquisa, ou seja, o pesquisador percebendo-se parte, abrindo mão de
seus preconceitos, ou como disse Macedo, (2006, p. 16) “suspendendo conceitos
prévios que possam estabelecer o que é para ser visto”.
Neste aspecto é preciso perceber o outro como ator cultural. Para isto é preciso
centrar o pensamento em uma nova concepção de cultura como resultante das
ações do indivíduo. Para compreender esta preocupação com a intersubjetividade
foi preciso pensar nas possibilidades qualitativas expostas pelos mundos dos
sentidos quais sejam elas, mitos, crenças, símbolos, etc. que perfazem o imaginário
e as ideologias dos atores culturais. Reside neste particular a perspectiva de uma
pesquisa que fuja às regras da lógica dura.
Estas observações contemplam este trabalho sobre concepções de corpo no Ilê
Aiyê, embora as nuances deste estudo possam propiciar algo mais do que uma
descompressão disciplinar para alcançar uma realidade material, humana e política.
É neste particular que sinto a pujança deste trabalho a partir da escuta dos
construtores destas concepções e o que eles formulam em termos de mobilidade
social. Neste aspecto é que percebo o trabalho de campo (entrevistas e observação
não participante) como recurso extremamente desvelador, além do estudo
bibliográfico. Metodologicamente, esta proposta de pesquisa encaixa-se na
exigência de sistematizar e interpretar elementos de valor histórico. Essa
modalidade de trabalho acadêmico se apóia na interpretação intersubjetiva dos
eventos e fenômenos, exigindo um mergulho na dinâmica histórica dos fatos e
sujeitos.
Por estes caminhos, reitero cultura como resultante das ações sociais e a coloco no
patamar da historicidade crítica do tempo presente, permeada pela necessidade de
alteridade e negociação política. Explicito ainda a necessidade metodológica de
intersecção categórica, articulando para a equilibração de dados que vão possibilitar
a construção dos argumentos para análise. Afinal, a grandiosidade do Ilê Aiyê, suas
temáticas e sua história alcançam grande interesse nos meios acadêmicos. A rigor,
quero destacar aqui quatro trabalhos focalizando o Ilê revelados pelas academias
nos últimos anos.
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O primeiro deles é a dissertação de mestrado de Joseânia Miranda Freitas, intitulada
Museu do Ilê Aiyê: um espaço de memória e etnicidade, elaborada e aprovada na
faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia no ano de 1996. Este
trabalho fala da criação do museu do Ilê sob a visão de seus pilares mais
afirmativos: a ancestralidade e a ligação com o egbé4, desvinculando as tendências
de analisar museus pelo viés da epistemologia brancocêntrica.
Na dissertação, a autora destaca o museu como espaço educativo e de afirmação
étnica, deixando perceber sua importância para o contexto que envolve a luta do Ilê
Aiyê pela afirmação social, cultural e estética. Trata-se de um dos primeiros
trabalhos dando enfoque a importância do Ilê como centro de debates e produções
sobre a cultura negra no Brasil.
O segundo trabalho é a tese de doutoramento de Elias Guimarães Lins, intitulada A
ação educativa do Ilê Aiyê: reafirmação de compromissos, restabelecimento de
princípios, gestada na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia no
ano de 2001. O trabalho trata das formas com as quais o Ilê Aiyê formatou suas
práticas educativas e como estas contribuem para ampliar o foco pedagógico. Esta
tese revelou-se como um dos primeiros trabalhos acadêmicos a mostrar a estrutura
das ações sociais do bloco e como estas influenciam as novas concepções de
cultura e educação no Ilê, embora estas temáticas estejam diluídas por não se
constituírem como objetos da tese.
Trabalho que também merece lembrança é o de Rosemary Rufina dos Santos Perin,
intitulado Cadernos de Educação do Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê Aiyê:
um precursor das diretrizes curriculares da lei 10.639/03?, dissertação de mestrado
realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da
Universidade Estadual da Bahia, UNEB, no ano de 2007.
A dissertação fala das propostas contidas nos Cadernos de Educação e que podem
ter servido de inspiração para a confecção das diretrizes da Lei 10.639/2003 (que
obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas de

4

Terreiro de candomblé
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ensino fundamental e médio). Foram analisados cinco volumes dos cadernos,
especialmente o volume I, intitulado Resistência Negra, editado em 1995 e que
aborda as temáticas mais importantes para tratar das questões étnicorraciais a
exemplo das vivências quilombolas, a ancestralidade e a religiosidade..
Recortando as edições, Perin se apropria de uma análise dos conteúdos para
identificar temáticas afins ao que estabelecem as Diretrizes Nacionais da Lei
10.639/2003. A busca foi por associar os escritos do caderno, conteúdos e
metodologias aos aportes construtores das diretrizes. A autora conclui que houve
grandes contribuições dos cadernos para a construção das diretrizes da Lei
especialmente quando se tratam de temáticas como cultura antirracista, intolerância
racial e educação para as relações etnicorraciais por meio do reconto da história
africana e do processo civilizatório da cultura e história africana e afro-brasileira.
A outra produção é de Walter Altino de Sousa Júnior e foi realizada no programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, em 2006.
Em nível de mestrado, a pesquisa foi transformada em livro em 2007 com o mesmo
título da dissertação: O Ilê Aiyê e a relação com o estado: interfaces e ambigüidades
entre poder e cultura na Bahia. Esta dissertação analisa o comportamento do Ilê
Aiyê frente ao poder estatal e a inserção do bloco no jogo da submissão ou da
resistência com fins de negociação política.
A obra se apresenta em duas faces: uma de contar a história do surgimento do Ilê
Aiyê e outra, crítica das relações políticas da entidade com o aparato estatal.
Revela, entretanto, e ressalta a importância das ações do Ilê para a conformação de
uma cultura e de uma identidade de resistência negras, passando pela importância
da entidade na formação e manutenção do movimento negro baiano. Enfim, o
trabalho de Walter Altino, como o subtítulo diz, trata de ambigüidades e
contradições, inerentes a qualquer entidade do porte do Ilê Aiyê, se considerar seus
compromissos históricos contra-hegemônicos na busca pela afirmação da identidade
cultural. Estes pontos de tensões são analisados no livro de forma a mostrar outras
ligações do Ilê Aiyê, especialmente com o turismo e com a indústria cultural, sem
esmaecer seus compromissos políticos e ideológicos.
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Além destas considerações, afirmo que a construção das referências principais
deste trabalho toma por base as necessidades de articulação de sua temática, corpo
no Ilê Aiyê, com suas construções históricas. Percebe-se então o interesse por
abordar cultura e identidade, perpassando seus conceitos e variabilidades teóricas.
Compreendo como motor deste trabalho as considerações históricas do objeto e
seus postulados com os quais pretendi entender as formas de agir, sentir e perceber
o mundo do Ilê Aiyê, suas contradições e afirmações que dialogicamente entornam
sua existência.
Dentro desta compreensão se faz necessária a abordagem histórico-dialética de
duas obras de Antonio Gramsci: Concepção Dialética da História e o texto Os
intelectuais. O princípio educativo, do livro Cadernos do Cárcere 2. A leitura da
primeira obra citada se tornou preponderante na medida em que é preciso
empreender na produção do conhecimento a via de sua compreensão histórica.
Gramsci aprofunda o entendimento sobre a filosofia da práxis e os conceitos de
ideologia e hegemonia, além de ampliar a visão sobre economia crítica e a filosofia
marxista do ponto de vista da cultura.
É igualmente importante para este trabalho compreender os papéis dos intelectuais
na organização social, vez que esta pesquisa compreende a intelectualidade negra
não como paciente e sim como protagonista da história. A ponte que liga estas obras
de Gramsci aos objetivos e abordagens deste trabalho foi explicitada por Hall,
(2003), que dedicou reflexões sobre a importância de Gramsci para o debate em
torno de raça e etnicidade, embora o marxista italiano, considerado mártir do
fascismo, não tenha em seu tempo, história de vida e espaço geográfico, teorizado
objetivamente sobre a temática da cultura afro-brasileira no contexto de supremacia
cultural branca na América Latina.
A importância de Gramsci se deve, segundo Hall, (2003) às reflexões sobre as
formas organizativas dos grupos sociais e culturais localizados na Europa. A
preocupação com a questão da especificidade regional, as alianças sociais e as
fundações sociais do estado também se ligam diretamente ao trabalho de Gramsci
com o que poderíamos pensar hoje, por exemplo, a questão “Norte/Sul” ou
“Oriente/Ocidente”. (p.285). Além disso, há de se reconhecer a contribuição de
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Gramsci para uma compreensão mais ampliada e menos economicista da teoria
marxista, aprofundando pensamentos sobre reflexos culturais na formação social, ou
seja, outros tipos de relações sociais também determinantes e não apenas os
fatores econômicos.
Trabalhar as categorias gramscianas de ideologia e hegemonia tornou-se emergente
na medida em que as dimensões políticas e ideológicas na construção histórica do
movimento negro brasileiro justificam a própria existência das afirmações sociais do
Bloco Ilê Aiyê, enquanto entidade que amplia suas ações por meio da cultura e da
formação de seus intelectuais, tendo como base a valorização estética, artística,
étnica e racial. Essa compreensão demarca outras terminologias gramscianas na
amplitude das estruturas e superestruturas, de forma que estas não se liguem
exclusivamente aos fatores econômicos.
Penso que esta visão de Gramsci fortalece as relações de classe não apenas pelo
viéis da economia, como, também, de sua completude histórica, social e cultural.
Com esta visão, torno este trabalho mais amplo do ponto de vista de seus objetivos
para vislumbrar o imbricamento entre cultura e luta contra-hegemônica dentro do Ilê
Aiyê, aceitando ser complexa a relação que se efetua entre valores identitários e
formação social.
Esta breve reflexão sobre a ligação do pensamento de Gramsci com questões
étnicas, sociais, culturais e raciais refletidas no ocidente, também explicita a obra de
Stuart Hall (Da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais, organizada por Liv
Sovik, 2003), como base para a compreensão deste trabalho. Teórico dos estudos
culturais, da representação e da ideologia, Hall constrói a ponte necessária entre
estes aportes e a dimensão de cultura popular e identidade. O faz de forma analítica
problemática das diásporas, especialmente as diásporas negras como é o caso de
Salvador.
Considero que o pensamento do jamaicano Hall sobre cultura negra e o ser negro
contribui para uma compreensão mais ampliada do cenário cultural e político em que
está inserido o Ilê Aiyê, além de propiciar outras observações sobre deslocamentos
como “estruturas culturais que fazem diferença e as disposições de poder” na visão
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gramsciana. É também Hall quem nos instiga a perceber as identidades, justificando
a política identitária como recurso para a luta contra-hegemônica e as relações
problemáticas entre o cultural e o social, especialmente em se falando de
identidades na diáspora.
Para ampliar a compreensão sobre identidade, este trabalho considera relevante o
pensamento de BAUMAN, (2005). O livro Identidade reforça minha intenção de
trabalhar esta categoria de análise admitindo seu desequilíbrio conceitual a partir do
que Bauman chama de “questões negociáveis e revogáveis”, partindo das noções
de pertencimento.
A idéia de flutuabilidade identitária como resultante das negociações é outro ponto a
ser observado por este trabalho, dada à complexidade e grandiosidade da formação
social do Ilê Aiyê. Também me agrada o discurso de Bauman sobre identidade
nacional como algo fictício surgido da perda de assunção e pertencimento num
contexto de idealização de ser e ameaça de exclusão, frutos das relações
globalizantes.
O conceito de identificação em Bauman também é relevante. Entende este autor que
identificação é: “também um fator poderoso na estratificação, uma de suas
dimensões mais divisivas e fortemente diferenciadoras”. (BAUMAN, 2005, p.44). Por
este caminho, reflito sobre fixidez na análise da categoria identidade para observar e
compreender o processo identitário como maleável e que surge como problemático
na realidade macrosocial de Salvador devido ao amassamento econômico e cultural
historicamente construído nesta diáspora e do qual o Ilê Aiyê é fruto insurgente.
Minha intenção é valorizar uma posição crítica em relação às produções do Ilê Aiyê,
tecendo sobre esta posição uma evolução histórica para chegar perto do que dizem
esses novos pensamentos enxertados na educação brasileira.
Compreendo educação como fator historicamente constituído e de onde partem
importantes disputas hegemônicas. Esta batalha ocorre na organização dos
processos e conteúdos da escola, perfazendo os interesses de classes por
estabelecerem

um
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educacionais, políticas públicas e embates sindicais) e as culturas que determinam e
modificam as formas de lutas por estas mesmas disputas hegemônicas.
Para construir argumentos de compreensão do fenômeno cultural nas diásporas
negras, imergi em Bhabha, (2003). A obra O Local da Cultura oferece a
possibilidade de analisar a problemática da cultura como mediação nas diásporas e
seus efeitos na construção das identidades.
Analisar questões da cultura negra, especialmente em seu contexto religioso exigiu
refletir em Luz (2002). No livro Cultura Negra em tempos pós-modernos posso
compreender os pilares de afirmação e de resistência da cultura negra. Entender
como a religiosidade perpassa esta construção se tornou fator relevante para criar
pontes de compreensão entre esta forma de ser e estar no mundo e as práticas
culturais do Ilê Aiyê. Estas compreensões são fundantes para entender o sentido de
poder e contra-hegemonia no Ilê Aiyê, especialmente quando se trata de cultura e
seus mecanismos de ação e mobilização por via da representação social.
Compreender a construção histórica da identidade negra no Brasil exige um olhar de
confronto entre o processo de mestiçagem no Brasil e a influência da identidade
nacional e da identidade negra. Para isso, analiso a obra Rediscutindo a
mestiçagem no Brasil, identidade nacional versus identidade negra (2006) de
Kabenguele Munanga. Este autor analisa o discurso de unidade cultural e os
impactos deste discurso nas culturas chamadas minoritárias, mostrando como o
embranquecimento

cultural

ainda

impera

no

cotidiano

em

detrimento

da

consideração sobre formação pluricultural e pluriétnica.
Observar o sentido de cultura dentro de uma compreensão midiática me levou a
analisar a obra Reiventando a Cultura: a comunicação e seus produtos de Muniz
Sodré. Neste livro, o autor analisa as influências dos meios de comunicação sobre a
produção cultural, focando, em particular, a questão da mutação cultural no contexto
de memória coletiva. Outra obra de Sodré, Samba, o dono do corpo (1998) oferece
argumentos para compreender o corpo cultural afro-brasileiro e sua perspectiva
ritualista musical e como este corpo foi historicamente negado culturalmente e
socialmente.
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O texto de Nilma Lino Gomes, A contribuição dos negros para o pensamento
educacional brasileiro, in o Pensamento Negro em Educação no Brasil: expressões
do movimento negro. (1997), oferece possibilidades de entender como a questão
educacional é fundante no processo de afirmação dos negros no Brasil e como esta
foi construída, permitindo o acesso a obras produzidas pela intelectualidade negra
para contrapor a um modo de educar brancocêntrico combatido, por exemplo, nas
práticas educativas do Ilê Aiyê.
Por fim, para esta etapa de construção da base teórica analiso o livro Do corpo
objeto ao sujeito histórico: perspectivas do corpo na história da educação brasileira
de Maria Cecília de Paula Silva (2008) onde encontro subsídios para localizar as
formas de construção de uma corporalidade brasileira e suas considerações na
educação.
Esta compreensão torna-se importante na medida em que se constata na obra a
imposição de um determinado modelo de corpo a ser cultuado e efetivado pela
pedagogia. E este modelo, helênico, forte e saudável, deixa de fora as
materialidades e construções de um corpo brasileiro assumindo na matriz africana.
O corpo negro, então, sofre um processo de subalternização histórica que o coloca
distante de um referencial identitário e cultural, especialmente no âmbito da
educação.
No primeiro capítulo, faço uma análise dos caminhos que levam o Ilê a tecer sua
esturutura cultural em cima do corpo, da educação e da cultura e como estes
aportes atuam para formar juntos um arcabouço de valores que vão edificar a
afirmação e o poder do bloco
No segundo capítulo falo da importância da dança para a afirmação do corpo no Ilê
Aiyê. Explico como se dá o aprendizado da dança pelos meninos e meninas da
Banda Erê e a relação da dança com a linguagem dos Orixás, estabelecendo um
vínculo entre dança e musicalidade para formação social do indivíduo.
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No terceiro capítulo falo do poder no Ilê Aiyê em suas formas de identidade e
cultura, levando a refletir sobre como as identidades e as identificações permeiam as
práticas sociais e culturais do Ilê, visando sua afirmação étnica e política.
No quarto capítulo falo do solo de onde surgiu o Ilê Aiyê: o Terreiro de Candomblé
Ilé Axé Jitolu e a energia emanada da religião no Centro Educacional Senzala do
Barro Preto que se firma como entidade laica, admitindo poucas influências
religiosas na formação de seus intelectuais, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a
indissociabilidade entre o egbé e as estruturas e pensamentos no Ilê Aiyê.
No quinto capítulo destaco a importância da musicalidade para a assunção da
identidade e da cultura negra no Ilê Aiyê, traçando uma ponte entre a musicalidade e
a dança como peças fundamentais para as práticas corporais no bloco.
O sexto capítulo fala das práticas educativas divergentes e alternativas, marcadas
por um modo de fazer diferente da pedagogia tradicional. Falo das estruturas das
escolas do Ilê Aiyê e dos propósitos destas escolas na preservação e difusão da
cultura negra
Já no sétimo capítulo indico que o lazer pode ser uma inspiração e uma herança
simbólica das práticas dos movimentos negros após a abolição da escravatura. Faço
ainda uma trilha sobre as influências do movimento negro organizado na formação
social do Ilê, destacando a Frente Negra e o Teatro Experimental do Negro como
espelhos desta mesma formação. Revelo noções e entendimentos sobre o PEP, o
Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê Aiyê, destacando-o como grande “guarda
chuva” das ações pedagógicas do bloco e observo como a corporalidade está
valorizada no projeto. Enfim, concluo este trabalho com as principais descobertas e
contribuições do texto para futuros estudos nas áreas de corpo, educação e cultura.
1.1 Motivações para o estudo.
Este estudo parte da história de uma mulher preocupada em contribuir para novos
caminhos e perspectivas em seu campo de estudo: a cultura corporal e a educação.
É uma história vivencial, experimentada desde a infância até o exercício da
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docência, caminho que escolhi para confirmar minhas aspirações de cidadã
brasileira, baiana, soteropolitana.
Nunca pertenci a qualquer movimento social, muito menos ao Movimento Negro.
Hoje, me relaciono com o Movimento Negro no âmbito da Educação para aprofundar
os estudos sobre cultura negra que praticamente tragaram minha vida estudantil e
profissional nos últimos 15 anos. Tenho uma produção acadêmica voltada para
estes estudos e sobrevivo intelectualmente da materialização deste campo.
Nasci numa cidade profundamente marcada pela desigualdade social, racial e
cultural. Uma metrópole de importância incomensurável graças ao seu passado
enlaçado por fatos que demarcam a própria história e construção social do Brasil,
desde a sua fundação como cidade e primeira capital do país, passando pelos
episódios de luta pela liberdade, a exemplo da Revolta de Búzios (1798), do 2 de
julho de 1823 e da revolta dos malês (1835) até os dias atuais em que experimenta
a vivência cultural e ostenta, por outro lado, índices5 vergonhosos de pobreza e
miséria, conforme recorda esta passagem dissertativa:
Números do IBGE relativos ao PIB colocam Salvador em penúltimo
lugar entre as capitais do país em renda per capita. Entre os 5.560
municípios pesquisados, a capital baiana ficou à frente apenas de
Teresina, no Piauí. A pesquisa mostra que a soma dos bens e
serviços dividida pelo número de habitantes de Salvador foi de R$
4.624,00 para uma média nacional de R$ 8.694,00. O quadro se
agrava mais ainda, quando o parâmetro é a pesquisa do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), publicada no
Atlas de desenvolvimento humano da Região Metropolitana de
Salvador, em 2005 que confirma que a Região Metropolitana de
Salvador é a mais desigual entre todas as regiões do País. Um dos
resultados prova que um morador de “área nobre” ganha em média
25 vezes a mais que, por exemplo, um cidadão residente no subúrbio
ferroviário, uma das regiões mais pobres da capital baiana e onde a
população é de maioria negra. Significa dizer que o índice gini de
Salvador, 0,66, é o mais grave no Brasil e, comparado aos dados
mundiais, perde apenas para a Namíbia, na África, onde o gini é de
0, 743.(MOREIRA. p.8,2008).

Sou uma mulher do meio popular. Nascida na maternidade pública Tsylla Balbino,
em Salvador, no dia 11 de setembro de 1965, cresci na comunidade de

5

Apesar de uma melhora neste índice, alcançado em 2009, a posição de ranking de Salvador não foi alterada.
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Engomadeira, região do Cabula, periferia das mais violentas da cidade. Recebi
batismo na Igreja Católica, mas não professo qualquer religião. Sou oriunda de
escolas públicas onde completei meu ciclo de estudos básicos.
Estudei na escola Municipal Álvaro da Franca Rocha, em Engomadeira, do primeiro
ao terceiro ano, antigo primário, e concluí o ensino fundamental na Escola Municipal
Hildete Bahia de Souza, no vizinho bairro de Pernambués. Meu ensino médio,
técnico profissionalizante em Redatora Auxiliar, foi realizado no Colégio Estadual
Governador Severino Vieira, situado no bairro de Nazaré, no centro.
Venho de famílias de ex-trabalhadores rurais retirantes do Recôncavo da Bahia,
mais precisamente da cidade de Santo Antonio de Jesus onde nasceram meus pais,
Anísio José Moreira e Maria Conceição de Jesus (falecidos). Eram pessoas de
poucos recursos financeiros e educacionais. Meu pai sequer concluiu os estudos
primários, fez carreira como servidor público municipal na área de limpeza urbana;
minha mãe não foi alfabetizada e nunca teve carteira de trabalho. Sou a segunda de
um total de quatro irmãos, três mulheres e um homem.
Graças ao estágio do ensino médio em emissoras de rádio, minha primeira profissão
foi a radiodifusão. Trabalhei durante 22 anos na Rádio Excelsior da Bahia, emissora
católica, tendo uma labuta marcada no radiojornalismo e na promoção da
comunicabilidade popular, especialmente nas periferias. Como comunicadora
popular vivi na pele os vários problemas desta cidade e confesso que tomei
consciência da temática deste trabalho a partir de um programa de rádio
denominado Voz da Negritude que foi ao ar entre os anos de 2000 e 2002,
produzido pela emissora e chancelado pela Pastoral Afro da Igreja Católica, uma
idéia do ex-bispo auxiliar de Salvador Dom Gílio Felício, primeiro negro a assumir tal
cargo hierárquico na Bahia.
O programa, um dos primeiros em rádio AM no país a tratar de questões da cultura
afro-brasileira teve o diálogo inter-religioso como pano de fundo e necessidade. Das
entrevistas, temas e reportagens surgiram idéias de trabalhar a cultura afro-brasileira
na educação. Graças à produção do programa, tomei contato mais curto com
intelectuais e entidades negras, dialogando sobre seus principais problemas,
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dilemas, sugestões e possibilidades, compreendendo, amiúde, a problemática racial,
econômica e cultural da Bahia. Tais compreensões serviram para formatar idéias de
futuros estudos na área acadêmica, fato que ocorreu quando, em 2005, deixei a
carreira de radialista para me dedicar inteiramente à educação e à academia, tendo
iniciado dois anos depois o curso de mestrado em Educação na UFBA, já tratando
das questões pertinentes aos estudos étnicorraciais na área de Cultura Corporal.
Sou graduada em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade
Católica do Salvador (1999), especialista em Metodologia da Educação Física e
Desporto Escolar, UNEB (2001) e mestra em Educação pela Faculdade de
Educação da Universidade Federal da Bahia, título obtido com a dissertação A
Cultura Corporal e a lei 10.639/03: um estudo sobre os impactos da lei no ensino da
Educação Física nas escolas de Salvador, defendida e aprovada em 2008.
Aprovada em concurso público, atuei durante oito anos na educação básica,
ensinando e aprendendo na escola Municipal de Mussurunga I, no nível de ensino
fundamental (primeiro ao quarto ano). Tive a docência na rede pública marcada por
uma defesa intransigente da valorização da cultura afro-brasileira e indígena nas
aulas de Educação Física. Meu primeiro emprego no ensino superior foi na
Faculdade Regional da Bahia, UNIRB, onde atuei no Curso de Licenciatura em
Educação Física durante três anos e meio.
Atualmente exerço a função de Professora Assistente do Centro de Formação de
Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de
Amargosa, lecionando nos cursos de Licenciatura em Educação Física e
Licenciatura em Pedagogia, ministrando as componentes Introdução à Educação
Física, Dimensões Filosóficas da Educação Física, Educação Popular e Educação e
Corporeidade.
Voltando um pouco mais no tempo, afirmo que viver em comunidade pobre e
estudar em escolas públicas entre as décadas de 70 e 80 (período marcado pela
ditadura em nosso país e pelo início da redemocratização) foi de fato a luta mais
árdua que poderia ser travada por pessoas com origens sociais e culturais
semelhantes às minhas.
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A cor da minha pele (branquela)6 foi diferencial em meio à pobreza e as imposições
educativas, pedagógicas e políticas, situações inerentes ao momento político da
educação nas décadas citadas.A Educação é considerada por mim como campo
estratégico para reprimir e controlar o país, efetivamente utilizado como meio para
idealizar um país de raça melhorada (branca); uma pedagogia que embranqueça
seus efeitos e dogmas e uma postura política que evidencie e valorize a
intelectualidade e a cultura europocêntrica burguesa para fins de dominação política
e cultural.
Como qualquer criança pobre e de periferia tive negado o direito de conhecer minha
própria realidade e de combatê-la. Vivi sob os escombros e escoras da falsa
democracia racial cuja venda em meus olhos só foi retirada quando compreendi a
necessidade de estudar estes fenômenos. É importante ressaltar que o falseamento
das relações raciais em Salvador causou-me grande sofrimento, pois teve profundas
influências na construção de minhas identidades.
Munanga (2006, p.14) ao analisar as tentativas de construção de uma identidade
coletiva dos negros na diáspora, indagando sobre a posição de cada um na
sociedade, diz que ”essa identidade, que é sempre um processo e nunca um
produto acabado, não será construída no vazio”. Para mim os elementos
necessários à compreensão desta identidade foram negados como a língua, a
história, o território e a religião, fazendo transbordar toda a confusão em torno de
várias perguntas: quem sou? De onde vim? Para onde irei?
Percebi isso na adolescência quando a condição de ser pobre e de periferia
começou a fazer a diferença nas aspirações por uma vida melhor no mercado de
trabalho e na comunidade. Com constrangimento afirmo que minha pele branquela
foi a única e grande vantagem que tive como mulher pobre para construir as
mínimas condições de vida. Foi assim que percebi que meu corpo não carregava
apenas preconceitos de classe e espaço de habitação, de orientações sexuais,
mercado de trabalho e educação, ele comportava outros tipos de discriminação,
sendo a cor seu principal elemento. Como qualquer preta ou branquela pobre, tive
6

O termo é utilizado desta forma porque assim fui chamada a vida inteira na comunidade, pela imagem de
minoria que representei na escola e na comunidade onde cresci.
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negado o direito a conhecer minha história, minhas culturas, meu modo de ser,
pertencer e estar no mundo, porque especialmente a escola não se interessa por
estes reconhecimentos.
Convivi diariamente com os atos racistas naturalizados pela hipocrisia escolástica e
cresci vendo colegas de escola e amigos de infância, em sua maioria negra, serem
desprezados, fustigados por atos racistas verbais, institucionais e culturais,
violências que marcaram minha vida de uma forma a perceber que ser chamada de
branquela doía e dói muito menos do que ter a cor negra, o cabelo, a fala e o jeito de
corpo o tempo todo negados, rechaçados e finalmente diminuídos.
Esse problema me faz compreender porque se utiliza na Bahia uma frase de efeito
para reivindicar respeito. O termo “me respeite e se respeite que não lhe devo nada”
me reporta ao quanto estamos acostumados a nos valer de poderes supremos
outorgados pela cultura da dominação e das referências normalistas e normatitistas,
deixando de reconhecer o mundo pluri ou multi que circula por dentro de nossas
concepções e convicções.
Valho-me desta passagem para explicar a possível força para superar minhas
dificuldades culturais, raciais e de classe, inclusive na academia, aonde cheguei aos
40 anos. Após longos anos dedicados somente a prática no campo do trabalho,
pude, enfim, me aprofundar nas teorias do conhecimento e como diz a frase popular
“alisar o banco da ciência”7.
E desta forma, descobri que é fácil e difícil ao mesmo tempo ser branco ou ser negro
na cidade do Salvador. A polícia sabe quem é preto e quem é branco, as cordas dos
blocos de carnaval também indicam isso. Os topos e o térreo das pirâmides
institucionais do poder sabem quem é preto e quem é branco.
Para ser preto basta ter a cor melanizada totalmente ou esmaecida, não importa;
morar na periferia pobre; ter um subemprego ou estar desempregado; estudar em
escolas públicas. Necessitar irremediavelmente de serviços públicos de saúde é
7

Termo abaianado comumente usado para contrapor subjugações de ignorância atribuída a certa pessoa sem
acesso ao meio acadêmicocientífico.
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outro atributo para ser considerado preto na cidade do Salvador. A ascensão
econômico-financeira para os pretos na Bahia ainda é considerada incipiente.
Segundo dados do IBGE de 2010, um cidadão branco chega a ganhar 190% a mais
do que um cidadão negro na cidade do Salvador.
Já, para ser branco nesta cidade, tem que ser branquelo, esmaecido ou não, mas,
socialmente ser reconhecido pelo orgulho e nobreza no bairro onde mora, saber a
escola privada onde estudou, a marca do carro que usa, o cursinho pré-vestibular, o
curso universitário escolhido, o plano de saúde, o sobrenome, os bares que
freqüenta, o bloco carnavalesco onde desfila. Trata-se de uma “branquetude”
construída pelos mecanismos históricos de dominação e opressão.
Ao escolher a educação para campo de trabalho, escolhi também contribuir para
uma reviravolta na história, buscando reverter um quadro que continua vitimando
pessoas negras e não negras em nosso país. Decidi lutar pelo reconhecimento da
cultura negra, por uma educação que coloque em seu devido lugar a importância do
povo negro na construção social, cultural e educacional no Brasil, pois entendo que
ignorar que existem culturas e identidades circulantes é esvair um campo semântico
e estancar suas possibilidades, especialmente na produção do conhecimento. Existe
uma cultura branca dominante e masculina, mas já é possível afirmar que existe
também uma cultura indígena, uma cultura negra, LGBTTS, cigana, etc, assim como
suas identidades tecidas na luta pelo respeito a uma diversidade problematizada e
complexa no universo de espaços diferentes.
Faço parte daquelas e daqueles que sonham com outros herois e heroínas senão
aqueles e aquelas descritas brancamente nos velhos livros; sonho com um país de
pluralidade efetiva e não apenas demagogicamente marcado por uma diversidade
não problematizada, escamoteada, encoberta pela imposição capitalista e racista;
essa cultura que se diz e se impõe unitária e democrática. Enfim, sonho com uma
cidade que tenha suas cores, sua cultura e seu jeito de ser reconhecidos como
diversos, não obstante a desigualdade, para que desta forma se tenha condições de
efetivamente lutar para reverter o quadro de miséria que assola a maioria da
população como o desemprego, as condições de saúde e habitacionais e a
qualidade na educação pública. Sonho com uma educação pública que seja digna
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para todos. Em outras palavras, usando a linguagem poética, traduzo-me no oriki
intitulado Do anacrônico material8:
Onde eu nasci, ter é a glória do partilhar
Ser em si é assumir o outro
De onde eu vim, faz parecer que sou daqui
Lembrando que sou de lá
O que penso possuir
Lá, tem a durabilidade dos setembros
Aqui, hoje é dezembro
Aqui ou lá, nada sou senão minhas pessoas
Meus grifos
Meus sonhos
Minha poesia
Embora eu também seja daqui
Amo a proeza de ter vindo de lá.
(MOREIRA, 2009, p.163).

8

Oriki publicado no livro Focus Antologia Poética 2009, Salvador-Ba, Editora Cogito, 2009
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2. O ILÊ AIYÊ NA HISTÓRIA: tessituras sobre educação, cultura e corpo.
Em 1º de novembro de 1974 nascia com o Ilê Aiyê9 uma nova estética10 negra
numa cidade onde a maioria da população não se fazia representar de forma tão
performativa. Do impacto cênico inicial gerado pelo desfile em 1975, o processo
edificou-se depois na assunção de identidade social. Era uma necessidade. Jornais
da época, políticos e intelectuais dividiram as repercussões de tal impactante desfile
de apelo afrocentrista.
A relevância do desfile do Ilê se deu a partir do contexto social, notadamente
marcado por um clima internacional de tensões raciais. Afirmo ter sido marcante a
influência do processo emancipatório da negritude norte-americana nas maneiras de
manifestações do Ilê Aiyê, pois a época denotava sentimento mundializado a partir
dos Black Power americanos e dos Panteras Negras,movimentos que marcaram a
luta dos negros estadunidenses, clamando por liberdade e fim da opressão política e
cultural
Por isso ficou patente no desfile de 1975 a intencionalidade da africanização como
forma de aproximação comunitária idealizada pelos jovens criadores do Ilê Aiyê,
residindo neste aspecto a originalidade do bloco que se assumiu como associação
cultural em 1986, ano considerado marco da disposição do Ilê Aiyê nas ações
afirmativas por meio da cultura, do lazer e da educação.
Ao analisar os impactos cênicos do primeiro desfile do Ilê Aiyê e as reivindicações
expostas nos apelos do bloco, tento dimensionar este fenômeno, atentando para os
compromissos da entidade com as causas sociais, levando-se em consideração as
justificativas de criação do bloco como organização cultural, educacional e de lazer.

9

Ilê Aiyê – significa casa de negro.
Sentido de teória da criação, comportada em condições individuais, sociais e históricas.

10
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Considero a perspectiva educacional do Ilê Aiyê a partir de sua luta política por
questões emancipatórias como renda, emprego, educação, cultura e lazer. De outro
modo é preciso confirmar a existência do Ilê Aiyê como herança do terreiro Ilê Axé
Jitolu, pois a permissão para a criação do “mundo negro”, a casa do Ilê, foi dado
pela Yalorixá Mãe Hilda Jitolu, compreendendo ser necessário um espaço onde se
pudesse congregar o lazer com as formas de resistência para a população do bairro
da Liberdade, especialmente da Rua do Curuzu.Importante é lembrar o solo de onde
brotaram as idéias de criação do Ilê, remontando um pouco da história deste lugar, o
bairro da Liberdade, cuja rua principal, Lima e Silva, divide a história em dois
marcantes episódios.
O primeiro deles data do período colonial quando o bairro ainda era chamado de
Estrada das Boiadas por onde passava o gado oriundo das fazendas do Recôncavo
para ser levado para os mercados locais ou para o porto de Salvador. O segundo
ostenta a glória de ter abrigado os pés dos que marcharam pela libertação da coroa
portuguesa na luta pela independência da Bahia. O bairro da Liberdade ganhou este
nome por ter sido um dos palcos da luta histórica do 2 de julho de 1822, por meio da
qual foram expulsos os portugueses, consolidando o processo de independência do
Brasil.
Hoje o bairro da liberdade pode ser visto como um distrito dentro de Salvador pela
sua densidade populacional, perto de 600 mil habitantes, a maioria negra. É um
importante centro comercial, de cultura e de lazer por abrigar, lembrando também da
famosa festa católica da Lapinha e dos festejos a São Cosme e São Damião,
padroeiros da Liberdade. A educação também pode ser lembrada, pois se encontra
na Liberdade uma importante referência em escola idealizada por Anísio Teixeira, o
centro Educacional Carneiro Ribeiro ou simplesmente Escola Parque que abrigou
em seus quadros alunos que fundariam o bloco Ilê Aiyê. Subdividido em grandes
localidades, o bairro da liberdade guarda outros nomes além da rua do Curuzu, a
exemplo da Soledade, Bairro Guarani, Lapinha, Sieiro, Pero Vaz, Rua Duque de
Caxias, Jardim São Cristóvão, etc.
É neste cenário histórico e denso que o Ilê Aiyê se planta e se espalha, mostrando a
ligação entre os propósitos políticos da entidade e a luta histórica do movimento

36

negro por questões sociais, econômicas e culturais. Isto se faz necessário, pois os
pilares da afirmação do bloco Ilê Aiyê, quais sejam cultura, lazer, educação e
identidade, praticamente redefiniram as ações do Movimento Negro na Bahia,
conforme defendeu Silva A.C da, (2002). Diz a autora que, “o que o Ilê Aiyê estava
fazendo era uma articulação político-cultural, mediando através da dança, do canto,
da indumentária, mensagens que conduziram ao orgulho de ser negro e das suas
origens culturais”. (p.146). Desta forma, Silva A. C Da considera que movimento
negro pode ser analisado a partir de uma visão político-ideológica definida por meio
de posições sociais. Do mesmo modo compreende-se que movimento negro definese como:
todas as entidades ou indivíduos que lutaram e lutam pela sua
liberdade, desenvolvem estratégias de ocupação de espaços e
territórios, denunciam, reivindicam e desenvolvem ações concretas
para a sua conquista dos direitos fundamentais na sociedade.
(SILVA. A.C. Da, 2002, p.140).

Assim, a autora identifica como contribuição do movimento negro o debate sobre
possibilidades emancipatórias na educação formal e não-formal:
Identifico como uma das maiores contribuições desse movimento,
para o desenvolvimento social do povo negro, a sua luta constante
pela conquista na educação, inicialmente como meio de integração à
sociedade existente e, depois, denunciando a instituição educacional,
como reprodutora de uma educação eurocêntrica, excludente e
desarticuladora da identidade étnico-racial e da auto-estima desse
povo.(SILVA, A.C. Da, 2002, p.140).

Compreendo desta forma que a luta objetiva do movimento negro pela educação
começou a efetivar-se nas três primeiras décadas após a abolição. A questão
educacional e de lazer vem sendo posta desde então. De outro ponto, penso que a
luta contra o regime escravocrata começou com a chegada dos primeiros
escravizados ao Brasil, no século XVI, pois entendo que este episódio não foi
passivo e que o protagonismo negro foi importante para a resistência à vida
escravocrata. Infelizmente não temos marcas históricas desta passagem e de seus
herois, mas compreendo que ninguém é escravo porque assim o deseja e que a
subalternidade é um mecanismo opressor que sofre resistência por meio da contrahegemonia, ainda que esta luta enfrente a face da tirania e da covardia, através de
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um sistema que escravizou, sem dar a chance da contraposição, pelo menos até
surgirem os primeiros movimentos organizados.
Os negros aqui desembarcaram com seus dialetos, suas etnias e suas vocações. O
país se construía com mãos de ferro da colonização e esse povo negro foi
dominado, exaurido e subalternizado. Mas trouxeram em seus corpos as marcas de
seus antigos territórios, suas crenças e formas de ser, seu gingado, seus gestos,
seus talentos que foram cobertos pela necessidade de utilização mercadológica de
seus corpos nas atividades preparadas pela colonização.
As tatuagens corporais ficaram expostas, mas não sucumbiram. Ao contrário, de
modo alternativo foram se edificando a cada luta, a cada passo dado em direção a
liberdade nas várias passagens históricas e nas pequenas rebeliões registradas no
cotidiano desses negros. Essa face da luta dos negros contra o regime escravocrata,
é lembrado nas produções dos cadernos de educação.
Propondo seu trabalho político-educacional consciente, o Ilê faz
através de seleção temática de dança, da gestualidade, de códigos
de linguagem. Ele permeia a transmissão do passado da
ancestralidade africana com o contexto histórico-social do negro em
condição de escravo no Brasil, com o cotidiano presente do negro
baiano, além de trabalhar o caráter universal da questão negra. ( ILÊ
AIYÊ, Cadernos de Educação, volume 15. 2007, p.2.).

Percebo também que esta história é contada de modo a protagonizar os momentos
e não fazer deles uma lembrança passiva. Em meio a este propósito estão o corpo,
o gesto, a dança para contextualizar a história. O negro já clamava por liberdade
quando deixaram suas marcas nas formas de ser, na culinária, na dança e na
religiosidade. No campo da Educação, as ações do Movimento negro, centraram-se
inicialmente na denúncia da educação excludente e da pedagogia não crítica
fluentes desde o fim da escravidão. As formas de combatê-las se deram de maneira
arrojada mais precisamente da década de 70 quando surgiram volumes de
produções de intelectuais negros, determinando a luta pela educação em outro
campo: o da produção acadêmica.
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No texto A contribuição dos negros para o pensamento educacional brasileiro,
Gomes, (1997) elenca cinco motivações históricas que podem demarcar o
pensamento negro como paradigma dentro das escolas brasileiras. As ações deixam
dúvidas se tratamos somente de um ensaio que enxerta novos olhares sobre a
educação como política pública e realidade pedagógica ou se já consolidamos as
produções daqueles e daquelas assumidamente negros e negras, cuja base de luta
centra-se na mobilidade em favor das causas mais emblemáticas na diáspora negra:
educação, cultura, lazer, combate ao racismo e trabalho.
Em linhas gerais, são estas contribuições listadas por Gomes, (p.20-24).:
a) a denúncia da submissão da escola ao sexismo, racismo e ao capitalismo
perverso e a conseqüente reprodução de suas práticas na rotina escolar como a
discriminação e a iniquidade cultural;
b) a resistência dos movimentos sociais negros às formalidades, cientificidades e
projeções civilizatórias do povo afrodescendente frente aos valores chamados
universalistas que omitem a realidade racial brasileira, objetivando o corpo negro
como sem forma e de comportamento indolente.
c)A contundente afirmação cultural negra frente ao relativismo cultural ou aos
efeitos globalizantes

da tradição e iniciações interculturais. Esta afirmação, na

opinião de Gomes se traduz na valorização da ancestralidade africana como ápice
desta resistência dentro da escola e fora dela.
d) A discussão sobre as identidades produzidas e pouco discutidas na educação.
Concordo com a autora que esta contribuição é de extrema importância para os
questionamentos sobre os efeitos das culturas que homogeneízam e que
“desprezam as singularidades e as pluralidades existentes entre os diferentes
sujeitos presentes no cotidiano escolar”. (p.23).
e) A contribuição de questionar a estrutura excludente da escola como uma forma de
busca de estratégias pedagógicas para a manutenção dos estudantes negros na
escola e no processo educativo como indivíduos e não como simples expectadores
de uma educação que não apregoa nem eleva seus pertencimentos “ etnicorraciais
e culturais”. (p.24).
Penso em outra contribuição deste processo apontado por Gomes que é o
arrefecimento de práticas pedagógicas tradicionais não críticas que ao longo dos
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tempos sobreviveram sustentadas pelo discurso elitista burguês. Reporto-me então
ao que disse a professora Amélia Vitória de Souza Conrado que vê o delineamento
de novas abordagens na educação, ancoradas por um pensamento construído nas
bases filosóficas e sociais do movimento negro a partir da experenciação e de novas
possibilidades educativas produzidas pelos núcleos afro-brasileiros em Salvador.
Conrado destaca a importância da linguagem corporal no ato educativo. Em seu
entender, trata-se de uma nova possibilidade de compreensão do ser a partir dos
movimentos corporais. Estes movimentos, segundo Conrado, centram-se na tradição
africana, impregnando o cotidiano educativo que, por sua vez, está baseado na
mitologia e na ritualidade dos terreiros de candomblé, conforme discorre a seguir:
Nós vimos construindo um pensamento, primeiro um pensamento
pedagógico afro-brasileiro a partir do referencial da própria matriz
africana que hoje muitos intelectuais negros têm se debruçado a
trazer em torno da literatura desconhecida até então na cultura
brasileira, destacar essa importância do corpo, da linguagem corporal
dentro destas culturas que a gente chama de oralidade, tradições e
que a Bahia, na nossa opinião já tem uma significância muito grande
devido os diversos núcleos de tradição africana que estão presentes
no nosso cotidiano de forma recriada, de forma reinventada e que
tem como base primordial a linguagem corporal. Eu vou dar um
exemplo: toda a ritualidade e a mitologia do que está presente na
religiosidade afro-brasileira, afro-baiana pelos terreiros jêjes, nagôs,
ketu, angola, em que os rituais, eles são dançados, eles são
interpretados. Os mitos, toda essa linguagem filosófica, das lendas,
ela é dançada, ela é interpretada por gestos, por movimentos, por
simbologias. (Amélia Vitória de Souza Conrado- Entrevista).

Para complementar este pensamento de Conrado, discorro sobre a força imaginal 11
na comunidade do Ilê Aiyê. Luz (2002) enfatiza a força imaginal e suas influências
no processo de formação de redes sociais, e interpela sobre o aspecto religioso
diante de questões como o poder político e as necessidades de alteridade e
comunicação. Diz mais este autor, assegurando que a dimensão religiosa é o que
potencializa a ação político-comunitária, gerando alianças sociais e culturais.
Há de se observar também que a história do Ilê Aiyê foi construída em bases
políticas, educacionais e culturais visando combater o racismo e as desigualdades
11

Para o autor a força imaginal vem da noção de re-ligare e caracteriza-se por algo imaterial construído na
ancestralidade e nas bases filosóficas.

40

sociais. Para isso, o Ilê não escondeu seu próprio corpo e nutriu-se de elementos de
força imaginal.
Bastide (2001) atentou para a ligação da cultura afro-brasileira com seus aspectos
religiosos. Em O Candomblé da Bahia, o pesquisador francês descreve como
fundante a necessidade de considerações sobre os ritos religiosos para a
compreensão da cultura afro-brasileira e a necessidade de construção de uma
identidade coletiva dos negros na Bahia.
Para Bastide,(2001, p,23) “a religiosidade é o maior patrimônio edificado pela cultura
afro-brasileira, servindo também como força civilizatória desta cultura”. Desta forma
a cultura negra foi utilizada como veículo de organização e formação social como
uma via para a assunção da identidade cultural do sujeito, lembrando o que definiu
Freire, (1996), deixando evidente “que é a experiência histórica, política e social dos
homens e das mulheres que trabalham em favor de sua assunção”.
Sobre este aspecto, na entrevista12 para este trabalho a Professora Drª. Suzana
Martins, da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia considerou que são
incipientes os debates sobre corpo negro na educação e na cultura. Para ela as
opiniões são “estereotipadas, principalmente no senso comum”. Complementa,
afirmando que a dimensão de corpo na atualidade é “lascivo, modelado como objeto
sexual”. Em relação à resistência cultural e étnica, analisando as estratégias do Ilê
Aiyê, Suzana Martins. faz a seguinte consideração:
Graças ao trabalho intenso da organização desta entidade, que aos
poucos, os negros e os afrodescendentes da cidade de Salvador
estão tomando consciência da importância desta identidade, tanto
em nível cultural quanto social, que o grupo Ilê Aiyê vem
desenvolvendo ao longo dos anos. Posso observar, hoje, o quanto
de trabalho de conscientização os diretores e seus membros vêm
desenvolvendo na mídia, junto aos políticos e com a população, em
geral. Porém, a sociedade ainda não percebe, totalmente, esse tipo
de trabalho e o seu significado social.
(Suzana Coelho MartinsEntrevista).

12

A entrevista de Suzana Martins foi dada por meio de um questionário passado on line pela internet. A decisão
decorreu da impossibilidade de encontro pessoal à época da entrevista..
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Ao não perceber o significado social da assunção identitária, conforme disse Suzana
Martins, o indivíduo vai abrindo mão de seu modo de vida, de sua experenciação.
Mas estas experiências não significam fechar as portas para o processo de
ressignificação que deve ser conduzido de forma a dialogar com as várias culturas.
Defendo que a mediação cultural deva conduzir a pluralidade e jamais ao domínio
de uma força cultural sobre a outra de modo a hierarquizá-la. Do contrário,
compreendo mediação cultural, especialmente na diáspora, como uma necessidade
de resistência étnica, sobrevivência, poder e pertencimento.
Por que o Ilê Aiyê?
Este é um estudo sobre o Ilê Aiyê e foi conduzido pelas reflexões em torno de sua
ação social. Não se trata, portanto, de falar mal ou bem do objeto, mas de qualificálo enquanto campo de pesquisa potencializado pela sua história. Falar sobre a
trajetória do Ilê é ao mesmo tempo destacar seus feitos e efeitos na cultura como
poder.
Sodré, (1996, p,58), me lembra do impacto da palavra “poder” frente às lutas para
assegurar as hegemonias coletivas. Fica evidente que o poder é o que media esse
controle e realiza os efeitos de determinação. Diferentemente do extrínseco, “o
poder interno ou potência não se hierarquiza, já que provém de e se dirige a todas
as direções”. (SODRÉ,1996, p.59). Esta visão me reporta a criticidade da posição
identitária da diáspora negra frente à hierarquia racial construída historicamente no
Brasil.
Sousa Junior, (2007, p.72) percebe dois lados de confronto desta identidade: uma
ligada a sua racialidade a partir da representação classificatória fenotípica dos
negros na sociedade e outra, étnica, no sentido de que há símbolos culturais em seu
traçado diacrítico. Por estes caminhos, vejo a cultura como prática de significação
(HALL, 2006) resultante das ações sociais do indivíduo. Estando a cultura envolvida
com o poder, há de se considerar o fator cultural como um local de embate social.
Como disse Johnson, (2006, p. 13).
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Cultura envolve poder, contribuindo para produzir assimetrias nas
capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais pra definir e
satisfazer suas necessidades. Percebe-se ainda que a cultura não é
um campo autônomo nem externamente determinado, mas um local
de diferenças e de lutas sociais.

Em Gramsci, (1981) posso compreender que há um movimento de tensão
permanente entre as hegemonias, e esta tensão requer atitudes do ser histórico,
pois suas contraposições frente aos limites e domínios de uma mesma hegemonia é
que vão construir outra força hegemônica. A esse respeito e a partir de Gramsci,
(1981) reitero os objetivos políticos do Ilê como uma tentativa de alteridade histórica
por via da tomada de consciência. Se seus limites são contingenciados, isto se deve
ao movimento contrário, ou seja, a reação do subalterno no sentido de que se torne
autor de seu destino. Neste aspecto, defende Gramsci que existe um protagonismo
sucessor do estado de paciente. Nasce assim, “a pessoa histórica que vai
empreender sua realidade”. (GRAMSCI, 1981, p. 24).
Nas últimas duas décadas o Ilê vem se firmando como atuação educativa. Ao
estudar o Projeto de Extensão Pedagógica, passei a interpretar o ato educativo
como uma via para a identidade cultural. Este processo de formação dentro do Ilê
Aiyê, onde a organicidade intelectual é validada nas ações concretas me põe em
circuito com Gramsci, (2006), na parte em que este autor destaca questões como
métodos de trabalho intelectual e elaboração colegiada cultural como estratégias da
formação social. Diz o autor que:

É preciso elaborar sobre isso um projeto orgânico, sistemático e
argumentado. Registro das atividades de caráter predominantemente
intelectual. Instituições ligadas à atividade cultural. Métodos e
problemas de métodos de trabalho intelectual e cultural, seja criativo
ou divulgativo. Escola, academia, círculos de diferentes tipos, tais
como instituições de elaboração colegiada da vida cultural. Revistas
e jornais como meios para organizar e difundir determinados tipos de
cultura.(GRAMSCI, 2006. p. 32).

Pensando neste modelo de formação orgânica descrito por Gramsci, creio ser a
lógica educativa do Ilê um projeto que contrasta com os moldes educativos
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capitalistas vigentes onde a homogeneização toma lugar da utópica escola ativa 13. A
formação no Ilê, se consideradas as particularidades civilizatórias e ancestrais da
cultura africana e afro-brasileira apresenta-se como proposta constitutiva geral da
estrutura.
Um exemplo deste modelo é o projeto de Extensão Pedagógica (PEP), criado em
1995. Elaborado por intelectuais da própria entidade e do Movimento Negro
Unificado, MNU, a exemplo de Jônatas Conceição, (falecido em 2009) visou à
aproximação com órgãos e entidades oficiais e não oficiais para uma intervenção
nas escolas da rede pública, inicialmente nas unidades localizadas no bairro da
Liberdade.
A base metodológica do PEP compreende análises dos livros didáticos e a
mobilização artístico-cultural dentro das escolas, apoiada por formadores do bloco. A
partir do PEP são criados os Cadernos de Educação cujas temáticas são sempre
alinhadas com o tema anual do Carnaval no Ilê Aiyê.
Longe de qualquer conceito de ‘achismo’, a estrutura educacional do Ilê envolve
mecanismos de alta produção intelectual, além de um corpo docente articulador
profissional. Grande parte dos professores é graduada e muitos já fizeram ou estão
fazendo pós-graduação. Um dos exemplos é da coordenadora da Banda Erê.
Jaciara Ferreira. Ela tem graduação em Filosofia pela Faculdade Batista Brasileira e
pós-graduação em História Africana e Afrobrasileira. Podemos destacar também a
formação do diretor Edmilson Lopes das Neves que é pedagogo, graduado na
Universidade Católica do Salvador e possui especialização em Gestão de Pessoal
pela UNEB, Universidade Estadual da Bahia.
Na placa principal que identifica a sede do Ilê está escrito “Centro Educacional
Senzala do Barro Preto”, mostrando a articulação entre a cultura afro-brasileira e
uma estrutura de médio porte, física e organizativa. São sete andares, comportando

13

Em Gramsci, escola ativa ou escola criadora compreende a visão disciplinar e a base de coletivização social,
tendo por objetivo agir sobre a personalidade com vistas a construí-la de modo autônomo e de consciência moral
e social.

44

as escolas e os cursos, o Museu e uma biblioteca, além de uma quadra onde são
realizados shows e a Noite da Beleza Negra.
No ano de 2012, o Ilê ofereceu como cursos profissionalizantes Estética Afro, Arte
com Tecido e Eletricista Instalador Predial. Já, para os meninos da Banda Erê foram
ofertados cursos de Capoeira, Cultura Digital, Dança, Percussão Canto e Cidadania.
Todos estes cursos tem como base o Projeto de Extensão Pedagógica que prevê a
formação de indivíduos críticos, conhecedores da sua história e afinados com as
atualidades.
Mas, se por um lado o surgimento do PEP demarca a educação como campo de luta
do Ilê, por outro, encurta a distância da entidade com o aparelho estatal, gerando
uma nova tensão aos olhos de quem entendeu a decisão como arrefecimento
político e cooptação. Sousa Júnior (p.113) enumera as fases desta relação. Para
ele, a resistência, a indiferença e a integração/institucionalização foram marcadas
historicamente no enlaçamento do Ilê Aiyê com o Estado.
O autor reconhece, entretanto que “o Ilê sempre esteve aberto à negociação desde
o inicio de sua existência, e continua mantendo uma estratégia de resistência,
mesmo quando tem uma relação mais integrada ou institucionalizada com o Estado”.
(p.56). Não obstante a isso, a lógica do formato educativo do Ilê Aiyê ganhou
resistência dentro da estrutura formal das escolas por visar transformações
curriculares e não apenas, em termos metodológicos, apêndices transversais.
A partir deste pressuposto creio que construir uma nova epistemologia será possível
desde que as produções sejam reconhecidas, editadas, edificadas como material
didático-pedagógico produzido nas escolas a partir desta nova autoridade docente
nas questões etnicorraciais. Foi com essa intenção que Mãe Hilda como guia
espiritual do ilê Aiyê, em 1995, abriu as portas do terreiro Ilé Axé Jitolu para receber
professores que foram informar-se com vista a formação acerca da história e da
cultura africana e afro-brasileira a partir do Projeto de Extensão Pedagógia, PEP.
Enquanto esse grupo de educadores era formado na “Academia do
Terreiro”, crianças e adolescentes das escolas envolvidas, sob a
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direção dos monitores do Ilê, participavam de oficinas de dança,
percussão, trançados e amarrações no corpo e na cabeça. A
mobilização dos estudantes daquelas escolas também se deu
através de concursos artístico-literários nos quais os alunos eram
estimulados a produzir poesias, redações e desenhos sobre temas
ligados ao Projeto. (ILÊ AIYÊ - Caderno de Educação,volume 12,
2004,p34).

Ambicionava-se, desse modo, que este material produzido, bem como suas práticas
educativas chegassem às academias e universidades de formação de professores.
E deveria chegar focando um dos grandes objetivos do PEP que é privilegiar os
saberes do estudante negro empilhados na sua tradição cultural, ancestral e étnica.
Esses pressupostos do PEP foram apresentados pela primeira vez nos Cadernos de
Educação14 em 1995.
É preciso destacar ainda a participação de formadores15 negros nos programas de
aperfeiçoamento docente para a educação etnicorracial da rede pública municipal e
estadual por exigência da difusão e aplicação da Lei 10.639/2003, (que obriga o
ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino
fundamental e médio). Esta formação inclui, além da base teórica ancorada na
ancestralidade, cultura e resistência étnica, às experiências corporais dinâmicas
praticadas no bloco Ilê Aiyê. Portanto, a prática do Ilê do ponto de vista
comunicacional tende a considerar corpo e cultura como aportes para a
compreensão do ato educativo.
Esta disposição didático-metodológica do Ilê me reporta a Bárbara, (2002) quando a
autora afirma que é preciso salientar o papel do corpo na experiência e na questão
da intersubjetividade. Desta forma, defende a autora que “corpo comporta todas as
formas de práxis e dinâmicas sociais”. (p.126) Em sendo assim, corpo é de forma
crua a própria práxis, a dimensão de o nosso próprio ser. A subjetividade, portanto,
comporta a noção de consciência e corpo, logo o corpo é o que traduz esta
consciência. A esse respeito, considero o ponto de vista de Conrado sobre a
importância da corporalidade nas práticas sociais e culturais do Ilê Aiyê.
14

Publicação do Ilê Aiyê que teve como temática central a “Resistência Negra”, editada em 1995 e que trouxe
em seu corpo os pressupostos do Projeto de Extensão Pedagógica.
15
. Atuam não só na estrutura do PEP e da escola Mãe Hilda, como também na rede municipal e na rede estadual,
além de universidades públicas e algumas particulares.
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Para Conrado, a valorização do corpo está intimamente ligada à valorização do ser
como princípio da autoestima afrodescendente, atuando no sentido contrário ao
preconceito racial e tentativas de estigmatizar o corpo negro. Salienta ainda uma
centralidade corporal nos atos educativos do Ilê no sentido de corpo todo e
aprendente, lúdico, expresso em várias linguagens como a poesia e a dança. Estas
formas de educar estão impregnadas no corpo dos formadores e dos que são
formados no Ilê Aiyê,configurando-se assim como uma educação estética16.
A luta incessante contra os estereótipos é comunicada não somente nas produções
culturais do Ilê Aiyê, bem como em suas ações educativas, poéticas e musicais. Ela
se efetua no combate a baixa estima e na valorização do ser no processo de
hominização, conforme discorreu Conrado.

Se a sociedade atribui estereótipos que diminuem o sujeito
descendente de africano, indo desde seus traços físicos, então, ele
(ILÊ) afirma o contrário: Olha o negro é lindo, o meu cabelo é bonito,
a minha pele tem a cor da noite, então, é um processo de
autoestima, primeiro de reconhecimento, de aceitação de si mesmo.
Então, pra mim, o primeiro ponto, de princípio, de valorização do
corpo é a valorização do ser, do sujeito negro em se aceitar como ele
é, e se achar bonito, belo, como as diferentes pessoas que compõem
a humanidade, seja ele asiático, seja ele de todos esses lugares do
mundo. O segundo principio é esse equilíbrio e isso aí rompe com
essa predominância do corpo em que a formação, o sistema oficial
de ensino, valoriza a escrita, valoriza somente o pensamento, então
o que é que a gente tenta apontar nesta formação: que esse corpo
que pensa, e escreve é um corpo dançante, é um corpo sensível, é
um corpo estético. Então, esse conhecimento vem articulado à
escrita, ao pensamento, vem o conhecimento da poesia, da dança,
da capoeira, da movimentação, da linguagem dos orixás, que é
valorizado na formação do aluno que participa desse processo de
formação junto ao Ilê. Então esse é o segundo ponto, que esse corpo
ele se movimenta, ele é dançante, ele tem uma educação baseada
numa estética. A gente vê aqui na Faculdade de Educação, por
exemplo, a gente falando de educação estética, mas que educação
estética é essa?. Então eu digo que lá (ILÊ) nós não temos a menor
dificuldade em encontrar esta educação estética porque nós vamos
buscar exatamente nas bases que a cultura oferece, com a riqueza
maravilhosa que é impregnada na cultura brasileira. Ela está
impregnada. (Amélia Vitória de Souza Conrado-Entrevista).

16

Interpreto a frase da entrevistada como uma forma de ser e mover-se, baseada nas identidades dos seus autores
e nas construções advindas de sua cultura, porquanto aprendida, comunicada e assumida.
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Esta afirmação de que a educação estética, baseada em valores, cultos e jeito de
ser africano está impregnada na cultura brasileira chama atenção para o sentido de
articulação destas construções com as formas educativas do Ilê. Se esta educação
estética a que se refere Conrado se liga à assunção de si enquanto corpo e cultura,
há de se considerar que estética neste aspecto ganha a dimensão de ritualidade
porquanto admito ser a cultura africana e afro-brasileira carregada de simbologias e
força imaginal.
É esta performance que o Ilê Aiyê leva para as ruas em seus desfiles de carnaval:
um corpo altero, mergulhado em sua concepção de mundo cultural e político.Um
corpo dançante que mistura ritmo e energia numa explosão afetiva que coloca o
corpo em tempo e espaço políticos.Isso me instiga a relembrar o primeiro desfile do
Ilê Aiyê, em 1975. Naquela época, a performance indicava a autoafirmação por via
da carnavalização.Na dissertação de mestrado A Cultura Corporal e a Lei n
10.639/03: um estudo sobre os impactos da Lei no ensino da Educação Física nas
escolas de Salvador, terminada em 2008, na Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia, tentei traduzir o impacto do desfile do Ilê, levando
em consideração as repercussões históricas e sempre relembradas por carnavais
seguidos:
O desfile do Ilê pelas ruas de Salvador, em 1975, foi marcado pela
adversidade. Aquelas negras e aqueles negros de roupas coloridas,
orgulhosos e brincantes, expunham a provocação num cenário
desfavorável àquela ação. O Brasil vivia a pujança da dominação
militar e o mito da democracia racial. O carnaval baiano ostentava
status de evento turístico e a cidade do Salvador, a vocação para a
subalternidade capitalista. A opinião pública vivia um momento de
grandes tensões: 1) o choque da frustração do milagre econômico
(Governo Médici); 2) a crise do petróleo e a recessão mundial que
interferiram na economia brasileira; 3) o ápice da repressão militar
aos membros de esquerda e sindicatos, marcada, em outubro de
1975, pela morte do jornalista Vladimir Herzog, nas dependências do
DOI-CODI, em São Paulo. (MOREIRA, 2008, p. 65).

Se os fatos históricos contrastantes da época do primeiro desfile do Ilê tinham
sentido mais ampliado do que a simples mostra de uma identidade por via da
assunção de si, interpelo se esta identidade estaria em via de embate político pelas
subjetividades nela exposta. Para isso, compreendo Hall, (2006), quando o autor faz
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uma interlocução entre o jogo das identidades e os deslocamentos provocados pela
globalização.
Avaliando o potencial discursivo e suas subjetividades, o autor nos diz: ”uma vez
que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou
representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida.
Ela tornou-se politizada”. (p.21).
Já, Bhabha, (1998,p.76), lembra que o processo de identificação “nunca é a
afirmação de uma identidade pré-dada”. Para ele, ”não há profecia autocumpridora,
e que identificação pode ser a produção da imagem de uma identidade e a
transformação do sujeito em assumir aquela imagem”. Ao comentar a obra Pele
negra, máscaras brancas, de Frantz Fanon, Bhabha assegura que há um duplicação
da identidade. Seria uma diferença entre identidade pessoal e o problema
psicanalítico da identificação. (p.85).
Pois sim, presumo que ao performatizar em 1975, ano do primeiro desfile, o corpo
do Ilê necessitou de um movimento suprabasal17, sintônico, intencional, político.
Assim, foi construindo sua história, tatuando-se e modificando-se. É assim que o
corpo ensina e aprende. Para Silva, M.C. P. “ao ensiná-lo, nele se expressa: no
olhar, no andar, no dormir, nos gestos, nas posturas e nas sanções. Diz mais:
“mesmo tratando-se da mesma sociedade, o corpo se expressa de acordo com sua
“historicidade”. (SILVA, M.C. P. 2008,p.27).
Essa reivindicação de identidade social tem íntima ligação com a construção de
identidade negra no Ocidente. Percebo isso ao interpretar o que disse Pinho (2004)
ao referenciar as identidades negras construídas na Bahia numa situação análoga a
outras diásporas. Esta autora assegura que o fenótipo se torna elemento
indispensável para “conferir aos membros do grupo a mesma identidade, que
adquire então um caráter racial”. (p.67). Dessa forma chama a atenção pra o que
denomina de “reinvenções ou conexões da identidade com as idéias de globalização
e fragmentação do mundo pós-moderno”. Embora essa reinvenção fosse necessária
17

Termo utilizado para traduzir o fenômeno bio-fisiológico em que a medida do batimento cardíaco sai do seu
estado de repouso, motivado pelo movimento corpóreo homeostático necessário ao equilíbrio e a sobrevivência.
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no processo de carnavalização ou reafricanização, o desfile do Ilê impactou por
outros elementos de ordem especialmente histórica e ideológica.
Compreendo, então, que a tentativa de politização por via do corpo no desfile do Ilê
tem forte embocadura na ideologia, compreendida em Gramsci, (1981). Para o
autor, as ideologias são “historicamente necessárias, pois denotam uma validade
psicológica capacitada”. (p.62), pois elas “organizam as massas humanas, formam o
terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua
posição, lutam, etc”. (p.63). Estas relações estão permeadas de subjetividades e
estas, por sua vez, constroem a relação do indivíduo, suas concepções de mundo e
sua existência concreta através dos discursos. Esta forma de educação é o que nos
interpela como sujeitos históricos.
Em Moscovici, (1961.p.26), posso entender esta preocupação com ato educativo e o
sujeito histórico na necessidade de representar. Diz o autor que: “A predominância
do passado sobre o presente, da resposta sobre o estímulo, da imagem sobre a
“realidade” tem como única razão fazer com que ninguém ache nada de novo sob o
sol”.
Mas, o ato de representar está estritamente ligado às ambições do Ilê Aiyê. Essa
representação se faz árdua no desfile pelo valor ritualista e cênico do fato. Isto se
materializa na maneira de vestir, de sentar-se, de cantar, dançar ou jogar capoeira e
também no balançar dos corpos no ato percussivo, a musicalidade que acompanha
os corpos rentes às suas pretensões de movimento.
Com estas considerações, afirmo ser vasto o estudo sobre o corpo, bem como é
largo o caminho a percorrer. Esta proposta de estudo premissa o corpo em si e a
sua centralidade na educação e na cultura. A trajetória mais recente da produção do
conhecimento, (século XXI) interpreta como superada a concepção de corpo
naturalizado. Passamos do estágio de “ter corpo” para o estado de “corpo-ser” numa
concepção não apenas metafísica e, sobretudo identitária. Falo da trajetória de um
corpo encharcado de processos históricos que constroem dialogicamente os seres
totais, homens e mulheres, criativos, humanos. Desta forma corpo e identidade
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social se constituem em um arcabouço real, estabelecendo relação vital entre cultura
e natureza.
Esta realidade pode ser considerada dupla na medida em que se superou o caráter
unicamente natural do corpo. Compreendo corpo como um entrelace entre o
biológico e o simbólico sem hierarquizar seus lados. Esta visão propicia a
concretização da hominização mediada pela cultura, como bem disse Le Breton:
Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, o
corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o
mundo é construída: atividades perceptivas, mas também expressão
dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de
gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução,
técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o
sofrimento, etc. Antes de qualquer coisa, a existência é corporal.(LE
BRETON, 2007, p.7)

O que Le Breton tenta imprimir é que a nossa presença corpórea define nossa
posição no cenário da vida. É por meio do corpo que personificamos nossas ações e
visões de mundo, de modo a edificar nossa existência. Também deixa entender este
autor que a prática corporal indubitavelmente define esta existência, compreendendo
ser esta existência encharcada de historicidade, dramaticidade e emoção. Corpo,
portanto, centraliza nossas sensações de ser, enquanto busca, com sua presença,
solidificar nossos desejos.
Ao considerar superadas as concepções biologizantes e naturalizantes de corpo,
admito analisar corporalidade por via da interseccionalidade: o corpo é ao mesmo
tempo sexo, raça/etnia, gênero e classe, dimensões construtoras das subjetividades
humanas. Trato assim dos sentidos e significados do corpo na sociedade, suas
representações e identidades:
Reitero que sentidos e identificações de corpo e movimento sofreram
forjamentos históricos que precisam ser problematizados numa
cidade onde é grave a questão da desigualdade social e racial.
Entendo que tais forjamentos foram baseados nas ideologias de
branqueamento, salientadas na cor da pele e no ideal de corpo e
aparência, resultando na dificuldade que temos em corporificar
valores identitários de matriz étnico-racial negra e indígena e
apropriá-los como civilizatórios. (MOREIRA, 2008, p.54).
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Esta preocupação da ausência de uma configuração corporal afro-brasileira em
Salvador, perpassa o senso comum e retira do corpo o sentido de identidade em seu
significado mais abrangente: a reivindicação e assunção de si. Desta forma, acredito
que a luta do Ilê Aiyê para ser e parecer negro tem forte repercussão na imagem
corporal, especialmente nos desfiles carnavalescos. Isto porque a assunção da
identidade negra é posta no jogo da validade cênica carregando consigo as
identidades. É assim que o desfile se desenrola, arrebatando opiniões a favor e
contra a presença unicamente negra em termos de fenotipia. As rasuras expostas
nesta validade cênica vão além da aparência, se levar em consideração que cada
representante do desfile carrega em seu corpo suas identificações que não se
esvaem no momento apoteótico carnavalesco.
Mas é o compromisso ideológico que sobrepõe a validade cênica. Cada
representante do desfile deve carregar também as razões existenciais de ser e estar
naquele momento envolvido com algo a mais: a representatividade política. Como
entidade que defende a afirmação da cultura negra, o Ilê é tradutor de uma atitude
inquestionável do ponto de vista político e rasurável em termos culturais. A cultura
negra, neste caso, ganha formato unitário e viril, expondo sua altivez e
representando uma unidade não maleável, baseada no pertencimento e na
afrocentricidade.
Esse corpo-identidade se apresenta performativamente íntegro, embora suas
rasuras, grupalmente não perceptíveis, estejam presentes na individualidade de
quem se veste e se enfeita para um desfile tão importante, ápice de toda a
reivindicação identitária do Ilê Aiyê. A primeira vista, estas rasuras parecem
inegociáveis, porém, na vivência das ações culturais do Ilê, percebi um canal de
diálogo que desmascara qualquer tentativa de atribuir ao Bloco um fechamento em
si. Pelo contrário, comprova ser o Ilê Aiyê uma entidade aberta a pesquisadores e a
comunidade independente de cor de pele ou origem social.
O Ilê Aiyê superou o bate boca racial e recebe em seus cursos, oficinas e escolas
alunos não negros, oferecendo um conhecimento além da Cultura Negra, pois
temáticas gerais e universais estão expostas no PPP, Projeto Político Pedagógico
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da Escola Mãe Hilda e são cumpridos por meio das elaborações e planejamento
escolar.
A questão do desfile carnavalesco e a exigência de que a cor da pele negra seja
preponderante é que geram a polêmica em torno do fechamento do Ilê a
participantes que não sejam negros. Essa necessidade de mostrar o corpoidentidade e denúncia das mazelas da comunidade negra em Salvador, traduzidas
em desigualdades sociais, econômicas e raciais é que justificam o apelo do desfile.
Mas o corpo do ilê não é algo solto na estrutura de poder. É preciso analisar o
percurso do corpo ao longo da história para compreendê-lo. E o caminho para
analisar corpo e identidade é extenso.
Pensa-se em corpo-identidade desde que o paradigma construtivista do século XX
pôs em suspense o determinismo dos naturalistas do século XVIII. No campo da
produção do conhecimento ainda se tenta afirmar um “estado paradigmático”.
Vivemos, portanto, na fronteira entre o contexto dialético das representações do
corpo e a mediação destas com a cultura. Sugiro, então, uma cronologia para o
corpo nas áreas de conhecimento, especialmente na Educação: no século XVII, o
ideário de corpo-identidade se apoiava nas concepções biologizantes ou
naturalizantes referendadas pelos estudos da origem das espécies e hereditariedade
de Charles Darwin. Por estas idéias, o corpo sobrepunha à cultura porque se
constituía em elemento neutro sobre o qual poderíamos inscrever comportamentos e
convenções.
O avanço da concepção da existência corpórea ou biopsíquica só começou a ser
combatida no século XX com as demandas do construtivismo que propunha um
novo empoderamento social e crítico do corpo. A marca desta nova concepção se
apoiava ainda na naturalização corporal através do sexo: “Esse paradigma afirma
que nascemos com corpos diferenciados sexualmente e que nossas identidades são
criadas, mantidas ou transformadas através de instituições, práticas e discursos”.
(MISKOLCI, 2005, p.26).
A discussão sobre corpo-identidade encontrou avanço paradigmático e superador do
binômio natureza X cultura por volta de 1940 quando os fatores sociais e históricos
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se constituíram em paradigmas. A era pós-Darwin e pós-construtivismo abriu o
processo de questionamentos sobre o binômio natureza/cultura e embora a idéia de
neutralidade corpórea ainda encontre repercussões ativas, visto que os apegos e
poderes sociais se constituem em cultura, já é seguro refutar a oposiconalidade do
binômio. Corpo e cultura são interlocutores do processo de hominização, cabendo a
cada um deles edificar a tarefa igualitária de suprir as identidades.
Tratando-se de um estatuto cultural, o corpo assume dimensões distintas a partir de
seus elementos representativos e configurativos. Essa construção é balizada a partir
do século XX. Assim podemos analisar corpo e cultura por meio de três concepções
contemporâneas: “corpo representado, corpo representante e corpo apresentador”.
(FONTES, 2007).
O primeiro se insere no contexto de controle institucional e artístico através da igreja
ou “igrejas” e do Estado; o segundo revela-se em seu poder político e revolucionário
a partir de sua autonomia no espaço e no tempo; o terceiro se firma na forma que,
antítese de conteúdo, se presta a viver do imediato e da concepção de ter corpo.
Na perspectiva dos estudos culturais, corpo-ser é resultante das reivindicações
identitárias, partidas de manifestações simbólicas. Essa cultura por não constituir um
todo unitário, pode ultrapassar fronteiras e se firmar em suas diferenças, de forma a
assumir sua alteridade, conforme descreve trecho da música A força do Ilê, do
compositor Paulinho Laranjeira quando ele diz: “tira-tira-tira-tira-tira/Tira o negro da
senzala/E da liberdade/Liberdade do Ilê”.
Ao tirar o negro da senzala, dispondo-o em outro cenário qual seja seu universo
criador, longe das algemas, tem-se a consciência de sua alteridade enquanto
humano. A canção reitera a liberdade como primazia para que aconteça a
superação de um sistema que aprisiona as imagens do negro na sociedade atual e
encontra no período escravocrata as razões das mazelas reais.
De fato, ainda há reflexos deste período escravocrata nos números da desigualdade,
pois o período foi longo e a sua vigência marcada por nuances sociais, políticas e
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culturais, mas há outras componentes mais firmes que perpetuam essa
desigualdade a exemplo do racismo.
Isso indica que se experimentam atualmente outras formas de desigualdades cada
vez mais graves a partir das considerações de que a discriminação racial é herdada
do período escravocrata e persiste velada, apesar de combatida. Por isso é
importante atribuir ao próprio negro a tomada de consciência dessa combatividade,
tornando-o protagonista de sua própria história na luta pelo fim da escravidão
institucionalizada.
Esta canção me reporta ao pensamento de Bhabha, (2007) ao referenciar o trabalho
fronteiriço da cultura frente às aproximações do indivíduo com seus mundos. O
autor referenda o termo “diferença cultural” para denunciar as tentativas de
supremacia cultural enunciadas. Nisso ele orienta uma nova escrita sobre a
identidade da cultura porque “nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem
simplesmente dualista na relação do Eu com o Outro”. (p.106).
Com relação à educação, reporto-me a Bourdieau, (1987), quando o autor vê a
sociedade como inscritora de corpos na medida em que firma neles os princípios
fundamentais da cultura através de meios como vestimentas e atitudes gestuais e
verbais. Estas formas constituem os habitus através dos quais nos é possível
perceber que: “Nada parece ser menos inefável, menos incomunicável, menos
inimitável, e, por isso, mais precioso do que os valores transmitidos ao corpo, feitos
corpo pela transubstanciação adquirida pela persuasão escondida de uma
pedagogia implícita”. (p.167).
Já, Silva. M. C. P. (2008) defende que o corpo foi alvo de poder ao longo da história
e por esta realidade, corpo é meio de empoderamento de um sujeito sobre o outro.
Diz a autora que:
foi o investimento realizado nesse percurso histórico que possibilitou
o conhecimento do próprio corpo, a conscientização sobre essa rede
de poder que age sobre ele, tornando-o capaz de uma atuação de
submissão ou de viabilizar mecanismos sociais que lhe permitam
resistir à opressão, afrontá-la ou negociar com ela” (p.22).
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Neste ponto é que Foucault, (1979), diz que o controle capitalista sobre os
indivíduos não se dá apenas pela ideologia, mas, sobretudo pelo corpo e com o
corpo. É real a percepção de que o corpo é uma realidade biopolítica. (p.80). Já em
2001, Foucault mostra que o controle dos corpos se estabelece no enquadramento
dos

comportamentos-identidades,

fazendo

surgir

categorias

psiquiátricas

e

criminológicas como gays criminoso biológico, alcoólatras, prostitutas, (negros),
como portadores de identidades fixas de essência social desviada.
Arroyo, (2000), chama a atenção para o processo de adestramento de corpos
promovido pela pedagogia não crítica ao longo da história. Para o autor, é preciso
que a educação recoloque o corpo numa postura de identidade: “Recolocar o corpo
na centralidade que ele tem na construção de nossa identidade e da totalidade da
nossa cultura exige criatividade profissional de todos”. (p.72).Na atualidade,
superadas as concepções do construtivismo, percebe-se que há um equívoco na
tentativa de oposiconalidade entre corpo e cultura, conforme defende Miskolci:
A superação contemporânea do construtivismo mostra que a
oposição corpo/identidade é enganosa e que a oposição
natureza/cultura que lhe dá sustentação camufla práticas
reguladoras, processos segundo os quais se criam socialmente
identidades hegemônicas e marginais. Assim, corpo e identidade se
relacionam na construção social dos esquemas de inteligibilidade e
dos comportamentos considerados normais ou desviantes. A
identidade social não pode mais ser compreendida como algo
desencarnado, pois ela é corpórea desde antes mesmo de nossa
concepção.( MISKOLCI, 2005,p.4 ).

Com estas afirmações, fica patente que as ações e convenções sociais
historicamente recorreram ao corpo para ditar normas e estabelecerem viéis de
dominação e empoderamento político. Aliado ao componente político ressurgem as
concepções biologizantes e essencialistas recursivos para dominar aqueles
contrários a padrões sociais, subversivos ou indesejáveis. Ideologicamente, essa
forma de controle social se liga ao plano de reducionismo corporal marcando
estéticas, etnias, sexo e uma suposta hereditariedade comportamental.
Ghiraldelli Jr. (2007) denuncia uma pedagogia atual em que o corpo é adestrável por
concepção. A noção de que “cada um é seu corpo” (p.122), deixa entender que a
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educação é vista como treinável, daí ter o corpo esta mesma função ou missão.
Penso desta forma que as práticas corporais pregadas pelas pedagogias não
críticas continuam eficazes na tarefa de particularizar cada vez mais o corpo e assim
conseguir estabelecer uma estreita relação entre pedagogia do adestramento e
corpo submetido.
Esta noção de “cada um é seu corpo” de forma crua valoriza a idéia de que o corpo
é central na pedagogia, embora esta importância esteja fadada a cristalização de um
corpo adestrável por necessidade, distante, portanto, de um conceito de liberdade e
humanismo. Assim, um corpo é qualquer corpo, sucumbindo à ideia de técnicas que
se apropriem das habilidades corporais dos indivíduos, visando a performance e a
sobrevivência.
Neste aspecto observa-se um conceito de Educação Física íntimo da eficácia e do
adestramento, noções construídas ao longo da história da área e que se faz
presente quando se tematiza a idéia particularizada de corpo. Escapar deste ideário
parece tarefa problematizadora numa escola como a do Ilê Aiyê onde corpo tem
sentido de integralidade humana e a estética vale tanto quanto a altivez corpórea por
meio da fala e do gesto e a pedagogia tradicional corre no trajeto contrário.
Assim, falar em pedagogia e corpo na Banda Erê é, sobretudo, observar e
compreender o corpo ator daquela instituição de ensino cuja filosofia quer diferir da
sistemática oficial de ensino onde corpo, como disse Ghiraldelli Jr. é o “eu”. (p.119).
Mas este “eu” não está carregando suas identidades e sim favorecendo a um
conceito de eu universal onde a unilateralidade é mais significativa para o processo
de necessidade produtiva e alienativa. Descarregar este “eu” do corpo no Ilê Aiyê
significa dotar este mesmo eu de formas e conteúdos estéticos não dissociados dos
sentidos do “eu” coletivo, imperioso, orgulhoso, estimado em si. Este sentimento é
que produz um novo corpo, belo, cantante, dançante, não silencioso das mazelas e
problemas causados pelo racismo.
Apesar do Centro Educacional Senzala do Barro Preto pregar a laicidade em suas
ações educativas, a instituição não foge completamente das ligações com o
Candomblé, embora as informações passadas e os ensinamentos fiquem longe da
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doutrina. Mãe Hildelice Benta, substituta de Mãe Hilda na direção da escola deixa
evidente o propósito.
Ela diz que Candomblé é “escola da vida” e que o diferencial da escola comunitária
Mãe Hilda é a preservação da cultura negra. Afimando que “substituir Mãe Hilda não
é tarefa fácil, mas está dando para ser levada”, Mãe Hildelice admite uma energia
emanada dos orixás no Ilê Aiyê, mas que isso não é uma doutrina dentro das
escolas da instituição.
O único Orixá falado, descrito e explicado dentro da escola Mãe Hilda é Obaluaê,
por ser o santo de mãe Hilda. Todo mês de agosto, consagrado a Obaluaê, às
segundas feiras, são oferecidas pipocas às crianças. As pipocas são consideradas a
flor do orixá. Obaluaê é cultuado nesta ocasião em respeito à personalidade de Mãe
Hilda e o que ela representou e representa para o Candomblé no País. Mãe Hildelice
diz mais quando pergunto se as crianças aprendem a linguagem dos Orixás:”Não,
não aprendem porque a linguagem dos Orixás é uma religião, é parte da seita como
no terreiro de Mãe Hilda, como em outros terreiros”.
A entrevista com Mãe Hildelice Benta no dia 30 de maio de 2012 foi especial para
mim que pela primeira vez estava de frente com uma Yalorixá, considerada guia
espiritual do Ilê Aiyê. Ela me recebeu na pequena sala da diretoria no segundo
subsolo da Senzala do Barro Preto com muita simplicidade. Magra, 51 anos de
idade, aparentando bem menos, estatura média, usando óculos, Mãe Hildelice
trajava blusa branca e saia azul marinho com barras também brancas. Minha visita
foi numa quarta feira. Cabelos trançados presos, dispostos do lado direito do ombro.
Nos pés uma sapato aberto, baixo, com as cores do Ilê Aiyê, confeitado de frisos em
amarelo, preto e vermelho. Calma nos gestos, olhar firme, mãos seguras, aos
poucos ela foi falando de suas tarefas como Mãe de Santo, nova Yalorixá substituta
de sua mãe de sangue no terreiro Ilê Axé Jitolu. Mãe Hilda faleceu no dia 19 de
setembro de 2009.
Mãe Hildelice Benta, cujo santo é Oxalá, contou com emoção de ser agora mãe
espiritual de mães e de filhos que são adeptos do candomblé. Ela que experimenta
ser mãe de sangue de uma moça de 14 anos: “É que você passa assim na rua e
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eles te dão a benção. É uma tarefa muito difícil substituir Mãe Hilda, mas dá pra ser
levada”.
Aos poucos ela foi contando a história da Escola Mãe Hilda e destacando o número
de alunos presentes no ano de 2012:150 crianças. Mãe Hildelice focalizou a
laicidade dentro da escola, mas admitiu uma energia oriunda do Candomblé. Essa
energia fica apenas no imaginário, pois ensinamentos do Candomblé não são
repercutidos dentro da escola. Afirmou Mãe Hildelice que a escola tem um
compromisso com a cultura negra e que esta é difundida no material didático e nas
práticas pedagógicas, alinhavadas com o Projeto Político Pedagógico da escola.
Percebi que os Cadernos de Educação são instrumentos de forte repercussão
pedagógica. Eles orientam as professoras e a coordenação da escola, subsidiando
as aulas e os ciclos de aprendizado. Os cadernos são guias de toda a produção das
aulas. Na verdade, por ausência absoluta de material didático extra-escola tratando
de questões étnicorraciais, os cadernos suprem essa carência.
No Brasil e na Bahia ainda são insignificantes os materiais produzidos sobre cultura
negra que possam ser apropriados pela educação fundamental. As produções
existentes e abundantes estão no âmbito da academia e não são sistematizados
pelas Secretarias de Educação. Deste modo, os Cadernos de Educação do PEP são
o mais importante documento de apropriação didático-pedagógica dentro da escola
Mãe Hilda.Outra dificuldade encontrada por esta pesquisadora está na literatura
sobre corpo afro-brasileiro. Pouco se tem produzido a esse respeito, sendo este
trabalho pioneiro. Esta condição está atrelada às produções acadêmicas, pois todos
os trabalhos analisados sobre blocos afros não trouxeram grandes contribuições
nesta área.
Esta lacuna por ser vista como generalizada em função dos tabus ainda existentes
quando se fala de corpo, sendo que o corpo negro sofre ainda mais os efeitos da
invisibilidade na educação e na cultura, não sendo possível encontrar referências
concretas. É importante afirmar que nem mesmo os Cadernos de Educação do PEP
trazem sistematizações sobre corpo negro e cultura.
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3. A DANÇA NO ILÊ AIYÊ: encantamento e autoafirmação.
Durante minha passagem pelo Ilê, presenciando aulas de dança e percussão,
entrevistando e fazendo pesquisa bibliográfica na Biblioteca, percebi que a dança
era uma das atividades mais requisitadas e com maior número de alunos. São duas
turmas de 25 meninos e meninas pela manhã e a mesma quantidade à tarde, duas
vezes por semana. Três professoras cuidam do repertório e das estruturas das
aulas.
Percebi ainda que o aquecimento para a atividade principal era feito sempre com
jogos e brincadeiras e que a atividade principal da dança era preparada com
repertórios musicais do próprio Ilê Aiyê. A atividade se desenvolvia em roda e os
passos lembravam ora as forças da natureza como o vento, o sol e as ondas do
mar, ora cenários da Àfrica tribal, com suas personagens e atribuições,
principalmente atividades de caça e sobrevivência. Os pés batiam pesado no chão,
os corpos saltavam, lembrando golpes da Capoeira. Os corpos gingavam, se
esticavam e contraíam num ritual de afirmação, os olhos estavam fixados nas
paredes espelhadas do salão de dança, mas não perdiam a noção do olhar
enviesado para os lados e para dentro da roda.
Das várias vezes em que observei as aulas de dança e percussão da Banda Erê,
uma delas marcou a memória de tal forma que merece neste texto uma descrição
esmiuçada. Aconteceu numa sexta feira do mês de novembro de 2011 quando
presenciei o processo de iniciação a dança pela professora Vânia Oliveira,
Licenciada em Dança pela Universidade Federal da Bahia. Ela se utilizou de
pequenos jogos para introduzir a dança e casá-la com a música que saia de um
aparelho de som.
A iniciação, para, em seguida, aplicar a dança criativa foi ao som da música A bola
da vez dos compositores Joccylee e Toinho do Vale. O refrão principal da música foi
usado para materializar a síncopa musical ao mesmo tempo em que fechava a
mensagem de autoafirmação étnica e racial. Síncopa segundo Sodré, (1998, p,25)
quer dizer a arritmia musical, ligando o ritmo prolongadamente fraco do som ao
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tempo forte, um elemento defendido pelo autor como sendo de textura africana,
embora outras partes do mundo a reconheçam e a pratiquem em suas peças
musicais.
A sincopa de a Bola da Vez pareceu acelerar o processo maleável corporal dos
meninos ao ponto de eu ter percebido o prazer do refrão que dizia assim: ”Esse país
foi feito por nós. Ninguém vai mudar, nem calar nossa voz. Direito de ir e voltar,
cidadão. Levante a bandeira do gueto negão. A bola da vez, sou a voz, sou ilê”. Na
explicação da professora Vânia, o aprendizado no Ilê é integralizado no saber
dançar, tocar, cantar, atuar nas aulas de informática, e conhecer direitos humanos,
daí, a busca pelas canções que traduzem essa qualidade de mensagem capaz de
acoplar a atividade. Isso remonta as formas de conservação da cultura negra nas
Américas, conforme lembra Sodré (1998.p.25).
Nas táticas de preservação da cultura negra nas Américas, a forma
rítmica desempenhou papel importante. É sabido que na música
negra, a riqueza rítmica relega a segundo plano a melodia, que é
simples, de poucas notas e frases pouco expressiva. No contato das
culturas da Europa e da África, provocada pela diáspora escravizada,
a música negra cedeu em parte à supremacia melódica européia,
mas preservando em sua m atriz rítmica através da deslocação dos
acentos presentes na sincopação.(SODRÉ, 1998.p.25).

Assim me pareceu que o canto de a Bola da vez, misturado à coreografia da dança
criativa de matriz africana foi o ponto certo para a plenitude da atividade de dança
experimentada pela professora. Estava materializado na música o objetivo central da
atividade da dança. Quanto aos movimentos, os passos da dança escolhidos para o
casamento com a música eram todos reconhecidamente afros, um fenômeno
também explicado por Sodré, (1998. p.23). Para ele, o casamento da expressividade
com o sistema religioso é natural nas culturas tradicionais africanas.
Neste ponto, observa que a forma musical é extremamente integrativa e interativa,
dinamizando elementos semióticos como gestos, cores, passos, palavras, crenças e
mitos. Sodré também vê na globalidade dos movimentos a supremacia do ritmo:
Na técnica dessa forma musical, o ritmo ganha primeiro plano (daí a
importância dos instrumentos de percussão), tanto por motivos
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religiosos quanto possivelmente por atestar uma espécie de posse
do homem sobre o tempo: o tempo capturado é duradouro, meio de
afirmação da vida e da elaboração simbólica da morte, que não se
define apenas a partir da passagem irrecorrível do tempo.
Cantar/dançar, entrar no ritmo, é como ouvir os batimentos do
próprio coração – é sentir a vida sem deixar de nela reinscrever
simbolicamente a morte.(SODRÉ, 1998, p. 23.).

Mas não é fácil conseguir esta sintonia, conforme diz Vânia Oliveira na entrevista
para este trabalho. Disse-me ela que, para atingir a globalidade dos propósitos da
Banda Erê quais sejam, canto, dança, percussão, informática e cidadania é
necessário um processo de sedução pela dança.
Eles não querem dançar, eles querem tocar. A dança você tem que
trabalhar num processo de sedução. Depois mantenho contatos com
eles em pontos de integração, trabalhar o coletivo porque eles fazem
parte de um grupo, de uma banda e de uma banda em formato de
senso coletivo e senso colaborativo. É importante isso ser
trabalhado. E a partir desses jogos construir a parte da metodologia
da dança. Então é muito mais nessa escada de construção, sedução
e prática técnica da dança que eu venho construindo as minhas
aulas. O último degrau que eu chego é justamente nesta parte
prática mesmo da dança, mas até então eu venho trabalhando com
jogos, esse bate papo, percebendo muito, porque o papel de
observação para mim é fundamental, a gente tem que observar;tem
que ter muita sensibilidade para aproveitar o que eles tem porque
eles não vem ocos, eles não são seres sem luz, não são alunos.
Então o que eu posso aproveitar de um menino . Por exemplo a
gente tava agora nessa aula e um dos professores, o professor de
informática foi reclamar que um dos estudantes bagunçou a semana
inteira e que por ele não faria aula. E observando esse menino
tocando na banda, eu percebi que era um dos melhores. Então,
assim como é que eu posso aproveitar esse menino que toca bem
pra caramba, no entanto, não quer fazer aula de informática, não
quer fazer aula de dança, não quer fazer aula de canto,não quer
fazer aula de estética. De que forma eu vou utilizar para esse
contexto global que é a banda Erê. Então é mais no processo de
sensibilidade; é perceber o que este estudante tem pra oferecer,
dialogar com a mesma ferramenta dele. Eu não posso vir com um
discurso totalmente acadêmico, técnico que eu não vou conseguir
dialogar com ele;não vou conseguir me comunicar. Então, primeiro
tem que conhecê-lo, não adianta e tentar dialogar com a mesma
linguagem. (Vânia Oliveira – Entrevista).

Ao observar o esforço da professora Vânia em fazer dançar ao ritmo de A Bola da
Vez, relembro a importância do som para coordenar o tempo e o espaço nas
culturas africanas. Segundo Sodré, (1998, p. 20), “Isto se evidencia, por exemplo, no
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sistema jejê-nagô ou yoruba, em que o som é condutor do axé, ou seja, o poder ou
força da realização que possibilita o dinamismo da existência”.
Ao observar no mesmo dia a aula de percussão da banda Erê, notei que os corpos
eram elementos dinamizados pelos instrumentos, cada um deles imprimindo um
ritmo gestual de acordo com o acorde exigido pela música. Desse modo compreendi
que os corpos representam valores culturais que atuam de tal jeito que suas práticas
atinjam o ser total visando um contexto que considere o homem como sujeito da vida
social.
Ao revelar a intenção de observar as partes do conjunto de fazeres atribuído aos
cursos da Banda Erê, a professora Vânia deixou escapar que a dança, como
elemento pedagógico entra na vida das crianças e jovens em caráter secundário
porque o grande objetivo dos sujeitos ao adentrar a Banda Erê é bulir nos
instrumentos, talvez pela possibilidade de ascensão profissional, ambicionando tocar
na banda principal.. Mas o instrumento é que bole com seus corpos, desde seu
manuseio casual até os toques ensinados. É com o diz Sodré, (1988, p.21) “na
cultura tradicional africana, ao contrário, a música não é considerada uma função
autônoma, mas uma forma ao lado de outras – danças, mitos, lendas, objetos,
encarregados de acionar o processo de interação entre os homens e entre o mundo
visível (o ayê, em nagô) e o invisível (o orum)”.
Por esta característica o corpo se descobre, se acopla ao ritmo musical e o
instrumento formando a ‘Banda’, que no Ilê Aiyê, tem este sentido complexo que
toca a vida dos que dela participam e não apenas a apoteose dos corpos quando
executam a atividade musical. Por outro lado, ainda focando as palavras da
professora Vânia Oliveira quando esta se refere a sedução por via da mesma
linguagem, a cotidiana e popular, contrária à acadêmica e erudita,

é preciso

observar seu caráter democrático no sentido de experiência e contradições.
Observei a intencionalidade na tentativa de se agrupar valores aos prazeres do
aprendizado como se a prática em si equivalesse ao poder coletivo e não apenas
como fazer individual, privilegiando assim a construção de uma memória coletiva
onde a democracia torna-se histórica. Por outro lado não se pode perder de vista o
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que Sodré (1996, p.98), chama de “organização do saber transmissível no processo
educativo moderno”. Para ele, esse processo é basicamente disciplinar, delineando
os saberes para a prática simplificadora da especialização e tornando a relação
professor/estudante enviesada para a institucionalização. Ainda assim chama o
autor a atenção para o “interior das práticas ditas comunicacionais” por onde
transitam a pluralidade das práticas socializadas. O aviso é para a busca da sintonia
entre cultura e movimento musical, de tal modo que o desejo do todo alcance seu
ápice. É como se o pertencimento cultural se elevasse cada vez mais de acordo com
a socialização de seus acontecimentos.
Durante o aquecimento e no final da aula sempre há mensagens faladas pelas
professoras. São as temáticas do dia. Estive observando uma das aulas na semana
do 20 de novembro de 2011 e naquele dia a professora Vânia Oliveira fez um
discurso sobre a importância da data que lembra a morte de Zumbi dos Palmares.
O discurso da professora ganhou sentido de temática do dia com a coreografia, a
preparação dela e a música escolhida, estabelecendo um plano de aula muito bem
estruturado e com o objetivo de apontar para o significado da data. Ao final da fala,
os alunos também comentaram sobre o momento, deixando perceber que a
intencionalidade fora atingida.
Percebi na gestualidade das danças praticadas nas aulas da Banda Erê uma certa
semelhança com a ritualidade dos Orixás quando estes se manifestam nos terreiros
de candomblé, semelhança admitida por alguns dos meus entrevistados, mas
negadas nas relações entre a dança e o ritual no sentido doutrinário. Na Banda Erê
não se aprende a linguagem ritualística dos Orixás. Os meninos e meninas recebem
ainda ensinamentos sobre a dança contemporânea de matrizes africanas.
Mas em algumas crianças, especialmente as que estavam de torços na cabeça ou
saindo de obrigações do Candomblé, percebi que seus corpos se moviam de forma
mais sintônica, fazendo lembrar as danças de terreiros, gestos espontâneos,
ritmados, moldados aos corpos destas pessoas. Era como se a linguagem dos
Orixás não permitida na escola, brotasse naturalmente e por isso não podia ser
reprimida.
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Vânia Oliveira considera que o processo de autoconhecimento é vital para a prática
da dança na Banda Erê. Para ela o que está em jogo é a revalorização das matrizes
estéticas negras, assim como as culturais e as sociais. É onde ela vê o papel da
dança.
Eu considero que é pensar mesmo nesse processo de
autorreconhecimento e revalorização de suas matrizes estéticas,
culturais, suas matrizes sociais, suas matrizes religiosas e a dança,
cumpre esse papel de autorreconhecimento indentitário, de busca de
suas identidades, da autoestima, desse senso de reconhecimento
etnicorracial. Então a dança, ela vem pra mim como uma ferramenta,
como um instrumento capaz de trazer todas essas informações, de
fazer com que todas esses informações sejam vivenciadas e
praticadas em sala de aula.(Vânia Oliveira – entrevista)

Pelas palavras de Vânia Oliveira, nota-se que o importante na dança para a Banda
Erê, é o desabrochar dos corpos na atitude de se ver no ato e que este ato se una
ao batuque e a gestualidade para formar um ser ciente esteticamente e apto a
desenvolver suas potencialidades comportadas no pertencimento etnicorracial.
Nos batuques de ensaio da banda Erê notei uma forte utilização dos movimentos
laterais da cabeça como se a comandar os demais órgãos e membros corporais.
Esse jogo de balançar a cabeça junto com os membros superiores, os braços,
explica a liturgia africana de Exu Bara, o rei do corpo, como deixa a entender Luz,
(2002, p.70):
Energia, sinergia, ação e movimento, circulação das substâncias que
movem o ser humano e seu destino são princípios dinamizados por
Exu Bara. Oba + ara, o rei o do corpo, responsável pelas vias
internas que proporcionam dinamismo a existência concreta e
individual.

No Candomblé Exu tem significado vital. É o orixá do comportamento humano. Em
yorubá, Exu significa “esfera”, mas, para este trabalho trataremos Exu como orixá do
movimento. Exu rege o Bara (Corpo em Yorubá) ao contrário do que atribui o senso
comum a Exu como Orixá do demônio, como os diabos de outras religiões. Sendo o
Orixá do comportamento e do movimento Exu emana as mutações do iniciado a
seus mundos e seus comportamentos. Exu tem a fama de ser o mais viril e vitorioso
dos orixás por isso é tão temido. Quem agrada a Exu tem vida alegrada, do
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contrário, seu poder pode ser destituído. É o Orixá das contradições como contradito
é o corpo do ser humano e o movimento.
No Brasil, Exu é um dos mais importantes orixás, sendo o primeiro a receber os
presentes e as saudações antes de todos os orixás ou evento. Segunda feira é o dia
consagradado a Exu que tem as cores vermelho e preto como representantes. Exu é
o próprio dinamismo da pessoa, seus movimentos, não obstante seu caráter
contraditório. Rege o elemento Bara sem o qual, diz o mito, é impossível dinamizar
os movimentos da vida. Exu também representa o deslocamento, o movimento e a
sua contradição. Exu é filho de iemanjá e irmão de Oxossi e Ogum. Como diz
Soares, (2008, p.87), Exu é o interlocutor dos demais orixás, emanando dele as
mensagens do movimento, do contraditório, abrindo assim, os caminhos para o
entendimento.

Neste mito está ressaltada, também, a face pedagógica de Exu que
aprende através da escuta e depois transmite o conhecimento aos
homens e aos Orixás de maneira que numa só entidade estão
contidas a docência e a discência que, junto à pesquisa e à escuta,
são características primordiais do verdadeiro educador. (SOARES,
2008,p.87).

Também é atribuída a Exu a essência do lúdico e da comunicação por onde
transitam seus movimentos mais conhecidos, cabendo também as atitudes em torno
da fecundidade, da sensualidade e da abundância. Como mito, tem a face da
ruptura, do eterno devir da vida que muda a cada instante.
Nos ensaios da banda Erê cada corpo se posiciona de forma a receber e utilizar o
instrumento, mas há nos alunos certa inquietude em manusear e malabarizar os
tambores. Muitas das vezes essa precipitação é combatida pelo professor de
percussão, com o se a dizer que ainda não é a hora para movimentos corporais
mais avançados.
Outra percepção é quanto a sensibilidade da escuta dos instrumentos. Em meio a
parafernália de instrumentos, o professor, curvando levemente o corpo e pondo a
cabeça lateralmente mais próxima do aluno, tenta saber quando o instrumento está
sendo destoado ou quando as notas musicais não estão encaixando-se a outros
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elementos da composição. Quando observei apenas as aulas de dança, notei que
por vezes este ou aquele aluno fugia para um canto da sala, se lá estivesse algum
instrumento de percussão. Este comportamento era a todo o instante reprimido pela
professora que desejava a presença única do aluno no dinamismo corporal com
apenas o som das vozes.
Nas aulas de dança do Ilê Aiyê usam-se aparelhos de som para reger os
movimentos corporais. Apenas nas aulas conjuntas entre dança e percussão é
desprezado o aparelho eletrônico e utilizado o som da percussão dos próprios
alunos. Notei que este é um momento de grande energia nas aulas, quando se
unem finalmente os dançarinos e os percussionistas. É uma espécie de ambição
tocar o instrumento. Ao transgredir, o aluno da dança adianta-se ao imaginário da
banda principal onde sonoridade, movimentos corporais e malabarismos já estão
devidamente afinados, prontos para serem imitados.
A disciplina de corpos também é exigida nas aulas de percussão, principalmente. A
atenção máxima ao som e ao toque no instrumento. Foi nessa hora que percebi o
sentido de “banda” como algo sinérgico, sintonal, afinado e corporal. No final das
contas notei que o grande objetivo era afirmar o som e a poesia da música no gesto
dos corpos atuantes. Estas construções é que vão propiciar um ser que se orgulha
do próprio corpo e que diz isso na maneira de aprender, dançar, tocar e cantar. É
como me disse Jaciara Ferreira, coordenadora da Banda Erê: “para mim, corpo aqui
na banda Erê é sinônimo de resistência. As crianças que aqui fazem as oficinas a
gente percebe que o corpo dentro dessas oficinas também fala”. Mais adiante ela
explica que este mover-se dentro das oficinas tem outro sentido: “em cada
linguagem dessas a gente percebe que o corpo do homem, principalmente do
homem e da mulher negra, tem uma expressão, um potencial”. Jaciara vê algum tipo
de ligação do corpo dos meninos da banda Erê com o Candomblé, especialmente
naquelas que são oriundas dos terreiros, que estão saindo de obrigações. Na hora
da dança, os gestos só lembram os Orixás, mas a linguagem dos Orixás não é
passada pedagogicamente para os meninos da banda Erê.
Então, elas trazem muito dessa vivência dos terreiros para as aulas e
também para o dia a dia, eu percebo muito isso. Não há muitas
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crianças de terreiro, mas as que fazem curso aqui de uma certa
forma elas não se escondem, elas usam as guias, algumas saíram
agora de obrigações, então elas vem com torços, com a roupa
branca, então não tem como passar despercebido, mas não são
muitos.(Jaciara Ferreira, entrevista).

Jaciara também exclamou uma frase que ficou marcada em meu caderno de
registros: ”Parece que estes meninos já nascem com este corpo em movimento”
relatando a facilidade com que aprendem os passos das danças. Pernas abertas,
joelhos semiflexionados, tronco encaixado na bacia, cotovelos também reprimidos,
uma forma forte de bater os pés no chão, produzem movimentos que, ritmados e em
roda perfazem uma graciosidade e energia de quem carrega algo mais no corpo
como compromisso: o de se autoafirmar, plantar-se e olhar adiante. Como disse
Bárbara (2000, p.133-134: ”Dançando conseguem se identificar com as pessoas,
com a natureza, com seu grupo, e por meio da comunicação com o outro, sentem
que são, que existem, que vivem e percebem seus limites e aqueles dos outros”.
Voltando aos corpos e ao encantamento da dança na Banda Erê, me chamou a
atenção a forma de escolha das mensagens musicais e as atitudes dos dançantes
frente à dança criativa, uma postura altiva, “de queixo levantado” propositadamente
como se a enfrentar o oposto do gesto que se desenhava com a letra musical,
marcada notadamente pelo apelo a resistência pluriétnica. Esses corpos entram em
contato com o mundo social através da mensagem musical e materializam uma
postura altera quase sempre de posição contrária num rito que senão é de
enfrentamento, é de questionamento e de consciência do ato.
A Banda de Percussão, Canto, Dança e Cidadania, Banda Erê foi criada no
finalzinho da década de oitenta para valorizar novos talentos e reavivar a ambição
das crianças para assumir futuramente a Banda Aiyê que é a responsável pelo
padrão musical do Ilê Aiyê. A vida das crianças que participam da Banda Erê é muito
cuidadosa dentro das instalações da Senzala do Barro Preto onde elas recebem as
aulas e onde passam a maioria do tempo. Como alguns estão matriculados da
Escola Mãe Hilda, pode-se afirmar que é integral a educação que estes meninos
recebem.

O projeto conta com financiamento de instituições particulares e

governamentais, a exemplo da Petrobrás. Nos anos da pesquisa, 2011-2012, a
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escola trabalhava com 100 crianças e quatro professoras de dança, além dos
instrutores de informática e percussão, e os professores de cidadania, canto e
capoeira. A rotina destas crianças é grande. Durante os dois turnos, eles, dançam,
tocam e recebem as aulas de cidadania.
A escola foi durante muito tempo vigiada pelos olhos da Yalorixá Hilda de Jitolu e
continua do mesmo jeito com sua sucessora e filha, mãe Hildelice Benta. Erê tem
um significado muito forte dentro do Candomblé, por isso há tanto cuidado com os
filhos pequenos do Ilê Aiyê. Além do canto e da dança, eles recebem ainda aulas de
história afro-brasileira, interpretação e linguagem, ritmos musicais e saúde do corpo,
um projeto ousado e dos mais bem cuidados pela diretoria do Ilê. Nas aulas de
história da cultura afro-brasileira, eles experimentam conhecer a historiografia da
África e das Diásporas negras, tendo a pretensão de conhecer um pouco mais de
suas origens ancestrais.
Edmilson das Neves (entrevista) relata como são trabalhados os aspectos da
ancestralidade, baseados na Lei nº 10.639/2003. Segundo Edmilson ao falar da Lei,
o educador e os educandos estarão repartindo também os aspectos da
religiosidade.
Essa religiosidade está dentro desta concepção educacional. Falar
da 10.639 implica falar desse cidadão negro, desse homem negro
pelo mundo e quando começo a falar dele, eu falo desse ser social.
Então o que nós temos feito dentro do Ilê Aiyê: estamos discutindo a
questão religiosa como uma questão de matéria ampla que permeia,
todas as outras matérias, também fazendo com que nossos meninos
tenham um conhecimento, uma concepção de outras religiões
porque a prática do Ilê aqui dentro é fazer com que a partir do
momento em que você tenha conhecimento de sua religiosidade,
quem é você, enquanto ser religioso, e tenha conhecimento da
religiosidade do outro, você deixa de ser preconceituoso, você tem
outra concepção, um entendimento maior sobre isso.(Edmilson das
Neves – Entrevista)

Os argumentos apresentados por Edmilson para a difusão da religiosidade com
base na Lei nº 10.639/2003 são bastante consistentes e atende ainda ao comando
de manter laico o aprendizado no Centro Educacional Senzala do Barro Preto. Além
disto, os meninos são aproximados à realidade profissional, a partir do contato com
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os professores de percussão, dança e canto para que se tornem futuros integrantes
tanto do Ilê Aiyê quanto de outras agremiações que são ícones da nova música
baiana a exemplo dos cantores e percussionistas dos blocos e bandas de Salvador
e do Brasil. O objetivo é contribuir para a construção da identidade etnicorracial das
crianças do bairro bem como estimular a participação deles na vida do bloco.
Não é difícil compreender a importância do Erê para o Candomblé. O erê é o
mediador entre o iniciado e o seu Orixá. É como se a entidade conduzisse o iniciado
a vida do Candomblé, um ponto de sutura entre a consciência do iniciado e a
inconsciência do Orixá. Através do Erê o iniciado aprende os passos mais
importantes do Candomblé, com o culto e o significado de todo orixá.
Se o estágio infantil é o elo do iniciado com o Candomblé, logo cabe ao Erê ensinar
ou iniciar a pessoa aos ritos principais de seu Orixá. Essas informações me foram
passadas em conversas com pessoas de dentro do Ilê que preferiram não dar
entrevista, mas falar da experiência com os Orixás simplesmente, sem serem
identificadas. A palavra Erê no yorubá quer dizer divertimento, lazer, brincadeira,
quase sempre confundido seu significado com Omodé, nome dado na língua yorubá
às crianças. Erê, na verdade é a entidade encarregada de levar as mensagens do
Orixá para o iniciado.
Outro momento de forte impacto para este trabalho se refere aos preparativos para a
junção da dança, do canto e do batuque pelas crianças. Cada uma sabe exatamente
o instrumento que mais lhe é peculiar, mas não deixa de experimentar os demais.
Quando se unem corpos e instrumentos, aparece o resultado de um trabalho único,
detalhado pelo corpo. O corpo balança o instrumento, as mãos se movem e os
ouvidos se aguçam para tornar único o momento. As batidas são acompanhadas
pelo movimento do corpo, dando a impressão de que corpo e instrumento são a
mesma coisa. Foi um momento de especial emoção, ver crianças e adolescentes
mergulhados numa atividade corporal que seguia o ritmo musical, sem destoar.
As crianças menores eram as mais atenciosas por exigência do aprendizado ainda
menor do que os adolescentes. Como estavam sempre de frente uns aos outros, o
ritmo era quase circular, exigindo uma disciplina natural e uma alegria contagiante
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pelo momento de junção. Os meninos sem instrumento dançavam ao redor da
banda como se aproveitasse o momento para treinar seus corpos e sua
desenvoltura artística e estética.
A melodia quase sempre era repetida para corrigir possíveis falhas, por isso a
impressão que me dava era a de que eles cresciam a cada movimento repetido na
busca pela perfeição tanto do ritmo quanto do movimento corporal. E eram
incansáveis. Eles não queriam parar e isso só ocorria por interferência do professor
de percussão ou das professoras de dança. A união dos instrumentos com a dança
é especialíssimo, pois comporta a avaliação do aprendizado das crianças e
adolescentes.
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4. IDENTIDADE E CULTURA: marcas do poder no Ilê Aiyê
Ao escrever o texto Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual,
Kathryn Woodward (2007) explicitou a importância da simbolização no processo de
representação. Esta autora lembra que os sentidos produzidos pela representação
atuam em toda a relação com o mundo e por meio da qual se pode ver as
identificações de cada um e a partir daí compreender quem de fato é excluído ou
incluído. Assim podemos pensar povos comuns diaspóricos, como é o caso de
Salvador, onde boa parte partilha “o local e diversos aspectos da cultura em suas
vidas cotidianas”. (p.8). É por aí que vejo as contestações das identidades
construídas pela cultura nas formas mais contemporâneas como deixa perceber a
autora:
Enquanto, nos anos 70 e 80, a luta política era descrita e teorizada
em termos de ideologias em conflito, ela se caracteriza agora, mais
provavelmente, pela competição e pelo conflito entre as diferentes
identidades, o que tende a reforçar o argumento de que existe uma
crise de identidade no mundo contemporâneo.( WOODWARD,2007,
p. 25).

Essa crise de identidade é reforçada pela necessidade de combate às formas de
preenchimento do outro pelo poder. A identidade procede este poder. Ao reivindicar
o reconhecimento da diferença, o indivíduo carrega por via de seu empoderamento a
tarefa de defender-se de uma situação a qual está subjugado, não se importando
com a força contrária ao seu intento. Esse movimento reivindicatório da diferença é
que caracteriza o argumento atual de crise identitária.
Tomaz Tadeu Silva no texto A Produção social da identidade e da diferença (2007)
acredita que as “questões multiculturais e da diferença tornaram-se centrais na
teoria educacional crítica”. (p73). Mas, vê no multiculturarismo não crítico um apelo
exagerado à tolerância e ao respeito à diversidade em troca do embate sobre a
critica política da identidade e da diferença que estaria também na pedagogia vez
que as identidades segundo o autor “tem estreitas conexões com relações de
poder”. (p. 97).
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Refletindo sobre estas conexões, é que penso o caso de Salvador. Vale relembrar
uma canção do Ilê Aiyê chamada Ilê para somar na qual seus autores Valmir Brito,
Armandinho Áras e Levi Menezes traçam uma leitura das aspirações no negro
baiano frente às globalizações e identidades, as quais estão ligadas à liberdade, a
história e uma suposta e utópica unidade dentro do próprio movimento negro:
Sem facções/Sem transmutação da cor/Sem lágrimas nem dor/Não
há submissão da raça/Pirraça, pirraça/Sem lágrimas, nem dor/Só
mesmo o criador/Se vê o passado o tempo levou/Hoje a expressão
do negro/É só amar/Hoje a expressão do negro e liberdade/É certo
futuro vai estar no presente/Um militante ex-não combatente/Um
dissidente
negro
traidor/Saudades
daqueles
Que não voltam atrás/Sem dividir seremos sempre mais/Sem dividir
esse meu eu será você/Adoro ilê/ Tenho orgulho ilê/É o mais pleno e
invulgar
respeito/Na
sua
trajetória/Tornou-se
um
monumento/Irreverente dessa nossa história/Ilê ilê ilê ilê/Aiyê.

Nesta canção, existe uma noção de pertencimento não fechada, mas cavada na
ancestralidade e na luta contra as desigualdades, além do apelo a unidade. A base
conceitual deste pertencimento é a defesa da cultura negra. Neste aspecto é bom
delinear o que se entende por cultura negra neste contexto.
Sansone, (2002) faz uma narrativa do fenômeno transatlântico que levou, segundo
ele, “a criação da cultura negra tradicional quanto da moderna”. (p.249). No texto o
autor faz uma crítica ferrenha ao modo com que se apropriam do Continente
Africano para produzir discursos sobre cultura popular, cultura negra e sincretismo
religioso. Tais conclusões do autor foram feitas tendo como base o trajeto crítico das
práticas do século XX: ”da cultura intelectualizada e no discurso oficial sobre
nacionalidade, assim como nas suas versões populares” . (p. 250). Assim pensa
Sansone sobre cultura negra:
A cultura negra pode ser definida como a específica subcultura de
pessoas de origem africana dentro de um sistema social que enfatiza
a cor, ou a descendência a partir da cor, como um importante critério
de diferenciação ou de segregação das pessoa. Como todas as
subculturas, por exemplo, a cultura operária, a cultura negra não é
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algo fixo, em todo abragente, porque é por definição sincrética18 e
fruto de relações sociais, neste caso, entre grupos racialmente
definidos como “brancos e “negros. Isto quer dizer que por definição,
nem todas as pessoas identificáveis como negras se reconhecem ou
participam da cultura negra, o tempo inteiro. I(SANSONE, 2002, p.
252).

Mas, a cultura negra não pode ser definida de forma estreita ou ingênua sob a égide
da produção e do consumo; ela se impregna na estrutura identitária do grupo social
e se aprofunda no compromisso político das entidades que a conservam ou a
ressignificam, como é o caso do Ilê Aiyê. Mãe Hildelice lembra que o “grande
diferencial da Escola Mãe Hilda” é o tratamento dado a cultura negra. Entendo que a
cultura negra ganha impacto na consolidação de raça e das lutas que foram
travadas historicamente pelo Movimento Negro sob a forma de idéias, produções e
construções pedagógicas. Uma destas lutas é contra o racismo.
Barros (2009) elege o conceito de Albert Memmi19 como um dos mais cruéis quando
se trata de conceituar racismo a partir de sua relação com o termo raça. Diz-nos
Barros que:
O racismo – há poucas definições tão contundentes quanto esta que
foi elaborada por Albert Memmi (1963;186) – corresponde a uma
“atribuição generalizada de valor a diferenças reais ou imaginárias
para beneficio do acusador sobre a vítima, com a finalidade de
justificar privilégios ou a agressão do primeiro”. ( BARROS, 1999, p.
210).

Encerrando, Barros salienta que racismo está intimamente ligado a noção de raça.
Explicito que na proporção em que se rejeita raça em seu sentido ideológico e
apregoa-se sua retificação como inexistência biológica, justifica-se e naturaliza-se
sua raiz de ação prática, ou seja, os atos de racismo. Outro problema é dimensionar
alguns dos efeitos do racismo na conjuntura social da população negra de Salvador.
Para isso, é preciso observar as condições sociais, raciais e culturais de uma cidade
como Salvador, cujos índices de pobreza são condolentes. Isto me reporta ao que
18

O autor chama a atenção para as produções anteriores sobre cultura negra na áfrica, antes do maciço tráfico
negreiro, como resultado de contos de colonizadores e missionários portugueses. Portanto, não se trata de um
termo brasileiro genuíno.
19
Ver Albert Memmi (1963;186).
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disse Kathryn Woodward, (2007, p.25,) ao analisar as identidades em conflito com o
interior das mudanças sociais. Para ela as identidades, ao contrário dos anos 70 e
80, quando a luta política era travada em termos ideológicos, agora, elas são
forçadas pela competição e pelo conflito entre as diferentes identidades.
Neste aspecto, observo o que questiona Stuart Hall, (2007.p.103), sobre quem
precisa de identidade. Esclarece Hall que toda identidade tem sua margem de
excesso e ao mesmo tempo a necessidade daquilo que lhe falta, no caso a
identidade conflitante que deve ser silenciada e inarticulada, um processo vivido a
sangue vivo pelas populações negras na Bahia ao longo da história da dominação
brancocêntrica..
Situo esta análise na compreensão do termo subclasse (Bauman,2005.p.46) por
meio da qual o filósofo polonês, entrevistado pelo italiano Benedetto Vecchi, revela
sua preocupação com a negação da identidade num contexto de identidade volátil
ou identificação e dos efeitos da globalização sobre as relações sociais. Para
Bauman existe uma razão para a reivindicação da identidade quando o sujeito se
depara com o não direito a escolhê-la: é quando este sujeito é subjugado
socialmente e encaixado na condição de subclasse, tendo sua identidade anulada
por hierarquia de poder. Para usar um termo mais atual, trata-se de uma análise da
exclusão ao direito às identidades dissonantes, em geral sujeitos em condição de
desigualdades. Para estes sujeitos, Bauman estabeleceu a seguinte descrição:
Pessoas cuja súplica não será aceita e cujos protestos não serão
ouvidos, ainda que pleiteiem a anulação do veredicto. São pessoas
recentemente denominadas de “sub-classe”: exiladas nas
profundezas além dos limites da sociedade – fora daquele conjunto
no interior do qual as identidades (e assim também o direito a um
lugar legítimo na totalidade) podem ser reivindicadas e, uma vez
reivindicadas, supostamente respeitadas. (BAUMAN, 2005. p.45).

Tratando-se da conjuntura capitalista no contexto de sua expansão no Ocidente,
Bauman defende a comparação dos atos de exclusão aos danos sociais produzidos
pela tradicional exploração. Para Bauman o que era apontado como exploração por
Marx, hoje se traduz em desigualdades produzindo do mesmo modo “aumento do
volume de pobreza, miséria e humilhação”. (p.47).
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No caso particular do Ilê Aiyê, faz-se emblemática a questão da reivindicação de
identidade social e cultural para seu empoderamento. Ampliando o foco para as
bases de ação do Ilê: cultura, lazer e educação, estendo essa reivindicação aos
direitos culturais ou reconhecimentos conforme prega Touraine (p.175), como forma
de garantir também os direitos políticos de uma maioria:

Que os direitos culturais, assim como antes deles os direitos sociais,
podem se transformar em instrumentos antidemocráticos, autoritários
ou mesmo totalitários, se não estiverem estreitamente ligados aos
direitos, que são universalistas, e se não encontrarem lugar no
interior da organização social, e particularmente do sistema de
distribuição dos recursos sociais.(TOURAINE, 2007, p.175).

Em contraponto, este mesmo autor aborda a ruptura das sociedades com o fim do
pensamento social, fazendo surgir outras idéias de sociedade e atores históricos. A
“mundialização” ou “altermundialização” é para Touraine, (p34) uma das razões para
outra definição de ator histórico que não mais pode impor-se nas considerações
sociais, especialmente de classe, conservando, entretanto as necessidades de
questionamento da sua própria sobrevivência em geral.
Uma dessas necessidades é a resistência étnicorracial e cultural por meio das quais
se podem afirmar a politização das relações sociais e a afirmação das comunidades
atingidas pelas desigualdades sociais, raciais e culturais. Essa noção de
pertencimento que extrapola qualquer consciência oreba20 de fato idealiza as ações
políticas de entidades como o Ilê Aiyê.
Um desses exemplos é dado em um texto escrito sobre racismo e gênero para o
Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais do Itamaraty e secretarias de
Estado e direitos humanos, em preparação à Conferência Mundial Contra o
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, no ano de 2000, pela
antropóloga Maria de Lourdes Siqueira, então professora da Universidade Federal
da Bahia e Diretora da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê. O texto
chama a atenção para o modo de perceber a realidade a partir dos
20

Modo baiano de dizer-se que algo é ingênuo, tolo, banal
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“comportamentos, expressões simbólicas, inspirados em princípios filosóficos,
ideologias, doutrinas”. (p.1). Para Siqueira, o que está em jogo nesta percepção é a
marcação das
Características que representam o legado das tradições, dos
saberes, dos costumes de seus antepassados, que constituem suas
referências familiares, culturais, civilizatórias, sobre as quais são
ancoradas, em grande parte, suas histórias de vida, seu cotidiano,
suas referências...](SIQUEIRA, 2000 p.1).

Essas articulações têm sentido no tratamento do gênero a partir do que se entende
como sobrecarga do racismo sobre a mulher negra. Siqueira. (p.16), chama a
atenção para a construção das organizações de mulheres negras que ao longo da
história sobressaíram nas lutas contra o racismo, na luta de classes e na afirmação
das tradições seculares tão importantes para o legado africano e afro-brasileiro. Esta
constatação está exposta em todas as “dimensões, mas, sobretudo essas
dimensões perpassam a totalidade da vida”. (p.16). Por tais questões é que Siqueira
exemplifica onde se fincaram essas ações:
Transcendem os muros das entidades étnicas e das organizações de
resistência negra Irmandades Religiosas, Terreiros de Candomblé,
Rodas de Capoeira, Afoxés, blocos-afros, Reisados, Congadas.
Sociedades do Divino, Tambores de Crioula, Tambor de Minas, entre
tantos outros mundos onde a população de origem africana se reúne
e se dá ao mundo. (SIQUEIRA, 2000, p, 16).

Tais afirmações lembram as estratégias do Ilê Aiyê através de suas formas de
educar-se e aculturar-se. Estas formas estão fincadas na tradição afro-brasileira e
africana e carregam o componente racial, justificando assim a preferência por
manter-se incólume aos apelos para que permita que branquelos participem do seu
desfile.
Na entrevista que me concedeu, Macalé dos Santos, ex-dançarino e diretor fundador
do Ilê Aiyê exalta a história africana como forma de preservação da cultura negra.
Quando lhe perguntei como isso é feito dentro do Ilê, ele me respondeu que “agora
as pessoas tem mais orgulho”. Esse orgulho se reflete na assunção da cor e na
aceitação do seu próprio corpo. Quando perguntei que corpo é este do Ilê Aiyê, ele
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me disse: “Este é um corpo sempre em movimento como todos os corpos, mas nós
temos um trabalho de preservação da cultura, da religiosidade, coisas que são
características da comunidade negra”. Mais adiante, Macalé lembra dos avanços
conseguidos com a luta em prol da assunção do corpo negro:
Hoje as pessoas andam de cabeços trançados, vestem batas,
querem ser africanos e antes do Ilê Aiyê ninguém fazia isto. As
pessoas não gostariam de se vestir de africano de jeito nenhum.
Achava que se vestir de africano, era ou estava se fantasiando para
o carnaval. Aí nós procuramos mostrar que existe esta
cultura.(Macalé dos Santos – Entrevista)

Isto me leva a refletir sobre Femi Ojo-Ade, ao escrever o livro Negro: Raça e Cultura
no qual assegurou que “a atividade criativa como processo de cultura desenvolve-se
a partir da forma de organização social, dando assim continuidade à atividade
social”. (p.33). Essa forma de linguagem intricada com a literatura há de materializar
a cultura dos negros, admitindo o desenvolvimento desta cultura como sendo parte
da própria existência das comunidades. Se for assim, então, Ojo-Ade admite esta
cultura como luta contra-hegemônica, contra a “nulidade” desta cultura, ajudando a
desassimilar o racismo cultural, embora ele persista de forma sutil, sorrateiro e
viscoso. (p.33). É preciso pensar no maquinário da cultura negra enquanto subsídio
de mobilização social. Esses subsídios são construídos na luta cotidiana dos grupos
e nas suas formas de representação.
Penso que não se pode fugir da representação, pois, segundo Hall, (2003, p. 325)
“tendemos a privilegiar a experiência enquanto tal como se a vida negra fosse uma
experiência vivida fora da representação”. Em verdade é por meio da representação
que nos constituímos e exigimos sermos vistos e imaginados. É por isso que Hall
chama a atenção para a política de representação e o significante flutuante da
cultura popular. Isto se dá de forma insatisfatória, mas é óbvio que se deve olhar de
outros modos esta cultura popular ao ponto de seus repertórios historicamente
construídos e os alternativos privilegiem a diversidade e não a homogeneidade. Diz
Hall, 2003, p.327 que:
Não é somente para apreciar as diferenças históricas e experiências
dentro de, e entre, comunidades, regiões, campo e cidade, nas
culturas nacionais e entre as diásporas, mas também reconhecer
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ouros tipos de diferença que localizam, situam e posicionam o povo
negro”.

Em outro pólo observo o ponto de vista de Bhabha, 1998, quando diz que o
problema só emerge na cultura nos locais onde seus signos são mal lidos ou
apropriados de maneira equivocada.
A cultura só emerge como um problema, ou uma problemática no
ponto em que há uma perda de significado na contestação e
articulação da vida cotidiana entre classes, gêneros, raças, nações.
Todavia, a realidade do limite ou texto-limite da cultura é raramente
teorizada fora das bem intencionadas polêmicas moralistas contra o
preconceito e o estereótipo ou asserção generalizadora do racismo
individual ou institucional – isso descreve o efeito e não a estrutura
do problema. (BHABHA, 1998, p.63).

O corpo, neste aspecto, é quem carrega as conseqüências das formas de
discriminação e no caso do Ilê Aiyê, o jeito de enfrentamento é formar argumentos
contrários aos atos de discriminação. Por assim entender, penso que a reificação da
identidade tem valorosa contribuição a dar nas estratégias de combate a assimilação
do racismo, fomentando e afirmando as formas do ser cultural, estético, corporal
total. Como disse Ghiraldelli Jr,( 2007, p. 41), o “eu” não está mais associado
simplesmente a consciência, mas à noção de corpo: “Basicamente, e de modo
grosseiro, trata-se do seguinte: tudo indica que o indivíduo não tem mais a
identidade associada à consciência enquanto arcabouço de grandes ideários, e sim
ao corpo”. Em sendo assim, afirmo que esse ideário limitado exposto pelo autor, tem
sua plasticidade resgatada, quando o corpo passa a atuar como restaurador das
subjetividades, estendendo às crenças a responsabilidade de ligar o “eu” ao seu eixo
identitário, a fim de confirmar suas aspirações e fixar o corpo sobre a consciência.
No caso do Ilê Aiyê este fenômeno se dá na entrada em cena do corpo, não para
infringir a consciência, mas para alterar a configuração desta cena.
Ainda conversando com Macalé dos Santos lhe interroguei sobre a ligação do
Candomblé com os ensinamentos no Ilê Aiyê, se as crianças tinham consciência
disso. Ele me respondeu, afirmando que todos tem consciência dos princípios e
religiosidade no Ilê Aiyê, mas que as escolas não rejeitam filhos de outras religiões.
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Agora, na escola tem muitos filhos de evangélicos, então nós não
vamos penalizar ou martirizar uma criança por ela ser evangélica. É
o pai dela que resolve, é o pai dela que sustenta ela. Nós fazemos
a nossa parte, procuramos ajudar com a cultura. Nós não fazemos
orações como faz um monte de pessoas por aí, também não
fazemos cultos ao candomblé aqui na instituição Ilê Aiyê. Nós
fazemos nossas obrigações, todas as pessoas que frequentam o Ilê
Aiyê sabem que direção tem e nós estamos sobrevivendo. (Macalé
dos Santos – Entrevista)

Por estes caminhos, poder-se-ia afirmar que corpo, consciência e identidade,
assumem a totalidade cênica, virtuosa da afirmação de uma cultura, não obstante a
transição de suas identidades, deixando o estático se esvair e o dinâmico atuar para
confirmar aspirações e discursos.
A primeira vista é difícil imaginar ensinar crianças numa escola que nasceu dentro
de um terreiro, sem o respingo dos ensinamentos do Candomblé. Logo veio a
pergunta: Quais os ensinamentos dos Orixás na corporalidade da Banda Erê e da
Escola Mãe Hilda? Macalé respondeu, afirmando que Orixás não vão até a
instituição, que eles ficam no terreiro. Mas quando uma criança pergunta tal coisa,
os professores tem abertura para explicar que os Orixás protegem o Ilê Aiyê, logo,
protegem todas as crianças que ali estão. É como disse Mãe Hildelice, existe a
“energia” dos Orixás no Ilê Aiyê.
Eu sou Ilê?
Há muito tempo se discute a formação do brasileiro a partir das vários povos e
etnias que compõem a identidade cultural e social do Brasil. É certo dizer que a
mestiçagem existe pela variação de genes sob a perspectiva populacionista, ao
contrário de uma abordagem mais raciológica. O cuidado que me inspira está em
pensar a identidade das raças muito mais como categoria ideológica do que
biológica. Afinal, a mestiçagem se apóia na idéia que temos de cada indivíduo e pelo
conteúdo de suas ações e culturas.
Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE,
temos, na Bahia, cerca de 80% de negros compondo sua população total, entre
pardos e negros. Para chegar a este número foi preciso um processo de assunção
de cor abraçada pelo movimento negro desde a década de 80 até hoje, através de
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campanhas e insistentes apelos por meios culturais e políticos. Apesar disso, a
imagem que se tem da Bahia é de uma população majoritariamente mestiça,
desprezando por completo o processo que se formou a partir do século XVI quando
aqui chegaram os primeiros africanos escravizados. Até o século XIX calcula-se que
nove milhões e meio de africanos chegaram ao Brasil, desses cerca de três milhões
vieram para a Bahia. A maioria que aqui chegou pertencia as civilizações yoruba,
ewe-fon e bantu, trazendo consigo suas religiões,mitos, modos de ser, linguagens,
suas ciências e tradições orais.
É bom não esquecer que tivemos uma colonização tirânica que aspectou a
população, especialmente a de índios e negros, em uma relação de mercado e
mercadoria, utilizando a força de trabalho desta gente para o trabalho e esboçar a
ambição de uma raça dominante, “melhorada”, tendo a genética embranquiçada.
Para isso esta casta lançou mão de instrumentos racistas, estabelecendo um viéis
identitário confuso e atrelando a essas identidades as condições de dominantes e
dominados. Esta estratégia pôs em xeque a própria luta negra que se viu dividida
nas estruturas de subordinação, obrigando o movimento negro a lançar mão de
outras estratégias para além da visão de negro essencial. Como disse Hall,
(2003.p.328):
Mas a invocação de uma experiência negra garantida por trás dela
não produzirá essa política. De fato não é nada surpreendente a
pluralidade de antagonismos e diferenças que hoje procuram destruir
a unidade política negra, dadas as complexidades das estruturas de
subordinação que moldaram a forma como nós fomos inseridos na
diáspora negra.

Para além da cor que ficou no mapa da Bahia, a África nos deu seu antepassado,
baseado em sua origem cultural e religiosa. É imprescindível pensar ancestralidade
pelos cultos africanos. Assim, os escravizados da Bahia difundiram seus cultos na
natureza, no espírito das pessoas e suas famílias, nos ancestrais. Daí, imaginar ser
difícil pensar a Salvador sem valores africanos e afro-brasileiros. A tradição oral, o
rito da palavra para o africano, a linguagem e os valores africanos baseados na
família como núcleo essencial são heranças para uma Salvador majoritariamente
negra, porém, lutando ainda para ser vista por suas cores reais e ancestrais.
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O ponto de interrogação se sou Ilê Aiyê, vem principalmente desta formação, mas
para isso ser respondido é preciso lembrar dos recenseamentos demográficos
oficiais que mostram que ser negro ou ser branco “atravessa o limite da biologia
para centrar-se na condição sociopolítica”. (MUNANGA,2006, p.19).Em face disso é
que é preciso pensar mestiçagem no Brasil e na Bahia não apenas como um
fenômeno biologizado:
Vista sob este prisma, a mestiçagem não pode ser concebida apenas
como um fenômeno estritamente biológico, isto é, um fluxo de genes
entre populações originalmente diferentes. Seu conteúdo, é de fato
afetado pelas idéias que se fazem dos indivíduos que compõem sua
população e pelos comportamentos supostamente adotados por eles
em função dessas idéias. A noção da mestiçagem, cujo uso é ao
mesmo tempo científico e popular, está saturada de ideologia.
(MUNANGA, 2006. p. 18).

Pensando desta forma, me é possível compreender o processo de meus
antepassados para centrar minhas análises no pertencimento ancestral, sem, no
entanto, deixar de perceber que a diferença a qual me dirijo é aquela que enriquece
o contexto com sua pluralidade. Desta forma me coloco numa posição de afirmar
estar a mestiçagem mais ligada ao senso comum e é este o embate que travo para
confirmar ser o corpo do Ilê Aiyê dotado de experiências ancestrais para além da
transmutação cultural existente em todas as civilizações.Não que isto indique um
fechamento a pluriculturalidade, do contrário, confirma a linhagem cultural
encontrada nas crianças que procuram o bloco para dançar, tocar e reconstruir-se
como cidadãos.
Quando perguntei a Soraia Sousa, instrutora de dança do Ilê se era fácil ou difícil
trabalhar o corpo na perspectiva da autoafirmação e culturalidade, ela respondeu: “a
maioria destes meninos são filhos ou netos de integrantes do Ilê, de dançarinos,
bailarinos, percussionistas, etc”. Percebi na resposta, que o Ilê representa este
retorno, essa busca pelo ser negro e continuação do ser.
Neste aspecto o corpo tem um papel importantíssimo que é o de abrigar valores
congregados a identidade social e cultural. Como disse Le Breton (2007), o corpo é
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lugar de desligamento e da diferenciação, logo, o corpo procura-se por si só num
movimento impreciso que busca sua conclusão.
Já que o corpo é lugar do rompimento, da diferenciação individual,
supõe-se que possua a prerrogativa da possível reconciliação.
Procura-se o segredo perdido do corpo. Torná-lo não um lugar da
exclusão, mas o da inclusão, que não seja mais o que interrompe,
distinguindo o indivíduo e separando-o dos outros, mas o conector
que o une aos outros. Pelo menos este é um dos imaginários sociais
mais férteis da modernidade4.(LE BRETON,2007, p.11).

Estes imaginários férteis citados pelo autor incluem o fetichismo do corpo e suas
nuances que se evidenciam no cotidiano. Numa entidade grandiosa como o ilê
Aiyê, corpo carrega seus símbolos marcados pela ancestralidade. Assim, não é de
se estranhar que às sextas feiras, a maioria dos corpos estejam trajados de branco
em homenagem ao santo do dia, Oxalá. É uma máxima do Candomblé, mas tratase de um modo de zelar a religiosidade e de fazê-la presente nos corpos.
As crianças da Banda Erê incorporam isso e naturalmente o fazem quando
participam das atividades as sextas feiras. Quanto ao fetiche desses corpos, o
globo principal são as vestimentas de um ser negro e pede a ornamentação e o
colorido em outros dias da semana. Assim podemos explicar a ornamentação da
noite da beleza negra quando é escolhida a mulher que vai centralizar a festa como
rainha. Toda a produção em torno de seu corpo tem uma única razão: representar
o Ilê Aiyê e untar suas vestimentas a dança e ao canto do bloco.
No início do bloco isto era considerado marginal, vez que infringia as normas do
carnaval não africanizado. Mas o handicap tornou-se exigência para o concurso da
beleza negra bem como outros atributos, um dos quais o conhecimento da luta
negra pela valorização estética, econômica, cultural e social. Ou seja, a
fetichização não atinge o globo da consciência social do indivíduo, pelo contrário,
ele a combate de forma a tornar visível a disposição de humanização destes
corpos.
Edmilson Lopes das Neves, pedagogo, diretor do Ilê Aiyê garante que há uma
pedagogia implícita nos corpos do Ilê Aiyê. Segundo Edmilson isso acontece “a
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partir da ludicidaade e das temáticas do Ilê Aiyê que acabam nos levando a essa
discussão dos corpos”. Diz mais:
É a partir do aprendizado, esse aprendizado pedagógico que o PEP
traz que os meninos vão ter uma relação com diversas linguagens
educacionais que passa pela dança, pela percussão, passa por
várias disciplinas, várias matérias que mexe diretamente com o
movimento, com o corpo.(Edmilson das Neves – Entrevista)

Ainda falando do PEP e o que ele traz em relação a corpo e movimento, Edmilson
admite outra organização dos métodos e temáticas. Seria uma espécie de
planejamento-tronco, baseado na historicidade e na temática do carnaval. Esta
temática é passada para os Cadernos de Educação e daí espalhada
pedagogicamente pela Escola Mãe Hilda e Banda Erê, de forma que todos saibam
e reedifiquem o tema do carnaval. Edmilson admite a concepção cognitiva do
planejamento-tronco, salientando, porém, que a percepção cultural é mais ampla
para levar ao aluno o conhecimento estratégico de quem é ele dentro do sistema.
O trabalho vai desde a autoestima até os conhecimentos gerais sobre o
funcionamento dos corpos, seus hábitos e maneiras de preservação, tornando o
corpo parte da natureza.
É qualquer corpo que pode ser o mais belo dos belos?

Esta foi uma das perguntas feitas a vários entrevistados e praticamente todos
levaram a discussão e conduziram suas respostas para os efeitos da autoestima e
não para a diferenciação de corpos dentro do próprio Ilê Aiyê, no sentido das
exigências para compor o bloco. Macalé dos Santos, por exemplo, me disse que os
movimentos estão lá, as ideias também, assim como a criatividade em todas as
pessoas: “Então tem pessoas que se sentem bem fazendo aquilo e ele vai fazer
aquilo bem sempre, e nós do Ilê tivemos a felicidade de escolher as coisas”. Disse
ainda que por ser pioneiro, o Ilê pode escolher porque, também o Candomblé, lhe dá
esse leque de escolhas.
No Candomblé, você vê os orixás que dançam, eles dançam sempre
contando uma história, ele fala do que ele vive, como ele vive e nós
conseguimos captar isso e desmembrar pra não ficar blasfemando
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contra a religião, fazendo coisas que não se deve, embora tenham
pessoas que fazem que dizem que é grupo folclórico, essas coisas.
Então nós conseguimos fazer movimentos que não são do
candomblé. Eles parecem, mas eles não são técnicas do candomblé.
(Macalé dos Santos – Entrevista)

Sobre este aspecto reporto-me ao que revelou Amélia Vitória de Souza
Conrado,(entrevista) falando das estratégias do Ilê no processo de reafricanização
do carnaval de Salvador e que depois se edificou numa espécie de espelho para a
população negra. Para ela, isso se deu a partir da rede de diálogo criada pelo Ilê e
desenvolvida com todas as vertentes onde haja convergência para se conversar
sobre o ponto comum das identidades negras na Bahia: questões da resistência
cultural e do pertencimento étnicorracial.
Então como que a gente verifica o potencial dessa
representatividade? Na hora, primeiro em que esse discurso político
que o Ilê alavanca, ele consegue atingir outros negros, outros
segmentos negros, chega a atingir o campo das políticas públicas e
fazer mudanças. Agora, qual é a grande dificuldade? Que não há
interesse pelo sistema dominante e predominante em que esse
poder, essas outras formas de organização, elas ocupem seus
espaços. (Amélia Vitória de Souza Conrado - Entrevista).

E se não há importantes olhares para o que faz o Ilê, conforme revelou Conrado, a
forma alternativa continua dentro da própria estrutura do Ilê Aiyê, mostrando a
resistência. Para estes núcleos (Banda Aiyê, Banda Erê, Escola Mãe Hilda e Projeto
de Extensão Pedagógica), os objetivos desta dinâmica cotidiana são a busca de
uma educação integral de corpo, cunhada na transversalidade de problemas
contemporâneos como drogas, sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e
alimentação e a disposição destas pessoas com o meio em que vivem no sentido do
espaço compartilhado. Perceber o sentido da etnicidade e a busca da diferenciação
das culturas do corpo são outros objetivos.
As aulas de dança africana e dança contemporânea para meninos da Banda Erê,
alguns matriculados também na Escola Mãe Hilda, são carregadas de mensagens
de autoafirmação. Uma das formadoras dos grupos de dança Vânia Oliveira, ao
iniciar as atividades, lembra o potencial do corpo de cada um, sua atitude perante o
mundo e o modo com que este corpo deve significar-se enquanto negro no cotidiano
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vivencial. Os ritmos são oriundos das canções gravadas pelo Ilê Aiyê na antologia
Canto Negro. Uma das músicas usadas para a aula de dança no dia chama-se a
Bola da Vez e faz um apelo para que o negro se plante na afirmação étnica e
cultural. A disposição da professora em ligar o trabalho coreográfico e cênico a
mensagens de autoafirmação parece bater com os desejos daqueles jovens que vão
buscar no Ilê mais que lazer e aprendizado para as artes: vão se refugiar e beber da
fonte da fortaleza cultural.
A cena observada me fez lembrar o que disse Luz (2002). Fazendo um relato do que
significa o estético do belo ao bom desde a idade Média, Luz (2002), chama a
atenção para as formas do lúdico e do sagrado estarem no mundo diluídos em
processos civilizacionais e filosóficos, mediados por profundas miudezas da cultura.
Assim, podem-se considerar os jogos e toda a gama de conhecimento sobre o
lúdico, as experiências ocidentais, especialmente as europocêntricas da GréciaAtenas até a descoberta dos jogos coletivos de massa como vôlei, futebol, basquete,
etc, oriundos das bases inglesas e introduzidas em outros continentes sob a forma
de regras para universalizar seus atributos e patentes.
O que Luz, 2001, (p.119 -122) chama a atenção com propriedade é para o
amassamento de outras formas de ser lúdico e ser sagrado sem as orientações
militaristas, utilitaristas, industriais, capitalistas e midiáticas a que estamos
submetidos e que tanto desprezam as formas das tradições afro-brasileiras. Assim,
concordo como este autor quando melodicamente ele diz: ”O conceito de nagô de
Odara exprime simultanamente o bom o e o belo. “O útil e eficaz não está dissociado
da beleza e do sentimento, o técnico e o estético são expressões únicas”.(p.120).
Em outro pólo, chamo a atenção para a critica ao modelo sincrético que perdura
como assimilacionista na cultura brasileira para fins de unificação de uma identidade
nacional, conforme Munanga. (2006). Este autor atenta para a reação dessa
comunidade considerada excluída cultural e etnicamente. Corroborando com
Conrado, Munanga. (p.110), expõe assim as razões emblemáticas políticas dos
movimentos negros atuais.
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A construção desta unidade, dessa identidade dos excluídos supõe,
na perspectiva dos movimentos negros contemporâneos, o resgate
de sua cultura, do seu passado histórico negado e falsificado, da
consciência de sua participação positiva no Brasil , da cor de sua
pele inferiorizada, etc...Ou seja,a recuperação de sua negritude, na
sua complexidade biológica, cultural e ontológica. (MUNANGA,
2006,p.110).

Essa recuperação e preservação da imagem da negritude ao qual se refere
Munanga me reporta ao que disse Leda Maria Martins no texto Oralitura da memória
do livro Brasil Afro-brasileiro (2001), sobre a observação de reisados em Minas
gerais. Ao traduzir o que significa corpo para esta manifestação cultural, Martins
L.M. admite que perspectiva do ritual: “transcende o contexto simbólico-religioso”
(p.73) como um ato de deslocamento que propõe opor-se ao contexto adverso,
social e histórico.
É esta altivez ou alteridade que percebi nas aulas de dança para os meninos da
Banda Erê e nos desfiles do Ilê Aiyê nas ruas da cidade e em seus ensaios que
antecedem o período momesco. Ao Mesmo tempo eu pergunto: é qualquer corpo
que se encaixa ao belo e ao lúdico do Ilê Aiyê? Corpos magrelos, singelos,
dissonantes, têm lugar no palco do mais belo dos belos?
O Ilê Aiyê precisa mostrar-se belo e belo enfeitado, coroado, esplendoroso e
orgulhoso de si, pois a própria tradição africana é do enfeitar-se para ser, ou de ser
para enfeitar-se, no sentido da cultura estética. Deste ponto de vista, acredito no
comprometimento do Ilê com o combate ostensivo ao assimilamento do racismo por
via de uma estética diferente, especialmente quando o carnaval, hoje, reafricanizado
em parte, é superproduzido pela mídia, obedecendo aos ditames capitalistas de uma
cidade que deveria viver da cultura como significação de seu povo e não do produto
cultural que a tudo atende para tornar-se paraíso dos que vêm ver e não daqueles
que fazem a cultura para viver. Ainda neste ponto interrogo se há orgulho dos jovens
puxadores de cordas do Ilê, de seus motoristas, seus menos nobres integrantes no
sentido de estarem no Ilê como prática integradora do momento maior que é o
desfile e o espaço para o negro mostrar-se o mais belo dos belos. Inflamo ainda a
quem não queria ser a rainha do Ilê para representar a feminilidade e desenvoltura
corporal ao som do canto e dos tambores do bloco. Esta rainha, de perfil Azeviche,
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“negona”, deve carregar em seu ser total, a consciência da representatividade
ancestral, cultural e intelectual, não bastando apenas a desenvoltura corporal e as
famosas polegadas de quadril exigidos nos antigos concursos de beleza.
Neste aspecto é que Conrado (entrevista) chama a atenção: “quando se disse o
negro é feio, o Ilê afirmou: o negro é bonito!”. Essa contraposição não apenas do
ponto de vista estético, vem carregado de politização, consciência, pertencimento e
de alteridade como razões próprias e existenciais da entidade.
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5. O CANDOMBLÉ: a energia no Ilê Aiyê.
O Candomblé tem relevante significado na construção histórica do Ilê Aiyê por ter
sido o solo de onde brotaram as primeiras inspirações para a construção do bloco.
Embora esta pesquisa considere a laicidade pregada por professores das escolas
Mãe Hilda e Banda Erê e pelos diretores do Ilê Aiyê, é quase um consenso
considerar que há na Senzala do Barro Preto uma “energia” que emana dos
preceitos do Candomblé.
Há no corpo diretor do bloco e de professores, muitos iniciados no Candomblé,
assim como no público discente. Tal envolvimento merece ser destacado para que
não paire sobre a pesquisa qualquer dúvida sobre a existência dessa dualidade de
ideias em torno das influências do Candomblé nas ações sociais do bloco. Logo, é
preciso considerar que há nesta religião todo um repertório de gestos, filosofias e
dinâmicas que incorporam a história do Ilê Aiyê. Não falar deste ligamento ou deste
re-ligamento seria desconsiderar este solo e suas influências no bloco.
Um dos compromissos deste trabalho é dar visibilidade a história do Ilê Aiyê e foi
durante o levantamento de dados que percebi o quanto a religião é importante para
esta construção. As duas escolas pesquisadas de onde tirei as principais
impressões pregam a laicidade, mas admitem esta ligação religiosa não explícita
pedagogicamente, tampouco de caráter doutrinário. Nem por isso desconsiderei que
a religião é fator real na edificação das atitudes corporais dentro do Ilê Aiyê. É como
se o fio do novelo me conduzisse por todos os caminhos ao egbé e suas
considerações, uma dualidade surgida das contradições comportamentais e culturais
do ser humano, dada a complexidade das relações dentro do Ilê Aiyê. Por isso,
acredito ser importante explicar como se dá essa relação dual, a começar pela
realidade do Candomblé no contexto social e histórico de Salvador.
O Centro de Estudos Afro Orientais, CEAO/UFBA, ao fazer o mapeamento dos
Terreiros de Candomblé identificou cerca de 2.200 (dois mil e duzentos)
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estabelecimentos religiosos numa cidade onde se cultua na música popular ‘há uma
igreja para cada dia’ (católica). Números extraoficiais garantem que 1,5% da
população brasileira assumem-se declaradamente pertencentes à religião afrobrasileira. Estes números são considerados não exatos especialmente por levar-se
em conta o senso comum em torno do que seja sincretismo religioso21 e em função
das particularidades da própria religião afro-brasileira em sua constituição étnica.
Os escravizados trazidos pelo Brasil pertenciam a etnias diversas, incluindo os mais
infuentes como Yoruba, Ewe, Fon e Bantos e cada uma destas etnias tem uma
maneira própria de cultuar seus ancestres, seus cânticos, seus objetos musicais,
especialmente atabaques, e sua linguagem e língua sagrada. Assim, as chamadas
nações praticamente definem ou caracterizam os cultos. Foram criados diversos
rituais, tendo o Candomblé assumido essas facetas e se identificado segundo os
mais estudiosos. Temos, por exemplo, os deuses supremos destas nações: Ketu –
Olorum, Bantu – Nzambi e Jêje é Mawu. Cada uma destas divindidades é
caracaterizada: Ketu- Orixás; jêje- Voduns e Bantu – Nkisi. O

Candomblé

é

considerada por estudiosos como uma religião monoteísta pelo culto a Olorum e
anímica em função de cultuar e de profetizar a natureza (alma) como integrante e
integradora das razões e existências do Orum e do Aiyê.
Os templos são chamados categoricamente de egbés (SODRÉ, apud LUZ, 2001),
roças ou casas de santo e são administradas de acordo com sua linhagem, se
patriacal, matriarcal ou mista e sua linha de hierarquia também é bastante diversa
sendo exercida em função do sangue na sucessão ou dissolvida. Apesar das
intolerâncias religiosas com agressões verbais e físicas aos cultuadores do
Candomblé no Brasil e na Bahia, existe uma lei que protege as casas de santo com
o intuito criminalizar atos contra a liberdade religiosa. Esta lei federal foi criada em
15 de dezembro de 1975 sob o número 6.292. Além de tentar conter as formas
discriminatórias contra a religião, a lei também foi criada para preservar os terreiros
como bens materiais e imateriais por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto do Patrimônio Artístico e cultural da Bahia
(IPAC).
21

Aqui interpretamos como a liberdade de se praticar vários tipos de religião e de não ter apenas uma religião
professa.
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Sobre a importância da religiosidade nas concepções de corpo e a relação destas
com a identidade social dos negros baianos, penso que Luz (2002), sustenta esta
mesma visão. Para este autor existe uma essência necessária à razão da vida e dos
grupos sociais, o que vem a denominar-se força imaginal sobre a qual nos referimos
em capítulos anteriores. Essa força imaginal é o que move a sociedade e no caso
específico de Salvador serve como catalisador das forças que lutam pela
preservação da memória e da história da construção social e cultural da cidade. Eis
uma das funções da religiosidade na Bahia.
Além disso, é preciso considerar a tradição cultural brasileira baseada, segundo
(LUZ, 2002, p.122) em uma “temporalidade e espacialidade” de onde emergem
valores sagrados. Para este autor, esta tradição também é responsável e coexiste
no forjamento das “linguagens das instituições das comunidades da tradição
africana”, tradição esta “que se realiza através da ritualização de uma visão de
mundo através de uma complexa complementação de códigos e riquíssimo
repertório estético abrangendo movimentos e gestos”.
Em se tratando de Educação no Ilê Aiyê, o Candomblé tem o tratamento pregado
pela Lei 10.639/2003, conforme as entrevistas deste trabalho, mas quando se trata
de questões culturais geradas pelo Candomblé, ele se assume como espelho para
as atividades dentro das escolas do Ilê Aiyê em função da historicidade do bloco.
Não há como fugir do solo, do nascedouro e do corpo que administra esta entidade,
por isso, parecem confusas as opiniões em torno das influências do Candomblé nas
formas de dança, da percussão e de outras atividades educativas dentro do ilê Aiyê.
Para entender essa breve confusão, basta lembrar que grande parte dos que
administram e lecionam no Ilê Aiyê são do Axé e carregam em seus corpos as
marcas religiosas da entidade. Por se tratar de um Centro Educacional, a exigência
de um estado laico transforma as opiniões. Além disto, é preciso pensar no porte
religioso do Ilê a partir de sua autoridade maior como entidade de lazer e de
preservação da cultura negra, mas não há como negar essa “energia” que a tudo
contamina, embora não haja caráter doutrinário. O fio de meada para explicar esse
imbricamento está na importância de uma personalidade fundante para a existência
do Ilê Aiyê: Mãe Hilda Jitolu.
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Hilda Jitolu: mãe espiritual do Ilê Aiyê
Uma figura feminina domina as discussões na linha do tempo do Ilê Aiyê. É Hilda
Dias dos Santos, (Hilda de Jitolu), nascida em 06 de janeiro de 1923, primeira
Yalorixá do Terreiro Ilê Axé Jitolu, berço do Ilê Aiyê. A relação entre a criação do
terreiro no dia 06 de agosto de 1952 e a criação do Ilê Aiyê é histórica. Foi pelo
consentimento de Mãe Hilda que foi criada a ‘casa de negros’, inicialmente para
congregar a comunidade de jovens do bairro da Liberdade, posteriormente veio a se
transformar no grande projeto cultural, educacional e comunitário Senzala do Barro
Preto. As informações a seguir foram tiradas dos Cadernos de Educação do Projeto
Pedagógico, PEP, fonte importante para as considerações desta pesquisa.Para
construir os parágrafos seguintes refleti a produção do Caderno de Educação
volume XII, segunda edição, que homenageia Mãe Hilda.
Mãe Hilda foi iniciada no Candomblé pelo pai de santo Cassiano Manuel Lima.
Tendo este falecido, as obrigações da jovem Jitolu foram regidas pela yalorixá
Constância da Rocha Pires (Mãe Tança) do terreiro Jeje Salvalu, (Cacunda de
Iaiá).Toda a família de Mãe Hilda era do Candomblé e este foi o principal motivo
dela ter escolhido a religião.
Em edição especial, publicada no caderno de educação de 2004, Mãe Hilda teve a
vida contada como sendo a guardiã da fé da tradição africana na Bahia. Parindo
cinco filhos, Mãe Hilda foi a inspiradora e criadora da Escola Mãe Hilda e da Banda
Erê, dedicando a estas duas escolas toda a atenção necessária.Ícone da luta negra
na Bahia, por várias vezes foi condencorada por seu valor.Em 02 de julho de 1968,
foi condecorada com a medalha Dois de Julho e em 2001 recebeu das mãos do
prefeito Antonio Imbassahy a simbólica chave da cidade para reinar durante o
carnaval.
Mãe Hilda foi também indicada para formar o grupo de mulheres que concorreram
ao Prêmio Nobel da Paz. Seus atributos foram ligados a luta pela valorização
cultural, estética, racial e social da negritude baiana, especialmente as crianças e os
jovens.
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Em 12 de dezembro de 2005, recebeu da Secretaria Federal de Direitos Humanos o
Premio Direitos Humanos. Seu valor dentro do Candomblé também lhe valeu convite
pra fazer as obrigações de Zumbi dos Palmares em 1980 e nos 300 anos de Zumbi,
em 1995, ocasiões em que compareceu a Serra da Barriga, em Alagoas, para
proceder as tarefas religiosas.Mas a imagem de Mãe Hilda não se restringe à
religião. Serena e educadora é lembrada pelos corredores da sede do Ilê Aiyê, como
sendo ainda uma guia, o banco de conselho nas horas mais importantes do bloco.
E foi Mãe Hilda que se encarregou de ligar a origem do bloco ao egbé.Para ela, o
Ilê tem a força dos Orixás, pois existe uma ligação entre a formação religiosa de
Mãe Hilda e o nascimento de seu primeiro filho e um dos criadores do Ilê Aiyê,
Antonio Carlos dos Santos. Quando Vovô nasceu, Mãe Hilda já tinha feito as
obrigações e como ela considera missão a criação do Ilê, admite que seu primeiro
filho já nasceu dentro do Axé.
Foi ela quem acolheu os jovens que fundaram uma produtora de eventos
denominada Zorra Produções, que realizava passeios, campeonatos de futebol e
festas no bairro da Liberdade. O grupo depois assumiu o Ilê Aiyê, na sede hoje
chamada de Senzala do Barro Preto.Mas é a música/poesia Comando Doce22, de
Juraci Tavares o que mais traduz a imponência de Mâe Hilda Jitolu para o Ilê Aiyê. A
canção foi escrita por ocasião dos 30 anos do bloco carnavalesco:
Nigéria, Abeokuta, Brotas, brota com muito encanto
Hilda Dias dos Santos
Ano vinte e três com altivez
Quinta das Beatas pro Curuzu.
Flor bela abriu nossas janelas, Escola Jitolu, IlêAiyê, Banderê.
Terreiro jeje- nagô Jitolu, Casa própria de orixá e vodum.
Obaluaê, Oxum, Ilê aiyê
Trindade cheia homenageia
Tronco central, além carnaval, história viva, Curuzu
Mão Hilda Jitolu, oh!
Mãe. Ojá, pano da costa
Saia meiga, seda, Mãe Hilda, Mão das raizes infindas.
Ancestralidade viva, octogenária, joia rara, antiga.
Conteporânea, Guardiã, nobre Herança africana, oh!
Mãe Iyá, Hilda Jitolu, Obaluaê, candomblé, meu tripé.
Minha Mãe Hilda adupé, meu Terreiro Jitolu, adupé.
22

A letra segue sem referência porque ainda não foi gravada e sua letra me foi entregue, inclusive, sem
assinatura pelo seu autor Juraci Tavares, especialmente para compor a redação da tese.
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Adupé, Obaluaê,xirê
Meus trinta anos de Ilê Aiyê.

A devoção à Mãe Hilda pode ser compreendida a partir da sua linhagem matriacal,
traço das culturas africanas pré-coloniais. Nesta tradição há uma referência forte ao
papel das mulheres nas comunidades africanas, algumas preservadas, outras
ressignificadas.No Brasil a linhagem de uma África milenar registra a história de
mulheres que lutaram contra a dominação colonial, criando sociedades matriarcais,
conforme contou a professora Arany Santana no Caderno de Educação, volume XII:
A rainha Nginga, de Angola,lutando contra os portugueses. Dandara
e Aqualtume no Quilombo dos Palmares. E tantas e tantas mulheres,
anônimas guerreiras que lutaram por um mundo melhor. Mãe Hilda
pertence, também, e este tipo de linhagem. Ao proporcionar que de
seu Terreiro surgisse um bloco afro com objetivos explícitos de
combate ao racismo, em plena ditadura militar, e mais tarde,
também, que do seu Terreiro surgissem várias ações educativas,
sem dúvida, Mãe Hilda se alinha a uma tradição de mulheres
lutadoras que não abriram mão de seus compromissos ancestrais
oriundos das energias irradiadas por Iansã, Yemanjá e Oxum.(ILÊ
AIYÊ, Cadernos de Educação, volume 12. p.37).

Outra homenagem recebida por Mãe Hilda foi a criação da Semana da Mãe Preta,
tendo como inicio o 28 de setembro, dia em se instituiu, em 1871, a Lei do Ventre
Livre, pela qual todos os escravizados nascidos a partir daquela data seriam livres
do regime. Bem mais tarde, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu
o 28 de setembro como dia Internacional do Aleitamento Materno. Ao homenagear
Mãe Hilda com a Semana da Mãe Preta, o Ilê Aiyê quis lembrar-se das iniciativas
da Yalorixá para valorizar a negritude através do abraço aos projetos educativos,
de arte e cultura do bloco.a exemplo da Escola Mãe Hilda, criada em 1988 e a
escola de Percussão e Dança Banda Erê, em 1992, obras que caracterizam a
doação do “leite solidário” de uma negra.
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6. QUE BLOCO É ESSE?: a musicalidade e a assunção da identidade cultural do Ilê
Aiyê.
Que bloco é esse? Eu quero saber.

A percepção da matriz sonora em textos e contextos da cultura brasileira pode
indicar pelo olhar semiológico o grau de importância dedicado às produções que
identificam em suas peças musicais as passagens históricas. Encaixa-se nesta
suposição o movimento hippie nos anos 60 e 70, cuja musicalidade (Woodstock)
associava-se ao modo de ser e estar no mundo dos seus representantes, ou, as
formas musicais utilizadas por Chico Buarque para contrapor uma época marcada
pela repressão da ditadura no Brasil.
Quando Chico Buarque de Holanda cantou a canção Apesar de você em 1978,
expôs por meio da arte sua indignação com o governo militar, protestando
principalmente contra o silenciamento imposto às artes e à liberdade de expressão.
O significado desta música para a história política contemporânea tem relevância na
memória de um tempo em que linguagens sutis, principalmente a música e a poesia
eram fundantes para a resistência e a intelectualidade. Reitero que a produção da
referida música é bem anterior a sua publicação e está datada de 1975, conforme
revelou recentemente o próprio compositor, lembrando que a censura do governo
militar foi a responsável pela proibição da veiculação da peça musical em seu ano
de produção. Este exemplo nos reporta a ligação entre enunciação e contexto
presentes na teoria semiótica como pressupostos de um discurso.
A teoria semiótica examina a enunciação enquanto instância
pressuposta pelo discurso, em que deixa marcas ou pistas que
permitam recuperá-la. Chega-se ao sujeito pelo caminho do discurso,
reconstrói-se a enunciação por meio de análise interna do texto;
certos procedimentos do texto, marcam, nos diferentes patamares do
percurso gerativo, a relação entre o discurso e a enunciação
pressuposta.(DE BARROS, 2007. p. 82)
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Percebe-se, então, neste episódio da canção de Chico Buarque, a estreita relação
entre o discurso artístico, as posições políticas enunciadas e o seu contexto sóciohistórico. Penso que esta relação constrói-se na esfera formativa, portanto
pedagógica, entre história, discurso e posição contra-hegemônica. (GRAMSCI,
1981).
Utilizo-me desta breve análise para introduzir uma possibilidade de compreensão da
música de Paulinho Camafeu publicada em 1975, ano em que o bloco Ilê Aiyê
desfilou pela primeira vez no carnaval de Salvador, marcando assim, o processo de
africanização da festa e provocando uma ruptura política e conjuntural na cultura
baiana.
O contexto em que ocorreu o desfile do Ilê em 1975 era o mesmo narrado
semiologicamente na canção apesar de você. A diferença é que houve, no caso
baiano, uma apropriação física espacial configurada. Ou seja, o corpo ou os corpos
dos integrantes do Ilê contrapunham uma posição política da época por via da
expressão de lazer e cultura viva presentes no ato performativo do desfile. Esta
parte do texto se propõe a analisar a importância da canção ‘Que bloco é esse? no
discurso contra-hegemônico do bloco Ilê Ayiê.

É o mundo negro que
viemos mostrar pra você (pra você).

O Ilê ficou estigmatizado como movimento contra-hegemônico de cunho racista por
expressar em seus cânticos e vestimentas produções e estéticas associadas à
valorização africana e orgulho de raça23. A música provocante do compositor
Paulinho Camafeu deu o tom ao contraste da época. Os versos, aparentemente,
simples e ritmados embutem a ideologia de valorização corporal e racial. É o que
deixa perceber MOURA (2000) ao resenhar o livro Anthrupolugie du Carnaval. La
ville, la fete et 'Afrique a Bahia, de Michel Angier:

23

raça - nos aproximamos da visão de Nilma Lino Gomes, consultada em Kabengele Munanga e Gomes (1994):
complexidade existente nas relações entre negros e brancos no Brasil. Não se refere, de forma alguma, ao
conceito biológico de raças humanas usado em contextos de dominação..
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Agier situa Ilê Aiyê, puxando o modelo do bloco afro, como a
culminância de um processo que vem dos blocos negros do final do
século XIX (pp. 48-55). 0 bloco emerge, assim, como êxito de toda
urna saga, correspondendo 2 "formação imaginaria de urna elite
negra" (p.55). Creio que mais que urna elite imaginaria. 0 próprio
autor fala em elite, sem adjetivos, quando se refere ao repertório no
final do livro. Era uma uma elite de fato. Seus fundadores eram
trabalhadores do recém criado Pólo Petroquímico de Camaçari, o
que lhes conferia uma dignidade de classe media operária negra
cujos salários estavam bem acima da média daqueles dos outros
trabalhadores. (MOURA.p, 369/370).

Percebe-se na constituição total da música de Camafeu o esquema hipotético, por
meio do qual é possível interpretar a narrativa e seus encadeamentos de percursos
visando o reconhecimento do sentido da vida e do momento histórico. Isto me leva a
crer que, para De Barros, p.36-38 “O estudo da narrativa deixou de restringir-se ao
exame da ação, para ocupar-se também da manipulação, da sanção e da
determinação da competência do sujeito e de sua existência passional”.
Compreendo, portanto, que o esquema narrativo da música de Camafeu busca
semiologicamente a perspectiva da ação do sujeito sobre certos valores, posição
política inequívoca reinante no compromisso social do bloco afro. Essa relação entre
a visão política do Ilê Ayiê e a sua musicalidade pode ser explicada pela paixão
entre sujeito e a ação, criando a “modalização pelo querer-ser” (DE BARROS, p.48).
Há paixões em que o sujeito quer o objeto-valor, como na cobiça, na
ambição e ou n o desejo; outras em que o sujeito não quer o objetovalor, como na repulsa, no medo e na aversão; outras ainda em que
ele deseja não ter certos valores, como no desprendimento, na
generosidade ou na liberalidade; (p.48)

Por esta interpretação, afirmo que a suposta “marca” racista do Ilê tem forte impacto
no senso comum e se assume ainda como polêmica, sendo lembrada,
constantemente, em meio aos seus desfiles carnavalescos. Observo que
movimentos desconstrutivos dessa imagem partiram, inicialmente, de intelectuais
baianos, a exemplo do cantor e compositor Caetano Veloso, que exaltou a luta e os
valores do Ilê Aiyê, regravando suas músicas, mas reitero a autoafirmação da
entidade ao se estabelecer como movimento político-educacional.
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Branco, se você soubesse o valor que o preto tem.
Tu tomavas banho de piche, branco e, ficava negrão também.

É por isso que considero como questão central da narrativa de Camafeu a defesa de
território e a identidade cultural.

A conotação do apelo identitário presente nos

versos do poeta negro tem forte ligação com a ideologia política do bloco e a
representativade contra-hegemônica do Ilê Ayiê. Essa relação do Ilê Aiyê com sua
musicalidade é paritária de sua identidade cultural e que comporta outros elementos
a exemplo da cor da pele. Por isso penso que essa identidade do Ilê é ostentação
discursiva da cor, conforme descreve Moura (2000).
0 Ilê Aiyê construiu sua imagem mediante um processo em que
ostenta justamente o estigma da pele negra com o sinal invertido.
Trata-se de exibir orgulhosamente a cor negra como troféu, sem
fantasias ou máscaras na acepção cenológica. Ou seja, o discurso
do Ilê Aiyê é centrado (explicitamente ou não) na cor, o que não quer
dizer que se resuma a isto. Toda a indumentária, a coreografia e a
música associada ao bloco são uma exaltação da beleza negra tanto
diante dos negros como diante dos outros, os brancos - no caso da
Bahia, é mais prudente dizer os mais claros. A própria cor negra só
pode fazer sentido como distinção enquanto referida a cor branca. E
a negritude está associada, na cultura popular baiana e no repertório
geral do Carnaval, a um erotismo vibrante, esplendoroso,
vitorioso.(MOURA, 2000,p.367-368).
E não te ensino a minha malandragem.
Nem tão pouco minha filosofia, não.
Quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia.

A tematização e a figurativização são elementos marcantes na semântica discursiva
da canção de Camafeu. Entende-se assim que as concepções propostas na música
trazem os sentidos semânticos apoiados na necessidade de tornar coerente este
mesmo discurso. Reiterar este discurso, seria na prática, torná-lo coerente,
identitário e duradouro, como atesta a importância histórica da canção que Bloco é
esse? considerada o principal hino do bloco Ilê Ayiê.
Oportuno se faz analisar a importância da matriz sonora e suas modalidades na
afirmação do bloco afro Ilê Ayiê. Ainda tenta-se julgar se a música pode ser
considerada uma linguagem. Essa discussão se acentuou nos anos 60 sob a
influência do estrutururalismo lingüístico. É que o caráter sistêmico da língua, sua
natureza codificada empreendem um grande valor sobre os estudos lingüísticos na
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atualidade e em vários campos do saber. Portanto, é a musicalidade a via discursiva
de maior impacto no ilê Aiyê. Aliada ao componente performático do bloco, afirmo
que a musicalidade se constitui no fato valorativo de sua posição política de
enfrentamento.
Este o trunfo maior do Ilê: ser o emblema da pele negra vitoriosa na
cena estética baiana, especialmente no espaço do Carnaval. Isto não
pode ser depreendido apenas pelo discurso direto das lideranças do
bloco nem das letras de seu repertório. Deve ser percebido no
acervo de imagens da Negritude que se cultiva na cidade do
Salvador..(MOURA, 2000,p.367-368).

E é assim que a música impacta toda vez que é tocada no desfile. Denota uma
posição significativa em relação ao papel político do corpo em meio a multidão.
Como exemplo, posso citar Santaella, (p. 98) para perceber como os signos atuam
na musicalidade para conformar uma performance. Pelo relato da autora, acredito
que este resultado advém de um efeito paralelo entre a musicologia e a teoria
lingüística em “sistema de comunicação” em que há comparação entre o nível
fonêmico da língua com o nível das escalas na música.
Ambos os níveis correspondendo a sistemas tipicamente fechados
referentes aos princípios que governam a formação dos fonemas e
dos padrões tonais. Por fim, a escritura da língua é comparada à
notação musical pelo caráter de convencionalidade dos símbolos
nela empregados.(SANTAELLA,2007, p.48).
Somo crioulo doido e somo bem legal.
Temos cabelo duro é só no Black Power.

Percebe-se deste modo que o impacto da música Que bloco é esse? nos propósitos
políticos e culturais do Ilê Aiyê funda-se na preparação e reiteração da mensagem a
fim de que esta estratégia se estabeleça no nível comunicacional coletivo. Estes
ideais semiológicos são traduzidos na similaridade e contiguidade. Desta forma,
justifica-se a estratégia do Ilê Aiyê em configurar musicalmente seu discurso e
apoiá-lo na reificação de normas. Esta performance, não obstante todas as
limitações lingüísticas estudadas pela semiótica em relação a música, opera no
sentido coletivo da cena. Ou seja, ao performatizar música, discurso, espaço físico e
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cultura, o Ilê Aiyê, empodera a sua mensagem total, configurando os efeitos da
realidade.
Também é impactante a imagem das alas de tambores. São batidas fortes ritmadas
e acompanhadas não só pelas mãos, como por todo o corpo. Os músicos carregam
o discurso na batida dos tambores, instrumentos que são a marca da musicalidade
do Ilê Aiyê. Apesar de existirem outros blocos afros em Salvador, não é difícil
destinguir a musicalidade de cada um deles. A do Ilê vem sempre carregada de
apelos de afirmação e orgulho da raça, um tipo de música não comercial, mas
fundada na temática do bloco, na história de seus representantes e acima de tudo
na mensagem carregada de apologias a cultura negra e ao homem/mulher negros.
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7. AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: o modo divergente de fazer educação.
Ao descer as escadas da Senzala do Barro Preto e adentrar o piso onde funciona a
Escola de Ensino Fundamental Comunitária Mãe Hilda, notei, de antemão, um
ambiente diferenciado em relação à uma escola comum, especialmente as públicas.
As salas não têm cadeiras enfileiradas e sim dispostas em círculo, as mesas são
cobertas com panos coloridos e as mwalimu24, em sua maioria negras, sorridentes e
zelosas do material didático e dos estudantes. As crianças, por sua vez,
concentradas nos afazeres, demonstram espontaneidade nas tarefas atribuídas.
A escola nasceu no ano de 1988, 14 anos mais tarde do que o bloco e funcionava
dentro do terreiro Ilé Axé Jitolu. A intenção inicial era apenas dar “banca”25 para
alunos em dificuldade, mas foram surgindo mais crianças e com elas a necessidade
de expansão da escola. Para expandir a escola, Mãe Hilda encaminhou documento
ao secretário de educação do estado da época, professor Edivaldo Boaventura,
solicitando carteiras para acomodar as turmas. Pedido atendido, nascia a escola
Mãe Hilda. A permissão veio em forma de ritual religioso já que a escola funcionava
dentro de um terreiro.
As crianças da escola Mãe Hilda, as professoras, facilitadoras de
aprendizagem sabem que a diretora – fundadora é uma Yalorixá, que
a escola funcionou, por muito tempo, em um terreiro. Que em um
terreiro se celebram festas em homenagem aos Voduns e Caboclos.
Sabem quem é OBALUAIYÊ, quem é oxum, quem é oxalá, quem é
Oxossi, quem é Logun edé, quem é Iansã. (ILÊ AIYÊ - Cadernos de
Educação, volume 12, 2004, p.25).

Até a sua morte, em 2009, mãe Hilda dirigiu a escola, sempre inspirando tintswalu26
com os problemas e rumos da escola. Além da escola, Mãe Hilda dedicava atenção
especial a Escola de Música, Percussão e Dança Band´Erê, criada para dar

24

Em língua africana significa educadores
Em linguagem popular significa reforço escolar não formal
26
Em língua africana significa amor maternal
25
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continuidade a banda Aiyê, considerada principal para as atividades artísticomusicais do bloco.
O modo de ensinar as crianças vai do lúdico ao ritualístico cultural. Na Senzala do
Barro Preto existem salões apropriados para cada tipo de aula que são dadas por
professores, voluntários e estagiários da Escola de Dança da Universidade Federal
da Bahia. A prática Pedagógica da Banda Erê segue os ensinamentos contidos no
Projeto de Extensão Pedagógica, baseado na ancestralidade:
Quando falamos em uma prática pedagógica ancestral, nos
referimos, a uma transmissão de conhecimento de mão dupla.
Quando o educador e o educando se respeitam, o discípulo é o
sujeito da história. A pedagogia do Terreiro nada mais é do que as
práticas educativas de vida das sociedades africanas da África précolonial. (ILÊ AIYÊ - Cadernos de Educação, volume 12, 2004, p.33).

Esta prática se baseia no profundo respeito aos mais velhos, veneração a natureza,
solidariedade e ternura com o semelhante e valorização do vutomi27. Mas a escola
não ensina a religião do Candomblé, pois segundo Ntu28 de Mãe Hilda, “ensinar
religião é tarefa da família. Na escola aprende-se a respeitar as religiões dos outros”.
Outra máxima aprendida pela palavra de mãe Hilda é de que “Candomblé não se
aprende, vivencia-se”.
Os ensinamentos sobre Candomblé na escola Mãe Hilda e na Banda Erê se
restringem ao que rege a Lei 10.639/2003 Para estes ensinamentos dispensa-se a
densidade dos livros. O aprendizado é feito pela poesia das músicas do Ilê aiyê. O
repertório saiu da simples condição de recrear para se transformar em ferramenta
didático-pedagógica.
É natural que as crianças da Banda Erê e da Escola Mãe Hilda saibam quase todas
as canções gravadas pela banda do Ilê Aiyê. Esta forma de educar por música e
batida na palma da mão ou em coro de vozes é divergente das práticas tradicionais,
acompanhando outras práticas educativas lúdicas pregadas e executadas pelos
facilitadores e professores, por meio da dança, especialmente.
27
28

Em linguagem africana yorubá significa vida.
Em linguagem africana yorubá significa filosofia da vida, alma, dinamismo, existência humana
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Os Cadernos de Educação do PEP, na maioria de suas edições, trazem as letras
das músicas para que os alunos se apropriem de seus conteúdos. É por meio da
poesia que redações, cartazes e outros tipos de produções pedagógicas são
construídos na Escola Mãe Hilda.
Dos cadernos selecionados, analisei onze deles para buscar destas fontes as
principais impressões e caminhos que me conduziram a afirmar, argumentar e
considerar questões da tese com por exemplo a história do bloco Ilê Aiyê e os
fundamentos da existência destes cadernos justificados no Projeto de Extensão
Pedagógica.
Nenhum dos cadernos publicados até hoje traz uma temática ligada ao corpo afrobrasileiro e a educação, por isso foi difícil meu caminhar pelas entrelinhas dos
documentos, relatando pinçadas ou sinais da temática. Grande parte das
considerações foram tiradas de minhas observações das aulas de dança e
percussão e das práticas pedagógicas das escolas pesquisadas. De outro modo, os
Cadernos de Educação me deram a amplitude teórica da história do Ilê Aiyê e das
temáticas neles expostas atingindo uma compreensão mais segura sobre a cultura
negra dentro do bloco.
Dos 11 cadernos analisados, seis foram preponderantes para a construção do
trabalho por levantarem questões que dependiam de uma interpretação mais
objetiva sobre as questões de território, tradição africana, revoluções protagonizadas
pelos negros, nomes de pessoas consideradas herois ou heroínas da história,
noções do continente africano, por isso os seis cadernos aparecem listados nas
referências deste trabalho, impulsionados pela sua matriz que é o Projeto Político
Pedagógico, PEP.
Fiz o que minha pequenez permitiu:
Descobri o vasto mundo das palavras
Afoguei-me nas eternas emoções do brincar
E pra sempre aprendi que as palavras
29
Carregam ilusão.
(Jônatas Conceição)

29

Trecho do poema Ginásio publicado no livro Quilombos de palavras, a literatura dos afro-descendentes,
organizado por Jônatas Conceição e Lindinalva Barbosa, publicado no ano de 2000 pelo CEAO/UFBA.
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Quando o Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê Aiyê foi criado em 1995, tinha
como objetivo principal atingir com seus pressupostos e justificativas algumas
escolas do bairro da Liberdade e adjacências. O objetivo de concretizar
sistematicamente os objetivos do bloco se apoiava na difusão da história e da
cultura afro-brasileira e africana, e promover uma criticidade em torno do ser negro
numa cidade de maioria negra. Questões como etnia, visão mais ampliada sobre o
que se escrevia nos livros didáticos especialmente distribuídos na escola pública e
preparação de professores para abordar tais questões fazem parte destes objetivos.
Os pressupostos se baseiam na recontagem da história dos povos africanos na
diáspora baiana, no surgimento da desigualdade a partir do regime escravocrata,
mas acima de tudo na realidade de que estas desigualdades persistem por via do
racismo que se ampliou antes, durante e depois do regime.
Lembrar ao aluno da Liberdade e outras escolas onde o projeto foi desenvolvido que
ele são filhos, netos, bisnetos ou tataranetos de escravos ou escravizados é uma
dimensão crítica importante, mas não fundamental. Ao contrário, o PEP em suas
justificativas e objetivos, lembra a estes alunos que eles são ascendentes de povos
negros, retirados de seus territórios por força colonizadora e mercantil, operada
sobre a égide do capitalismo e da utlização da mão de obra considerada não
humana, daí, perceber os meandros do racismo como motivadorores de uma ação
secular que moveu a escravidão.
Entre as justificativa do PEP está: “A prioridade dos nossos conteúdos é para as
reflexões e práticas pedagógicas que contribuam para o senso crítico dos alunos,
professores e outros atores da educação” (p.2). Entre as críticas que justificam a
existência do PEP está a de que conteúdos e posturas políticas contribuíram para o
amassamento dos conhecimentos necessários a autoestima e o sentimento de
pertencimento

da

comunidade

afro-baiana,

influenciando

na

negação

de

identidades.
Ver de outras formas a história, a cultura e o modo de ser de uma população
majoritária diaspórica se traduziu ao logo do tempo num dos propósitos mais
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importantes do PEP, no sentido da desconstrução do que foi dito, escrito e retificado
nos comportamentos sociais, culturais e psicológicos na Bahia.
Deixar de reconhecer o legado africano como influente na formação étnica e cultural
dos baianos foi outra consequência da forma segregadora reedificada socialmente e
na escola em forma de práticas, livros didáticos e posturas político-pedagógicas. Por
estes caminhos percebo na passagem da entrevista de Suzana Martins um
reconhecimento das formas educativas do Ilê Aiyê. Ao analisar estas formas, Martins
S. lembra-se dos tabus ainda persistentes na estrutura formal educacional na Bahia
onde não há a sensibilização para os saberes e fazeres africanos e afro-brasileiros
apesar da imperatividade da lei 10.639/2003. Para ela, é preciso avançar neste
aspecto.
Com relação à educação, as instituições de ensino, em geral,
precisam ainda ser estimuladas para tomarem iniciativas, no sentido
de transmitir conhecimentos sobre a nossa cultura e arte de herança
negro-africana com mais propriedade e sem preconceitos raciais.
Tenho visto que esta questão ainda incomoda, e muito os diretores,
coordenadores e professores porque ficam com receio de falarem
sobre o candomblé, por exemplo, como um sistema produtor de
conhecimentos, que contribuiu com a formação da sociedade baiana
e, c
provocar problemas com as crianças e jovens que seguem um outro
tipo de religião. Hoje, com o advento da criação de novas religiões,
como, por exemplo, a Igreja Universal de Deus, há muito preconceito
contra o candomblé, eles, os devotos de outras religiões possuem
total falta de informação com relação aos benefícios positivos do
candomblé, dos quais falei anteriormente. É por isso que o
Movimento Negro e as associações negras estão combatendo esse
tipo de descriminação, essas intolerâncias religiosas e tomara que
este tipo de preconceito racista seja banido das escolas, totalmente...
(Suzana Coelho Martins, - Entrevista)

Martins, S. Defende ainda nesta passagem da entrevista que o assunto religiosidade
afro-brasileira seja tratada de forma comum, observando os aspectos do
Candomblé, como dinâmica religiosa mais combatida historicamente no Brasil,
especialmente na escola onde a laicidade é deixada de lado em troca das relações
políticas entre o estado e as religiões predominantemente numerosas e influentes
economicamente e politicamente. O que o PEP prega, neste sentido, é a amplitude
do desmascaramento destes temas religiosos e culturais como forma de diminuir as
desigualdades e a discriminação religiosa dentro e fora da escola. Desta forma o
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PEP por ser considerado um dos instrumentos mais eficazes para mudanças no
sistema de currículos escolares, tornando a temática africana e afro-brasileira mais
íntima da realidade educacional, embora os níveis de abordagens ainda sejam
considerados superficiais e pulverizados em grande parte das escolas.
A preocupação com a questão estética também é importante no PEP a partir do
momento em que se vislumbra a autoafirmação por via do corpo. ”Pelo nosso estudo
e resgate, já constatamos que eles são vitais (básicos) para a construção da
personalidade e identidade estético-cultural dos nossos filhos que são a imagem do
belo e do inteligente para os padrões oficiais racistas”. (p.2). Neste aspecto é bom
observar que a lei 10.639/03 ratifica o objetivo de tornar mais real este
conhecimento.
Ana Célia da Silva30, professora titular da Universidade do Estado da Bahia,
acompanhou de perto a construção do PEP que teve como articulador principal seu
irmão e também professor da UNEB, Jonatas Conceição falecido em 2009. Ana
Célia foi orientadora dos cursos para os professores e colaborou para a edição dos
Cadernos de Educação. Ana Célia da Silva deixa evidenciado que o PEP tem uma
“história” que merece ser conhecida..
Esse projeto iniciou-se em 1995 quando começamos a ministrar
formação em estudos africanos, afrobrasileiros e cultura
afrobrasileira para os professores de escolas públicas e comunitárias
da zona da Liberdade, tendo como sede o Colégio Duque de Caxias,
cuja diretora Margarida, era nossa principal parceira. Dirlene
Mendonça, Secretária de Educação Municipal na época e muito
sensível a problemática da educação pluricultural para a população
municipal estudantil de maioria negra nos convidou para oficializar o
projeto e financiá-lo. Os avanços alcançados é que até hoje os
professores e professoras que foram alvos da formação continuam
expandindo nas salas de aula a educação pluricultural e antirracista,
independente da Lei 10.639/2003 não ter sido implantada nas
escolas brasileiras.(Ana Célia da Silva – Entrevista).

Ana Célia da Silva também falou sobre as bases de formação do PEP para atuação
dentro do próprio Ilê Aiyê. Para ela, o PEP deve “fornecer subsídios para os
professores/as desenvolverem de forma autônoma em relação ao currículo
30

A entrevista da Dra. Ana Célia da Silva foi feita on line, via questionário, em função do seu estado de saúde na
época, tendo ela preferido tal recurso.
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europocêntrico, atividades que contribuam para o conhecimento, reconhecimento,
respeito e interação com as diferenças humanas étnicorraciais e culturais entre
outras”. Com isso, espera-se como resultado tratar de conhecimento e aproximar
experiências estéticas no Ilê Aiyê.
Na escola Mãe Hilda de Ensino Fundamental onde estudam cerca de 200 crianças,
a vivência corporal faz parte das estratégias de um educar diferente das tradicionais
práticas capitalistas onde o corpo historicamente teve lugar cedido às exigências
intelectualistas que dualizaram a via do corpo na educação. Vê-se nessa perspectiva
o corpo como apêndice do educar, sem assumir a sua centralidade no estar e ser
educando e educador.
Ana Célia da Silva também vê o PEP como um dos principais instrumentos utilizado
para o debate sobre relações étnicorraciais e afirmação da população negra no País,
mas destaca que em vários estados existem grupos desenvolvendo as mesmas
ações junto a alunos e professores, com publicações diversas, tais como jornais,
coletâneas, livros, dissertações e teses. Assim, o caminho do Ilê Aiyê traça mais
uma tendência político-educacional para o Brasil. O PEP, com seus Cadernos de
Educação produz sentidos de uma nova realidade que não deixa de fora os estudos
sobre o universo corporal.
Várias perspectivas têm sido analisadas historicamente por teorias e tendências na
educação brasileira. O movimento espalhado faz com que um grande volume de
produções acerca do pensamento pedagógico brasileiro não se esgote, tampouco
chegue a uma via de discussão afunilada.
Citando Rubem Alves, Gadotti (2009) tem uma preocupação com a fala e o corpo
em seu modo de ver o educar. Pede atenção para a centralidade do corpo nas
várias linguagens que ele expressa, especialmente a fala. Os educadores têm
utilizado pouco a potência da fala dos corpos e isso deseduca o ser no sentido
político e da esperança que deve carregar. Na escola Mãe Hilda essa realidade é
combatida a partir do momento em que o corpo do aluno está numa posição de
centralidade e junto com ela suas tatuagens históricas. Um corpo aprendente que se
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realiza

nos

mínimos

ensinamentos

cotidianos

a

partir

do

que

carrega

ancestralmente.
Isso se faz a partir do ensinamento da dança afro-brasileira e da preocupação dos
educadores com o movimentar-se lúdico, intencional que vai produzir esteticamente
outro movimento realizado naturalmente a partir da base de sua constituição: a
cultura negra.
Edmilson das Neves em mais uma parte de sua entrevista para este trabalho, ao
falar do PEP, mostrou-se indeciso quando lhe perguntei se esse trabalho todo feito
pelo Ilê Aiyê nos últimos 39 anos, idade da instituição, tem servido para diminuir o
grau de racismo em Salvador.
Disse-me Edmilson que o sim dito por ele, na verdade é um meio sim, meio não,
deixando evidente que o racismo ainda é entrave para os negros, mas acredita que
hoje, depois dos esforços do Ilê e de outras entidades afins, já é possível não
silenciar diante de um ato de racismo: “hoje as pessoas se expõem, elas levam isso
à frente”, encerrou.
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8. O LAZER NO ILÊ AIYÊ: inspirações do movimento negro pós-abolição?
O ano de 1986 foi marcante para a efetivação do Ilê Aiyê como entidade
congregadora do lazer. É quando o bloco recebe o nome de Associação Cultural
Carnavalesca Bloco Ilê Aiyê, definindo suas bases culturais pela defesa da cultura
afro-brasileira e africana e adotando um caráter racial em suas visões políticas. Aqui,
lazer é entendido como atividades do tempo livre que tem por objetivo provocar o
desenvolvimento social e cultural do indivíduo. O lazer neste sentido é assumido
pela comunidade, estabelecendo a africanização do carnaval de Salvador e
inspirando o surgimento de outras agremiações como Malê de Balê fundado em 23
de março de 1979, no bairro de Itapuã e Muzenza criado no dia 5 de maio de 1981e
precursor do samba-reggae, ritmo que alimenta a fonografia baiana. O Ilê também
inspirou a criação do Olodum, em formato de Organização Não Governamental,
ONG, surgido no bairro do Maciel, no Pelourinho, Centro de Salvador no dia 25 de
abril de 1979.
Com a assunção de entidade carnavalesca, o Ilê não deixou para trás os objetivos
políticos e culturais: luta antirracismo e propagação da cultura africana e afrobrasileira. As temáticas do bloco passam então a ser preparadas, formatando uma
mensagem única, estampada nas festas, nas mensagens das canções e
especialmente nas vestimentas do carnaval.
O estampado das cores vibrantes do Ilê embutem seu tema em imagens que,
interpretadas, dão o recado exato. Assim, no ano de 2012 o tema do Ilê Aiyê foi Os
Negros do Sul, uma oportunidade de lembrar a existência e a resistência da
negritude do sul do País, suas influências na luta antirracista, uma pedagogia
implícita que deságua na oportunidade de entender a mensagem como algo não
separado do todo, o corpo do Ilê Aiyê, no sentido de corpo como organização de
funções e formas interdependentes.
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Esse formato de agremiação faz lembrar a luta antirracista das primeiras décadas
após a abolição, quando são criadas, no âmbito do lazer, as Entidades dos Homens
de Cor para congregar comunidades libertas, uma forma de organizar e atuar para
garantir emprego, renda e lazer. É que a abolição não garantiu liberdades que
amparassem a população negra materialmente e simbolicamente. Do contrário, deu
origem a marginalização dos negros por via da recusa da mão de obra e direito a
educação, a saúde e ao emprego, uma forma de alimentar o desamparo dos exescravizados e tirar-lhes as mínimas oportunidades e condições de sobrevivência.
Embora com características mais assistencialistas do que recreativas, as
associações de negros libertos tinham bandeiras bem definidas como a saúde, o
trabalho, a educação e o lazer. Assim, em vários estados do país, já na Primeira
República, a partir de 1889, surgiram as primeiras agremiações. A mais antiga delas
foi o Clube 28 de setembro, fundado em 1897.
Ainda em São Paulo foram fundadas o Centro Literário dos Homens de Cor, o
Centro Cultural Henrique Dias, a Sociedade União Cívica dos Homens de Cor e a
Associação Protetora dos Brasileiros Pretos. No Rio de Janeiro, marcaram a época o
Centro da Federação dos Homens de Cor. Também merece lembrança como
entidades construtoras da autonomia organizativa dos ex-escravizados o Centro
Cívico Cruz e Souza, criado em 1918, em Lages/SC e a sociedade Progresso da
Raça Africana, em 1891 em Pelotas/RS.
É incerto o número de associações negras criadas em São Paulo, mas o número
ultrapassou a marca de 100 entidades, mostrando que o protagonismo negro tinha
fôlego para se organizar e buscar soluções para o caos social herdado da
escravatura e confirmado pela abolição. Nesta parte da história as mulheres negras
não ficaram de fora. É memorável a existência da Sociedade Brinco das Princesas
em 1925, em São Paulo e a Sociedade de Socorros mútuos Princesa do Sul, em
1908, em Pelotas/RS.
Outra forma de enfrentamento foi a criação da imprensa negra, com estrutura
comunitária e discurso político antirracista. A denúncia das mazelas da população
negra era teor prioritário das mensagens dos jornais criados, dentre os quais
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podemos citar o jornal A Pátria, criado em São Paulo em 1899. Até o ano de 1930,
pelo menos 30 jornais negros circulavam em São Paulo.
Já nesta época o racismo era assumido pelos ex-escravizados como alavanca para
manter no alto a segregação racial no Brasil que impedia os negros de terem cargos
de evidência em órgãos públicos e privados e proibição da entrada deles em hotéis,
restaurantes, clubes e cinemas. Esta passagem da história do movimento negro teve
forte impacto no sentido político, pois deu a cara do que viria a acontecer a partir de
1931 quando é fundada a Frente Negra Brasileira.
A Frente Negra Brasileira teve forte presença na Bahia, segundo Silva A.C.da
(2002). Diz a autora, que a “formalização da Frente foi precedida das irmandades e
associações beneficentes e operárias”. (p.144). Já, Thales de Azevedo, (1996), apud
Da Silva (2002), observou que a intenção da Frente era a “integração dos negros à
sociedade e não somente o combate ostensivo ao preconceito racial”.
Comenta Silva A. C. da (2002), que a Frente Negra era “caracterizada como um
movimento político de massa, integracionista e de reação à discriminação do negro
no mercado de trabalho”. Desta forma, a Frente contabilizava mais de 30 mil filiados
em todo o país, ganhando status partidário. Assim, em 1937, ao congregar filiados
negros e não negros passou a ser chamada de “União Negra”.
Na Bahia, a Frente Negra estabeleceu estratégias de trabalho educativo por meio de
conferências e comícios de intelectuais. O fundador da Frente na Bahia, Marcos
Rodrigues dos Santos ampliou as ações do movimento, promovendo também a
visibilidade para as mulheres negras, instituindo um quadro feminino dentro da
própria organização política. Na análise de Silva A. C. da, (2002) a desagregação da
Frente Negra na Bahia deveu-se a eficiente estratégia do mito da democracia racial,
da cultura nacional e da mestiçagem elaborado por partidos políticos de
representatividade dominante e que foi disseminado através dos meios de
comunicação de massa e recursos pedagógicos a exemplo de livros e revistas.
A Frente Negra visava outro combate: mudança na maneira de analisar a
problemática do negro na sociedade até então centrado na objetividade fatual e

111

histórica, tendo como base o regime escravocrata e suas sequelas. Na década de
30, as academias nordestinas, especialmente as câmaras de graduação, realizaram
uma série de congressos para abordar questões de afrodescendência. O primeiro
deles foi realizado em Recife no ano de 1934 e na Bahia em 1937. Os Congressos
afro-brasileiros, segundo Guerreiro Ramos (1995) e Nascimento (1981), apud Silva
A. C. da (2002), tinham cunho racista semelhante ao pensamento de Nina
Rodrigues: “Nesses congressos o negro era transformado em objeto, em assunto de
pesquisa, num mecanismo psicológico compensatório do que julgam ser uma
inferioridade”. (SILVA A. C. Da, 200, p.145).
O pensamento da Frente Negra de deslocar a suposta inferioridade racial e
intelectual dos negros para uma consciência sobre um pacto de dominação branca
forjada no mito da democracia racial e da naturalização do fenômeno da escravidão
positivou novas investidas no campo político e educacional. Esta estratégia
favoreceu a outras formas de análise centrada nas denúncias de mecanismos de
exclusão social como o racismo institucional, cultural, educativo e epistemológico.
Além da Frente Negra, outras entidades políticas apareceram com a mesma
determinação, a de integrar o negro a sociedade, dentre elas a sociedade Henrique
Dias (1937) em Salvador, a Frente Negra Socialista, em São Paulo, (1932), e a
Legião Negra em Uberlândia/MG, em 1934.
Da segunda república até a ditadura militar (1945-1964),o Movimento Negro ficou
restrito a UHC, União dos Homens de Cor que teve como líder o gaúcho João
Cabral Alves. De estrutura burocrática, a UHC, assistia a cerca de 20 entidades em
todo o país e inspirou a criação de outras entidades como a União Catarinense dos
Homens de Cor, em Blumenau, em 1962 e a união Cultural dos Homens de Cor, no
Rio de Janeiro. Com a ditadura militar de 1964, muitas destas entidades sucumbiram
diante das investidas militares.
Na República Nova, o Movimento Negro reiniciava sua organização, depois de
décadas de abandono e inércia. Mas o golpe militar de 1964 tinha deixado marcas
profundas tais como a estigmatização dos dirigentes negros, acusados de incitar
uma discussão racial combatida pelos militares.
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Só a partir de 1970, ressurgiram sinais de uma nova luta quando é fundado em São
Paulo, em 1972, o Centro de Cultura e Arte Negra, CECAN, formado por um grupo
de artistas e estudantes. De Porto Alegre veio o Grupo Palmares, primeiro a
defender a troca da festa do 13 de maio para o dia 20 de novembro, data da morte
de Zumbi dos Palmares. No Rio de Janeiro, o Black Rio arrebatava jovens no
movimento Soul e finalmente em 1976, é criado também no Rio, o Instituto de
Pesquisas das Culturas Negras, IPCN.
Mas em 1978, com a criação do Movimento Negro Unificado, MNU, o Movimento
Negro volta à cena com outra face: Inspirado na luta pelos direitos civis dos negros
norte americanos à imagem de Martim Luther King e Malcon X e organizaçãos
marxistas como os Panteras Negras, além do processo de libertação de países
africanos como Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Internamente o MNU bebia da
fonte da convergência socialista, onde a luta antirracista tinha que ser atrelada a luta
anticapitalista, pois entendiam os militantes que o capitalismo era o grande
alimentador do racismo.
Uma data importante para o Movimento Negro é o dia 18 de junho de 1978 quando
diversas entidades se reuniram para criar, em São Paulo o Movimento Unificado
Contra a Discriminação Racial (MUCDR). A primeira grande atividade do novo
movimento foi um ato público realizado no dia 7 de junho de 1978 nas escadarias do
Teatro Municipal de São Paulo e que reuniu cerca de duas mil Pessoas. Naquele
dia, o protesto foi contra a morte do negro Robson Silveira da Luz espancado por
quatro jovens no Clube de Regata Tietê. O fato ganhou repercussão nacional e uma
Carta Aberta foi lançada em todo o país pedindo que os negros se organizassem
contra a discriminação racial em seus locais de labuta: emprego, escolas e terreiros
de candomblé e umbanda. A luta também denunciava a violência policial contra os
negros.
Na primeira Assembléia Nacional de organização e estruturação da entidade, o
termo Negro passou a integrar a nova sigla, agora chamada de MNUCDR. O MNU,
então finca o pé na educação e exige dentre outras reinvidicações a introdução da
História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, se antecipando a lei
10.639/2003, sancionada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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A existência do MNU significou avanço na luta do movimento negro também porque
decidiu atar a luta do negro a de outros oprimidos da sociedade e de enfrentar sem
arrefecimento o problema do racismo no país. O termo negro ganhou assunção
cultural e política, não mais pejorativa e assim extinguiu-se praticamente o termo
Homem de cor.
Também é importante lembrar que as novas idéias do MNU atingiram o cerne
religioso obrigando ativistas a assumirem a religião afro-brasileira, especialmente o
Candomblé. Aliado a isso, iniciou uma campanha ferrenha contra a mestiçagem e
seus atributos alienatórios, de esmagamento da identidade negra no Brasil.
Argumentou que a mestiçagem favorecia o processo de branqueamento, por isso o
discurso mestiço deveria ser estirpado.
Atualmente, o campo da educação é foco central do movimento negro. Com o
Programa de cotas raciais nas universidades e a difusão e aplicação da Lei nº
10.639/2003, o movimento negro caminha para ocupar espaços nas academias e
formar seus intelectuais, ou seja, ocupar lugares onde antes o negro não tinha
acesso, a exemplo dos programas de pós-graduação das universidades.
A produção de material didático e uma extensa produção acadêmica sobre
educação, raciscmo e história africana e afro-brasileira são outros objetivos do
Movimento. ”Se o poder é doce, eu também quero”, está máxima também vale para
a conscientização do processo eleitoral e para a escolha de candidatos ligados a
agremiações negras. O cuidado com o voto passa a ser outro objeto de
conscientização nas campanhas e no cotidiano negro.
A entrada em cena do movimento hip-hop trouxe novo gas ao Movimento negro por
significar um movimento cultural novo que adquire dimensões internacionais. Além
do mais, o hip-hop instiga a rebeldia afrodescedente, procurando melhorar a
autoestima do jovem negro. O movimento Negro também se identifica com as letras
musicais do hip hop por trazerem embutidas mensagens de protesto denunciando a
discriminação racial e social e demonstrando mais uma vez o protagonismo negro.
Este protagonismo também se deu na arte, mais precisamente nas artes cênicas
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com a criação do Teatro Experimental do Negro, TEN, o corpo negro passa então a
ser exibido e respeitado através da arte.
Quando o Teatro Experimental do Negro, TEN surgiu, no dia 13 de outubro de
1944,o cenário artístico nacional já rejeitava o corpo negro ostensivamente em
várias áreas, a exemplo da TV, do Rádio e do Cinema. No Teatro, as personagens
negras apareciam como deboche em sua condição social ou marginalizada. O TEN
mudou a cena, colocando peles negras e ideários negros em seus trabalhos. O
grande idealizador do TEN, Abdias do Nascimento enxergava um teatro onde os
corpos negros pudessem mostrar-se além da cena, em suas nuances psicológicas
e emocionais, além da probabilidade da aceitação do público em geral.
O TEN foi responsável pelo surgimento de ícones negros do cinema nacional como
Ruth de Souza, Léa Garcia, Haroldo Costa, Aguinaldo Camargo, entre outros. Estes
surgiram pela visão do TEN ou não teriam existido porque não atuavam em peças
do teatro branco brasileiro. A marcação do corpo negro aparece como forte
referencial de talento e formação, além dos subsídios artísticos e cênicos.
Nascido para, inicialmente, ser um reduto artístico teatral o TEN acabou se
transformando em um grande movimento social, associando arte à educação de
instrução, pois passou a oferecer cursos de alfabetização. Os corpos negros
recrutados eram em geral motoristas, empregadas domésticas e pedreiros, gente
que chegava ao TEN com baixas expectativas artísticas e que junto chegou a formar
um grupo de 50 atores até o final de seus trabalhos em 1968 quando seu
idealizador, Abdias do Nascimento de se auto-exilou nos Estados Unidos.
Nos anos em que atuou o Teatro Experimental do Negro conseguiu desmistificar a
imagem corporal negra, embora o corpo negro não tenha entrado na discussão dos
críticos como elemento politizador e sim como marca artística de um país que
ostentava uma arte brancocêntrica.
O TEN era tão improvável que não havia textos para abrigar atores negros e a sua
estréia no dia 8 de maio de 1945 foi feita com a apresentação da peça O Imperador
Jones, do americano O’Neill. A estréia foi no Teatro Municipal do Rio por intervenção
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do presidente da República Getúlio Vargas, após receber em audiência Abdias do
Nascimento que denunciaria o Teatro Municipal do Rio como grande reduto do
racismo daquela época.O TEN centrou-se no Rio de Janeiro, mas teve repercussão
nacional a partir do acúmulo de trabalhos realizados. Entre 1945 até o exílio de
Abdias do Nascimento, o teatro experimental do negro encenou mais de 20
trabalhos.
Assim, o corpo negro também esteve em cena na segunda peça do TEN, encenada
em 1946 intitulada Todos os filhos de deus têm asas e no mesmo ano estreou O
Moleque sonhador ainda de autoria de O’Neill. Somente em 1947, o grupo expôs em
seus trabalhos trechos de autores brasileiros quando encenou O navio negreiro;
vozes d,Africa e Lúcia, inspirados em Castro Alves. Uma peça inteiramente nacional
veio à cena no mesmo ano, chamada o Filho Pródigo de autoria de Lúcio Cardoso.
Mas a marca maior das produções do TEN teve repercussão com a encenação da
peça Aruanda de Joaquim Ribeiro, em 1948 que tematizava a religiosidade afrobrasileira. A personagem principal traía o marido com o “santo”. Já em 1949, Filhos
de Santo, de José de Morais Pinho dava o tom ao momento excelente vivido pelo
TEN em seus discursos e objetivos de visibilizar a cultura afro-brasileira e valorizar o
corpo negro bem como sua religiosidade. Esta peça falava dos problemas de
trabalhadores de Pernambuco, em greve, usando a mística de Xangô.
O TEN começava a ser aceito, mas não se afastava do cenário teatral internacional
e foi com a encenação de Calígula de Albert Camus e a presença do dramaturgo
francês no Brasil que o Teatro Experimental do Negro teve seu auge de
representatividade. Depois disso, a companhia declinou e só voltou a cena em 1952
quando Abdias do Nascimento criou o Teatro de Revista a Rapsódia Negra e em
1957 o TEN volta finalmente ao Teatro Municipal do Rio com a peça Sortilégio, de
Abdias do Nascimento na qual ele encarna um advogado negro que casa-se com
uma mulher branca, terminando por assassiná-la. A última peça do TEN foi Além do
Rio, de Agostinho Olavo, trabalho este que não pode ser apresentado no Primeiro
Festival de Arte Negra, no Senegal, em 1986 porque a ditadura militar proibiu a
companhia de deixar o país sob a desculpa de que o Teatro Experimental do Negro
não representava a contento a cultura brasileira.

116

A estética negra foi o grande diferencial do TEN e atava em suas produções a
dança, o teatro, a música e a poesia, trazendo aspectos de um novo teatro com
heranças afro-brasileiras e conteúdos populares que denotavam realmente a
ideologia da arte negra no país. O corpo negro é posto em discussão de bastidores
revindindicando um país pluriracial e pluricultural. A contribuição do pensamento de
Abdias do Nascimento nasce da defesa que ele faz sobre a vitimização dos negros
ao logo da história e da herança social deixada pelo regime escravocrata.
Abdias do Nascimento foi o primeiro a denunciar a necessidade de ver o Brasil pelo
ângulo de sua pluriracialidade. O fez no livro O Genocidio do Negro Brasileiro, onde
defende a idéia de que o país deveria ser considerado pluriracial. Segundo
Munanga, (2006, p.98): ”Ou a sociedade brasileira é democrática para todas as
raças e lhes confere igualdade econômica, social e cultural, ou não existe uma
sociedade plurirracial”.
O corpo negro sempre foi expositor de uma representatividade associada a
mestiçagem forçada pelo imaginário brasileiro. Ao homem negro foi delegada a idéia
de utilidade braçal e da mulher negra, sensual e erótica. Isto foi dito em várias
músicas carnavalescas da época. O Ilê Aiyê, ao promover, por exemplo, a Noite da
Beleza Negra tem o objetivo de mostrar um conjunto de atributos menos ligados a
sensualidade e mais encarnados no conhecimento e no pertencimento etnicorracial.
Para ser a rainha negra do Ilê, a candidata teve que apresentar atributos físicos e
simbólicos. Os físicos ligados em perfil do Ilê e os simbólicos associados a militância
e ao conhecimento afro-brasileiro, analisados durante o concurso e afirmados na
apresentação da candidata no dia do concurso.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Falar em corpo e corporalidade no Ilê Aiyê é abordar um de seus pilares mais
afirmativos em se tratando de pertença, força imaginal e universo cultural. Corpo
ativo31 para o ilê é corpo que se movimenta ao modo de seu repertório, traduzido no
fazer aprendente de suas bases educativas e culturais.
Não é fácil traduzir o que vem a ser corpo para as ações do bloco, posto que os
gestos ritmados dos desfiles, as dinâmicas corporais cotidianas mostram o quanto
são importantes o dançar, o cantarolar e o movimentar-se espontâneo aprendido
das tradições, como sentar-se ao chão, cruzar as pernas ou balançar-se ao ritmo
das lateralidades, com tambores e outros instrumentos de percussão, levando junto
todo o corpo.
Por esta observação confirmo a interdependência entre dança e ritmo musical na
cultura negra, arriscando-me a dizer que suas estruturas se equivalem,
estabelecendo outra relação, a da identidade do praticante com suas pertenças e
ancestres, relação esta que é vital para a compreensão estética, social, cultural e
identitária.
Justifico que corpo em seu sentido mais simplório requer um olhar sobre a forma
com que ele se apresenta e representa. No Ilê, esta forma é delineada pela
ancestralidade, cujos valores estão assentados nas simbologias religiosas e sua
gestualidade, decodificando e transformando suas performances em linguagem.
O corpo projeta, carrega e define o que somos no mundo e como desejamos ser
interpretados. Entender como esse corpo se apresenta e representa é uma
necessidade histórica. Desta forma, a realidade baiana é apreendida no corpo
presente e real, um corpo que se identifica nu e cru, entrelaçando passado e
31

Corpo ativo no sentido da corporeidade vivida na complexidade existencial, social e cultural, ou da assunção
do sujeito em seu sentido biológico, cultural e experiencial. Uma interpretação conceitual de corporeidade.
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presente num ritual ancestral, expandido assim a cultura africana e disseminando o
referencial negro como projeto político, cultural e educacional.
Corpo, então, toma esta forma: a de abrigo dos desejos e modo de ser,
distanciando-se dos efeitos da discriminação racial, resguardando sua autoestima.
Que corpo é este? Um corpo envolto em sua mágica forma de estar representado,
além de receber informações acerca de suas diferenças étnicas, assumindo os
valores ancestrais africanos na Bahia, a grande Diáspora negra da América Latina.
Foco, portanto, um corpo que se faz altivo na sua expressão, no seu movimento, no
repertório da manifestação cultural que o identifica. Um corpo que reinventa, negocia
e conflita na busca do fazer e do dizer. E é na via do poder que este corpo amplia
sua busca existencial e cultural.
Corpo e Educação no Ilê Aiyê são faces de uma mesma moeda em se tratando das
estratégias para formação de seus intelectuais. Isto pode ser notado na miudez das
práticas pedagógicas e corporais onde seus atores se debatem com seus corpos em
busca de autoafirmação.
Entendo que educar, além do fazer educativo proporcionado pela lida dos indivíduos
em busca de descobertas e conceitos, requer outra procura: pelo ser social,
histórico, criador. Assim, credito ao corpo a tarefa de mostrar essa dimensão
individual e coletiva conflitante, cabendo a educação como processo real, politizar
essas transparências. Compreendo, portanto, que por via da expressão e da
linguagem o corpo exprime poder e esse poder se faz por meio das linguagens que
atravessam a altivez existencial, em rede do saber e do fazer.
Entendo também que ao explicitar poder em seu corpo, o Ilê Aiyê assegurou a
percepção de identidade negra como um instrumento de cunho ideológico por onde
transitavam as aspirações do movimento negro: atenção para o estado mazelado da
comunidade negra baiana frente à realidade educacional, política, institucional e
cultural. E fez mais: reivindicou para seu corpo, em pleno desfile, toda a cara desta
mazela que haveria de ser denunciada e combatida. Nesse aspecto é que está
evidenciada a proposta de corpo-identidade do Ilê Aiyê. Um corpo que enuncia o
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desejo de denunciar estas mazelas, capitalizando politicamente seus efeitos e
buscando meios para negociá-los.
Corpo para o Ilê Aiyê tem a forma da resistência étnica e invariavelmente busca o
acolhimento do eu pela valorização do próprio ser total, abrangendo suas dimensões
estética, religiosa, biológica, cultural e política. Por isso, elevar o Ilê Aiyê à condição
de objeto de pesquisa de doutorado exige responsabilizar o seu poder como
entidade de luta contra-hegemônica e explicitá-lo nas análises sobre os meandros
deste mesmo poder. A cultura surge então como elo deste poder que torna o Ilê Aiyê
responsável pelo grau de influência de suas ações sociais e posições identitárias
Uma educação antirracista deve privilegiar um negro cuja cultura alcançou projetos
civilizatórios que contribuem de fato com a construção de um Brasil real. E esta
cultura é a estamparia maior de uma luta travada no dia a dia da superação do
racismo. Desse modo, preenche-se de alteridade essa luta dos movimentos negros
em busca de um lugar que não seja mais as lembranças da senzala e das correntes
que aprisionaram o futuro de uma população majoritária na Bahia.
Em meio à concretude existencial do Ilê há de se considerar o espaço sociorreligioso
como o fiel de um pêndulo em que se prendem as relações de poder e seus
desdobramentos na produção de identidades e linguagens. A tessitura dos
elementos religiosos, porquanto construídos na dimensão da ancestralidade e da
estética, é que produz a multiplicidade existencial, vivencial da cultura. Assim, não é
qualquer corpo que pode ser o mais belo dos belos. Ele tem que ostentar um
conhecimento ancestral poderoso que lhe garanta um conjunto de atributos
associados não apenas a cor da pele, mas a consciência negra.
Falar de corpo no Ilê implicou em uma busca histórica sobre a construção desta
entidade, sem a qual o processo não poderia ser compreendido. Esta dimensão
abraça o Teatro Experimental do Negro, TEN, de Abdias do Nascimento, as
passagens históricas do Movimento Negro e as relações da construção do
significado de Lazer a partir dos eventos pós-abolição.
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Há uma rede para se compreender o corpo do Ilê Aiyê e esta se configura a partir do
Projeto de Extensão Pedagógica e de seus Cadernos de Educação. Não se trata,
portanto, de uma conotação de corpo alijada do processo de construção social do Ilê
Ayiê.
Pode parecer incongruente que a Escola Mãe Hilda e a Banda Erê não repercutam
os ensinamentos do Candomblé, porém há de se admirar a laicidade das duas
escolas como uma construção honesta em meio à configuração religiosa que se tem
na maioria das escolas e instituições de lazer onde a religiosidade converge para o
catolicismo e outros credos cristãos.
Mas há de se perceber também que o corpo pulsa na energia religiosa a partir da
sua estrutura ancestral, estrutura esta que não dissocia corpo de consciência e
realidade. Portanto, é inegável a gestualidade inspirada nos Orixás, especialmente
pelas crianças e jovens adeptos da religião candoblecista.
Esta ligação é que faz transbordar a energia presente nos corpos da Banda Erê e da
Escola Mãe Hilda, compreendendo a partir desta constatação, que não há como
evitar as expressões da religiosidade africana nas práticas das duas escolas.
A estrutura do Ilê Aiyê permite vislumbrar uma entidade que valoriza a cultura
africana, mas que não se prende a preceitos religiosos para contemplá-la. Quer
dizer que o Ilê não se fecha em um mundo religioso, mas há uma fruência nos
corpos que não escapam desta dimensão.
O corpo do Ilê carrega a tarefa política de lutar contra mecanismos de
desvalorização do corpo negro e o faz de forma direta, atacando e combatendo o
racismo em seus perigosos recursos a exemplo do efeito da baixa estima política e
cultural de suas vítimas.
Enfim, o íntegro se é que assim se pode configurar, é culturalmente difundido nas
formas culturais do Ilê Aiyê. O corpo tem a incumbência de mostrar esta altivez,
tornando o processo de aceitação de si mais humanizado.
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A instituição Ilê Aiyê ganha seu valor na história a partir de seu pioneirismo em tratar
da cultura africana e afro-brasileira. Isto foi construído com a luta antirracista e com a
difusão de ideias cuja centralidade é a sobrevivência de uma visão política ostensiva
por meio do corpo, da dança, da musicalidade e do lazer. Medir a importância do Ilê
Aiyê é cristalizar informações sobre a construção cultural e política de uma cidade
de maioria afrodescendente, mas que ainda luta para assumir sua cor e sua
ancestralidade.
Ao estudar o Projeto de Extensão Pedagógica e seus Cadernos de Educação,
percebi o quanto é sólida a formação dos intelectuais do Ilê Aiyê na produção de
informações acerca da cultura negra. Trata-se de uma sistematização de
conhecimentos capaz de contrapor uma base europocêntrica.
É inegável o legado do Ilê Aiyê na luta antirracista, como também passa a ser
indiscutível a necessidade de seus corpos aprenderem e ensinarem argumentos
novos, baseados na ancestralidade e na difusão de outras informações a respeito
das origens sociais e culturais da população de Salvador.
O que foi aprendido neste trabalho dá conta de repensar o corpo negro como aporte
para a compreensão de um mundo pluricultural negado pelas instâncias políticas
desta cidade. Compreende que a educação tem a tarefa de mostrar estas
transparências a partir de estudos mais abrangentes sobre cultura negra nas
instituições que formam intelectuais, a exemplo da escola e das academias de
formação de professores.
Afinal, para difundir os valores da cultura negra, o Ilê lança mão de uma estrutura
escolástica, seriamente comprometida com a difusão de valores ancestrais, o que
contrapõe uma hegemonia brancocêntrica, cujos valores são dominantes, porém,
voláteis em termos de história e vivência. Há de se louvar os esforços do Ilê na
busca por um debate que coloque no centro as identidades construídas em Salvador
a partir de sua história.
Isto deve ser feito criando condições para a prática do pluriculturalismo e da
plurietnicidade para que os efeitos de um debate antirracista surta efeito alavancador
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e democrático a partir do respeito pela configuração social e cultural de uma cidade
majoritariamente negra.
Este trabalho não tem a pretensão de receitar qualquer atitude ou pensamento, mas
se justifica no apelo ao debate e formas outras de ver os mundos. De certa forma,
alerta para os engodos e falácias construídas por uma história de um lado só,
apregoada na branquetude e no domínio de uma cultura sobre outra.
Como ambição tem o direito defender a visibilidade do corpo negro e da cultura
negra na educação, a fim de criar novos momentos de reflexão sobre cultura,
política e humanismo na cidade cuja maioria negra não é contemplada nas políticas
de melhoria da qualidade de vida.
Tem ainda, a tarefa de buscar a discussão dentro da aparelhagem educacional com
vistas a fornecer elementos capazes de contrapor uma visão brancocêntrica
dominante que não eleva valores de uma maioria e se impõe unilateralmente.
E dizer, finalmente, que o corpo negro é protagonista de sua história, uma história de
resistência e de produção de mecanismos politizadores. Estes mecanismos são
fundamentais para a autoafirmação de uma população cuja cultura não sucumbe,
mesmo fazendo parte de uma realidade adversa e perversa.
Para encerrar este trabalho trago como ilustração um oriki musicado de Mário Paim
e Sandro Teles chamado Alienação32, que traduz o jeito dos negros se tratarem
dentro do Ilê Aiyê. O poema mostra a superação das denominações pejorativas
como negão e negona e recoloca nessas terminologias todo o orgulho da raça e da
consciência negra.
Se você está a fim de ofender
É só chamá-lo de moreno pode crer.
É desrespeito a raça, é alienação
Aqui no Ilê Aiyê
A preferência é ser chamado de negão
Se você está a fim de ofender
É so chamá-la de morena, pode crer
32

Publicado na edição de 2005, dos Cadernos de Educação do PEP denominado Moçambique Vutlari.
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Você pode até achar que impressiona
Aqui no Ilê Aiyê
A preferência é ser chamada de negona.
A consciência é o motivo principal
Eu quero muito mais
Além de esporte e carnaval, natural!
Chega de eleger aqueles que tem
Se o poder é muito bom
Eu quero poder também
O sistema tenta desconstruir
Te afastar de suas origens
Pra que você não possa interagir, construir
Já passou da hora de acordar
Assumir sua negritude
É vital para prosperar
Ser negro não é questão de pigmentação
É resistência para ultrapassar a opressão, sem pressão
Lutar sempre
Igualdade e humildade
Vou subir de Ilê Aiyê e encontrar toda a cidade.
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ANEXO ( A) Caderno de Educação Malês, a Revolução (capa)

132

ANEXO (B) Caderno de Educação, Mão Hilda Jitolu, Guardiã da Fé e da Tradição
africana (capa).
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ANEXO (C) Caderno de Educação, Moçambique Vutlari (capa).
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ANEXO (E) Caderno de Educação, África, Ventre livre do mundo. (capa).
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