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RESUMO

Kipovi Cabuleiro é uma perspectiva de linguagem poética de educação pluricultural, fruto dos
estudos de memória da ancestralidade de uma territorialidade sociabilizada por africanos e
seus descendentes da Bahia, das formas e modos de linguagem de o contador de história da
tradição oral africana narrar o passado ancestral. Cabula é a territorialidade do estudo e
topônimo da língua africana quicongo que imprime o sentido da presença inaugural da arkhé
congo-angola no lugar. A pesquisa apelou para a episteme africano-brasileira, que valoriza
estudos com aprofundamentos nos legados africano e africano-brasileiro e favoreceu o
conhecimento da história do Cabula e do símbolo contador de história da tradição oral
africana. O objetivo do estudo foi compreender a dinâmica de um contador de história da
tradição oral africana para recriá-lo como um contador da história do Cabula, o Kipovi
Cabuleiro. Com abordagem metodológica própria, o movimento agachado, foi possível
acompanhar a dinâmica das narrativas da memória do Cabula e as elaborações mais profundas
da memória da pesquisadora ao dialogar com os procedimentos das perspectivas
metodológicas ―desde dentro para desde fora‖ e a dialética do ―vivido-concebido‖. Os
impactos das projeções de linguagens analisadas do Kipovi Cabuleiro chegam à compreensão
de que a consciência para a valorização da memória de uma territorialidade africanobrasileira, em cenários de educação pluricultural, restitui e renova o sentido de afirmação da
ancestralidade fundadora e das alteridades africano-brasileiras; e que carece de disposição
política nas instituições de educação básica no sentido de criar iniciativas de enfrentamento ao
etnocentrismo e ao racismo no Estado da Bahia.
Palavras-chaves: arkhé e memória, Kipovi Cabuleiro, alteridade, educação pluricultural.

RÉSUMÉ

Kipovi Cabuleiro signifie une perspectiva de langage poétique de l‘education pluriculturelle,
qui a resulté des études sur la mémoire des ancêtres d‘une territorialité socialisée par les
africains et leurs descendants de Bahia, des formes et manières du lengaje du conteur
d‘histoires de la tradition oral africaine raconter le passé ancestral. Cabula sgnifie la
territorialité de l‘étude et le toponime de la langue africaine quicongo qui fournit le sens de la
présence inaugurale de la arkhé congo-angola à la région. La recherche a appelé pour la
episteme africaine-brésilienne, qui valorise les études approfundies sur les héritages africains
et african-brésiliens et a favorisé la connaissance de l‘histoire de Cabula et de son symbole le
conteur d‘histoire de la tradition oral africaine. L‘objective de l‘étude a été comprendre la
dinamique d‘un conteur d‘histoire de la tradition oral africaine pour le récréer comme un
conteur d‘ histoire de Cabula, le Kipovi Cabuleiro. À travers une propre approche
metodologique, le ‗mouvement accroupie‘, on a pu de suivre la dynamique des narratives de
la mémoire de Cabula et les élaborations plus profondes de la mémoire de la chercheuse qui
fait le dialogue avec les conduites des perspectives méthodologiques ―de l‘intérieur à
l‘extérieur‖ et la dialectique du ―vécu/conçu‖. Les impacts des projections des langages
analysés du Kipovi Cabuleiro arrivent à la compréhension de que la conscience pour la
valorisation de la mémoire de une territorialité africaine-brésilienne, en scénarios d‘education
pluriculturelle,: renvoie et renouvelle le sens d‘affirmation de la ancestralité fondatrice et des
altérités africaines-brésiliennes. Cela exige une disposition politique des institutions de
l´education de base visant à établir initiatives pour faire face aux ethnocentrisme et racisme à
l‘État de Bahia, Brasil.
Mots-clés: arkhé et mémoire, Kipovi Cabuleiro, altérité, education pluriculturelle.

RESÚMEN

Kipovi Cabuleiro es una perspectiva de lenguaje poético de educación pluricultural, fruto de
los estudios de memoria de los ancestros de una territorialidad sociabilizada por africanos y
sus descendientes de Bahia, de las formas y modos de lenguaje del narrador de historia de la
tradición oral africana narrar el pasado de nuestros ancestros. Cabula es la territorialidad del
estudio y topónimo de la lengua africana quicongo que imprime el sentido de la presencia
inaugural de la arkhé congo-angola en el lugar. La investigación ha apelado hacia la episteme
africano-brasileña, que valoriza a los estudios que se profundizan en los legados africano y
africano-brasileño y ha favorecido al conocimiento de la historia del Cabula y del símbolo
narrador de historia de la tradición oral africana. El objetivo del estudio ha sido comprender la
dinámica de un narrador de historia de la tradición oral africana para recriarlo como un
narrador de la historia de Cabula, el Kipovi Cabuleiro. Con abordaje metodológica propia, el
‗movimiento agachado‘, fue posible acompañar la dinámica de las narrativas de la memoria
de Cabula y las elaboraciones más profundas de la memoria de la investigadora al dialogar
con los procedimientos de las perspectivas metodológicas ―desde dentro hacia desde fuera‖ y
la dialéctica de lo ―vivido-concebido‖. Los impactos de las proyecciones de lenguajes
analizados del Kipovi Cabuleiro llegan a la comprensión de que la conciencia para la
valorización de la memoria de una territorialidad africano-brasileña, en escenarios de
educación pluricultural, restituye y renueva el sentido de afirmación del linaje fundador y de
las alteridades africano-brasileñas; y que carece de disposición política en las instituciones de
educación básica para crear iniciativas de enfrentamiento al etnocentrismo y al racismo en
Estado de Bahia.
Palabras claves: Arkhé y memoria, Kipovi Cabuleiro, alteridad, educación pluricultural.
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INTRODUÇÃO

Não fácil, de imediato, perceber as sutilezas das riquezas simbólicas culturais guardadas
nas narrativas de memória contadas por descendentes de africanos do Brasil sobre suas
vivências nas comunidades sociabilizadas por seus ancestrais. As narrativas ditas pelos mais
velhos nessas territorialidades são ouvidas de pessoa a pessoa e se constituem acervos da
memória social guardiã dos valores culturais herdados dos ancestrais e enraizados no lugar,
sendo um riquíssimo legado da educação cotidiana de muitas comunidades do Brasil.
Heranças estas responsáveis pela nossa pluralidade cultural e que, junto com os legados
dos povos autóctones do Brasil e europeus, compõem o riquíssimo patrimônio cultural do
Brasil. Mesmo assim, os valores estéticos e éticos dos legados africanos e autóctones do
Brasil têm pouco reconhecimento, principalmente por parte das instituições de educação
básica e superior, que se ancoram num currículo que concebe a ciência, arte e cultura nos
moldes de uma ideologia progressista etnocêntrica, alicerçada nos valores universais
civilizatórios europeus.
Em Kipovi Cabuleiro: um tom da memória do Cabula, apresento uma reflexão sobre o
currículo oficial, a partir da análise das narrativas da memória dos moradores do Cabula mais
antigos e dos mais jovens que ouviram dos mais velhos sobre as vivências numa
territorialidade sociabilizada por africanos e seus descendentes: a memória do Cabula.
Estas narrativas de memória apresentam elementos sígnicos e simbólicos que
constituem a história da territorialidade Cabula. Kimbula é como Yeda P. Castro (2008,
p.184) apresenta a grafia Cabula na língua quicongo, língua dos povos africanos Bacongos,
fundadores dos reinos do Kongo1 e responsáveis por boa parte do legado africano do Brasil.
Foi seguindo as buscas da origem da palavra Kimbula que cheguei ao termo Kipovi, um
patrônimo2 do contador de história das sociedades orais de língua quicongo, símbolo da
memória oral, memória viva da cultura africana dos povos Bacongos de Angola e do Congo.
Por pertencer ao mesmo acervo verbal do universo simbólico cultural de Kimbula,
percebi que Kipovi poderia ser a principal referência da recriação do contador de história do
Cabula, Kipovi Cabuleiro, já que identifiquei nas formas de linguagem dos narradores, ao
1

O uso da grafia Kongo, no lugar de Congo como se escreve atualmente, reside no conceito dado à palavra:
Kongo entendo como pronúncia do nome da territorialidade da arkhé congo-angola; o Congo que conhecemos
não traduz território político fundado pela etnia Bacongo junto com outros reinos vizinhos na África Central, é
um espaço ocidentalizado e fatiado por interesses capitalistas neocoloniais.
2
Patrônimo: é um título, no caso do Kipovi em Angola, Arokin e Akpalò na África ioruba.
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contar a história do Cabula, uma proximidade com as formas dos contadores de história da
África, entendendo assim que eles poderiam ser os guardiães da memória da territorialidade
africano-brasileira3 Cabula.
A memória africana, para Hampaté Bâ (2010), é a memória de quem não se cansa de
ouvir e contar a mesma história várias vezes. A tradição oral do Norte de Angola atribui o
título de Kipovi ao contador de história que detém muitos conhecimentos do culto aos
mistérios da vida e da morte, detentor da palavra sobre o passado, histórias das famílias de
linhagem, histórias da realeza africana de até mais de cinco gerações.
Os contadores da história do Cabula que selecionei conhecem a história, desde as
primeiras famílias às mais recentes do lugar. São pessoas mais velhas, com mais de 60 anos
de vivência no lugar, e as mais jovens que guardam na memória o conhecimento sobre o lugar
do que ouviu dos mais velhos, dos avós, mães, tias e vizinhas. Na sua maioria, esses
contadores são pessoas da tradição oral africana ou filhos e netos que têm convívio com os
parentes consanguíneos que são da tradição africana.
Do que pude ver nas minhas vivências no Cabula, é no dinamismo social que
expressões pluriculturais transplantadas da África e preservadas nas comunidades-terreiros se
renovam, sendo formas recriadas e adequadas ao cotidiano, linguagens da comunicação e
interação da ―forma social negro-brasileira‖ (SODRÉ, 2002 b), que reatualizam os modos de
os moradores contarem as histórias do passado.
E são riquíssimas as histórias contadas sobre os primeiros moradores a sociabilizarem o
Cabula e que criaram as comunidades com políticas da resistência às ideologias etnocêntricas,
decerto uma luta pela afirmação socioexistencial negra, desconhecida pela maioria das
crianças e jovens que participam da educação oficial da Bahia.
Este estudo de doutorado, realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, no Projeto Memória da Educação
na Bahia, encontrou, na temática memória da territorialidade e ancestralidade africanobrasileira na educação da Bahia, impulsos para o mergulho nos conhecimentos sobre o Cabula
e os constituintes simbólicos culturais do contador de história da tradição oral africana.
O estudo colhe, nas formas e modos de contar histórias da África tradicional,
referências do contador de história da tradição oral que se aproximam das formas renovadas
de os moradores do Cabula contarem a história do Cabula, formas que constituem elos entre a

3

Expressão cunhada por Marco Aurélio Luz ([1995]2013), que caracteriza as dinâmicas de comunalidade
africana do Brasil, modos e formas de linguagens pluriculturais africanas; neste ponto, entendo que pode
caracterizar a identidade cultural do descendente de africano do Brasil.
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tradição e a contemporaneidade. Entendo que ―[...] a contemporaneidade é o aqui e o agora, o
vivido e o concebido, é o nosso tempo constituído por variadas elaborações de mundo e
princípios inaugurais [...]‖ (LUZ, N., 1999, p.45-74), é o atemporal em relação à cronologia
do viver matematizado da ideologia ocidental.
Convém anunciar que o estudo conta com minhas experiências de moradora com mais
de 50 anos no Cabula, educadora com 40 anos na educação básica da rede pública e particular
na área de língua portuguesa, na educação superior em cursos de licenciaturas e em iniciativas
de educação da comunidade como produtora e coordenadora do Grupo Teatral Artebagaço e
do Projeto Odeart da Associação Artístico-Cultural Odeart, iniciativas de educação
pluricultural, com ênfase na valorização da arte, ciência e cultura africana e africanobrasileira.
Essas experiências enriqueceram minhas análises de críticas às políticas educacionais da
escola, ver de perto e conviver com a constante falta de criatividade para transformação do
currículo oficial, principalmente quando se tem a oportunidade de adequá-lo às ―novas‖
políticas da escola, como o Projeto Político Pedagógico, ajudou bastante na escolha de uma
fundamentação ancorada na perspectiva de ―Descolonização da educação‖ (LUZ, N., 2013),
já que meu entendimento sobre políticas sociais para educação no Brasil não conseguiu, até o
momento, identificar no sistema brasileiro, dito democrático, alguma possibilidade de
construção social favorável ao respeito a uma política cultural em educação.
Para melhor compreensão dos aprofundamentos temáticos, esclareço que esta pesquisa
conta com 11 anos de estudos acadêmicos, as primeiras sementes tendo brotado em 2004 no
curso de mestrado do mesmo programa e linha de pesquisa4. O estudo ancorou-se no acervo
do Programa Descolonização e Educação – PRODESE e se desdobrou em uma abordagem
etnográfica que analisou a experiência vivida pelo Grupo Teatral Artebagaço.
O grupo foi fundado por três educadores moradores do Cabula para fazer inserção
comunitária no Colégio Estadual Governador Roberto Santos, instituição localizada no
Cabula. A identidade africano-brasileira dos jovens e adolescentes do Grupo Artebagaço foi
afirmada pela categoria Odeart, e o grupo passou a denominar-se Artebagaço Odeart, fazendo
uma crítica ao mundo urbano-industrial e, ao mesmo tempo, a afirmação da alteridade negra.
Os resultados apresentados no mestrado (2007) mostraram que, por ser alicerçado nos
valores universais de uma sociedade urbano-industrial neocolonial, o currículo escolar regula
linguagem e conhecimentos das experiências pedagógicas cotidianas, inculcando a visão de

4

Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural.
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mundo unidimensional eurocêntrico, fragmentado e cheio de distorções. Tal pensamento nega
a visão de mundo das civilizações africanas e inaugurais das Américas, por isso o estudo
desse grupo cultural motivou ainda mais o trabalho, que se expandiu para a instituição civil
sem fins lucrativos denominada Associação Artístico-Cultural Odeart.
A publicação desses estudos, intitulada Ecos que entoam uma mata africano-brasileira
(NICOLIN, 2014 a), resulta dos inúmeros esforços de motivação ao desapego do que nos
enclausura aos ideais do passado colonial e racista. ―Precisamos ter coragem de dizer: é o
racista que cria o inferiorizado‖ (FANON, 2008, p. 90), e este desapego motiva a realizar o
que propõe Fanon (2008), a descolonização do pensamento para compreender as vivências do
africano e dos seus descendentes, do passado ao presente, do presente ao passado e, assim,
acreditar numa perspectiva de afirmação civilizatória africano-brasileira.
A perspectiva que cresce neste estudo busca imprimir sentidos de afirmação da
territorialidade Cabula, das dinâmicas inaugurais de sociabilidade erguida por ancestrais
africanos e africano-brasileiros, desde os ancestrais fundadores dos quilombos, territórios
políticos de afirmação cultural no Brasil, comunidades-terreiros, às novas formas
comunitárias de recusa às políticas da colonização à neocolonização.
A origem do topônimo Cabula, Kimbula, palavra da língua Quicongo do tronco
linguístico banto, povos congo-angola, foi encontrada nas trilhas teórico-metodológicas de
busca do passado ancestral do povo congo-angola, trilhas que colaboraram para a criação
desta perspectiva de ênfase na memória da territorialidade e ancestralidade africano-brasileira
ancorada na crítica da descolonização do pensamento etnocêntrico e da educação na Bahia.
Decerto um corpo que cresceu e se fortaleceu pela abordagem metodológica do
movimento agachado, metodologia criada nos estudos de mestrado para acompanhar e acolher
as experiências das vivências de uma pesquisadora que colhe, respeitosamente, o que lhe é
permitido pelo grupo de pertencimento cultural de um contexto dinâmico. Foi quando colhi o
conhecimento nas narrativas gravadas em audiovisual e áudio e nas conversas informais.
Assim, pude ver e ouvir como os moradores contam as histórias do passado e extrair
referências para conceber o Kipovi Cabuleiro, o contador de história do Cabula, a história de
uma territorialidade sociabilizada por ancestrais africanos e africano-brasileiros e da
resistência aos valores ideológicos etnocêntricos.
É importante saber que a língua africana Quicongo foi trazida ao Brasil por povos dos
reinos do Kongo desde o século XVI, um destes reinos que nos legou muitos valores culturais
foi o Ndongo, que tinha como liderança principal o Ngola (rei) da linhagem Nzinga. O termo
Angola vem de Ngola. E, sendo assim, não estarei me fechando no estudo ao dedicar atenção
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aos povos congo-angola, assim o fazendo por serem povos falantes da língua quicongo de
onde se origina o topônimo Cabula.
Nas fontes da memória coletiva do Cabula, encontrei um riquíssimo patrimônio africano
guardado na tradição congo-angola e bebi dessas ―fontes‖ vivas que preservam a história da
territorialidade Cabula. Além destas, bebi dos estudos de autores que se aprofundam na
valorização da memória da tradição oral da África e seus desdobramentos recriados na Bahia,
autores que estudam a memória do antigo reino do Kongo, além de estudos da memória da
educação da Bahia com ênfase nas relações étnico-raciais. No conjunto, todos os estudos
fortaleceram meus argumentos da ―descolonização da educação‖ (LUZ, N., 2013) com ênfase
no Kipovi Cabuleiro.
Por isso, entendo que nada há de mais justo do que ver a história e a cultura dos
ancestrais africanos dos reinos do Kongo serem reconhecidas como parte dos legados
herdados que aproximam e atam o passado da África ao passado e presente da Bahia no
Cabula.
Entendo que, dessa maneira, crianças, adolescentes e jovens da Bahia possam projetar o
futuro tendo orgulho das heranças ancestrais africanas, sobretudo os adolescentes e jovens que
vivem na territorialidade Cabula, topônimo que afirma sua relação com a ―cultura de arkhé‖
(LUZ, N., 2012, p. 21) do antigo Kongo, já que a palavra é da língua dos povos inaugurais do
Kongo, povos Bacongos, e, de fato, a linguagem carrega aspectos da vivência, seja na forma
verbal ou não verbal.
A linguagem, como elemento de acesso ao conhecimento e promotora do diálogo entre
o homem e a natureza, não pode ser considerada ―[...] um sistema arbitrário; está depositada
no mundo e dele faz parte porque, ao mesmo tempo, as próprias coisas escondem e
manifestam seu enigma como uma linguagem [...]‖ (FOUCAULT, 2002, p. 47). Um nome
guarda a história e, pelo nome de um lugar e de um toque ritual, se tem acesso à memória e à
história de um povo, uma etnia.
Com efeito, a palavra Cabula guarda/esconde um conhecimento da história vivida por
africanos e seus descendentes na Bahia. Ao ouvir o tom das narrativas de pessoas da tradição
oral de Angola da Bahia compreendi o quanto é importante ter acesso aos conhecimentos
sobre o Cabula, para além do que já vejo no cotidiano.
Penso que estes são conhecimentos a que o educador brasileiro precisa ter acesso para
se aproximar, compreender e permitir a ampliação de sua visão de mundo e dos contextos
contemporâneos, deveras pluriculturais.
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Embora a narrativa oral não seja prática usada nos contextos acadêmicos e nas escolas
(instituições que privilegiam a escrita com intensidade), considero-a referência importante
para aproximação do educador quanto aos conhecimentos africanos e aos grupos sociais das
culturas ―pós-modernas‖ (MAFFESOLI, 2007), culturas com atuações políticas na
contemporaneidade.
O tom das narrativas, feitas por narradores da tradição oral ou por narradores que
convivem com pessoas da tradição oral, apresenta-se com gestos e várias sonoridades. Ao
―dizer‖ certo segredo, agora revelado, essas linguagens mostram um Cabula pouco conhecido
para a ―população africano-brasileira‖, mas suas vivências são centenárias.
Considero importante para a sociedade brasileira, principalmente para a escola, a
percepção das riquezas que guardam essas formas de narrar, pois é preocupante – e tenho de
concordar com Walter Benjamin (2010, p.197) – que: ―São cada vez mais raras as pessoas que
sabem narrar devidamente‖. Por isso, entendo que a escola, na contemporaneidade, por ser o
―lugar da educação‖ oficial, pode promover a valorização das territorialidades africanobrasileiras ao utilizar as linguagens de um contador recriado da tradição oral, para realizar um
aprendizado sobre o conhecimento das arkhé fundadoras do Cabula.
Com efeito, os conhecimentos sobre o contador de história da tradição oral africana e da
história do Cabula me aproximaram da tradição oral congo-angola da Bahia, conhecer a
dinâmica social da ―arkhé africana‖ (LUZ, N., 2012, p.20) orientada pela educação da
tradição oral do antigo reino do Kongo, foi uma possibilidade de apropriar-me de algumas
noções, a exemplo de Kipovi, Kimbula, Nganga, Ndoki, por mim desconhecidas na sua função
scial em contextos dinâmicos congo-angola, como também permitiu o aprofundamento das
categorias verbais: memória, arkhé, territorialidade, identidade, cabuleiro, alteridade e
memória da educação durante as análises e revisão textual.
A riqueza da ancoragem teórica, composta por Hampaté Bâ (2010), Marco Aurélio Luz
(1995; 2013), Muniz Sodré (2002; 2010), Narcimária Luz (2012; 2013), João Reis (2003;
2006), Yeda P. de Castro (2008), Patrício Batsîkama (2010), Vansina (2010), Ana Célia da
Silva (2006), Inaicyra F. dos Santos (2006), Nadir Nóbrega (191), Jaci Menezes (2007; 2014),
Fanon (2008), Ricouer (1994; 2007), Le Goff (1990), Halbwachs (2006), Maffesoli (2002;
2007), Geertz (2008) entre outros autores, favoreceu a criação de um riquíssimo, por ser
diversificado, acervo teórico guia dos desdobramentos.
Não foi fácil compreender a recriação do contador de história da tradição oral para
contar a história de uma territorialidade africano-brasileira e entender que se tratava de uma
postura política de crítica ao currículo oficial, valorização da memória da arkhé africana e
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africano-brasileira e de territorialidade negra. E mais: ver tudo isso como uma perspectiva de
descolonização da educação e referência de memória da educação na Bahia.
O estudo teve o alcance de compreender, no contexto social dinâmico, os constituintes
simbólicos culturais do contador de história da tradição oral africana, para recriá-lo como
contador de história do Cabula, Kipovi Cabuleiro. Para tal foi preciso: conhecer o Kipovi no
seu solo de origem e universo simbólico civilizatório; recriar o Kipovi Cabuleiro a partir da
arkhé do Cabula; identificar, nas narrativas dos moradores e em fontes teóricas, o que
constitui a história do Cabula, reconhecendo a memória da educação no Cabula, em destaque
a memória do Colégio Governador Roberto Santos, como parte dessa história; descrever as
linguagens pluriculturais pedagógicas dinamizadas por um Kipovi recriado.
Com o compromisso de busca no universo da cultura congo-angola e compreendendo
que a pluralidade africano-brasileira agrega outros universos culturais africanos, a exemplo
das culturas iorubá e jeje, não segui os indicativos das perspectivas do racionalismo absoluto:
―o quê?‖, ―quem?‖ e ―como?‖ foram impulsos para as indagações da pesquisa e às trilhas da
memória dos moradores. Decerto que foi exigência de uma atitude de ruptura com o
racionalismo progressista e seu esquematismo linear, unidimensionador do pensar.
Logo, ―o quê‖ provocou buscas do conhecimento guardado na memória cabuleira, o
―quem‖ criou inquietação acerca da pessoa detentora da memória e o ―como‖ fustigava-me
acerca das formas e modos como o contador de história narra, ao transmitir o conhecimento
preservado. Essas indagações foram abrindo as trilhas e permitindo a entrada dos elementos
da recriação do contador da história do Cabula, o Kipovi Cabuleiro.
A expressão Kipovi se põe no estudo como um enunciado de aproximação do
conhecimento do contador de história da tradição oral africana. ―Cabuleiro‖ (NICOLIN, 2014
a, p.51) foi criada para expressar o sentido de identidade cultural das pessoas herdeiras dos
modos e formas da ancestralidade quilombola do Cabula e, dessas duas expressões, criei a
metáfora Kipovi Cabuleiro para me referir ao contador da história do Cabula, contador de
uma ―história viva‖, narrada por vozes de herdeiros da tradição oral.
Outras indagações mais encorpadas orientaram os desdobramentos da temática: O que é
o Kipovi? Qual é a sua origem civilizatória e cultural? Como compor a recriação de um
Kipovi para que este conte a história do Cabula? Qual é a história do Cabula? Como essa
história pode expandir os estudos da memória da ancestralidade de territorialidades africanobrasileiras no campo da educação?
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Bem, desta forma, defini o mapeamento temático e a escolha do Kipovi Cabuleiro como
guia da narrativa da memória da territorialidade e da ancestralidade africano-brasileira, desde
as referências histórico-culturais em África às referências do Cabula.
É importante dizer que a memória aqui é entendida como um território físico e
espiritual. Muniz Sodré (2002 b) afirma que o território pode ser visto como patrimônio do
povo negro. No caso deste estudo, pensar a memória das vivências é reconhecer, nas
experiências comunais de quem oferece ensinamentos e de quem aprende, o significado de
lugar de guarda do passado, seja na escola ou em outro contexto educacional.
É preciso destacar que o contador de história da tradição não se põe, apenas, como
alguém que preserva e conta história da arkhé inaugural, mas como um símbolo do
patrimônio da humanidade. Ao contar a história do vivido, o símbolo recriado, por deter
metaforicamente o poder da fala espontânea, transmite o conhecimento milenar herdado de
uma arkhé civilizatória.
Ressalto que, para Emanuel C. Leão, Narcimária Luz, Muniz Sodré e Marco Aurélio
Luz, arkhé é uma categoria que se refere aos princípios inaugurais da humanidade, bases
fundadoras das civilizações na Terra. As culturas de arkhé são organizadas por famílias de
linhagens, famílias da realeza fundadora de territórios políticos, nações, comunidades.
Neste ponto, vejo também a noção de ―memória da educação‖ (MENEZES, 2007, p. 5455) se referindo aos elementos que agregam críticas ao acesso e qualidade da educação oficial
para população afastada dos centros urbanos, assim como para população que vive em
contextos ―agrícolas‖ (SANTOS, M., 1959), a maioria constituída por negros e povos
autóctones do Brasil e, por isso, entendo por experiências educacionais da luta pela afirmação
dessas alteridades.
Dessa forma, a noção ―memória da educação‖ ultrapassa as fronteiras dos discursos
ideológicos da ―educação para todos‖ legitimados pela LDB 4.024/1960 e LDB 5.692/1971,
que entendem por educação um sistema de formação do trabalhador para a sociedade urbanoindustrial. Nessa noção, não cabe o que se caracteriza por educação pluricultural, um conjunto
de dinâmicas que prepara a pessoa através de um aprendizado com múltiplos valores culturais
e civilizatórios.
E mais, a memória da educação do sistema republicano é aqui interpretada por uma
crítica à ―[...] questão da democratização da escola, [...]‖ (MENEZES, 2007, p.52), já que o
estudante não tem acesso ao conhecimento pleno da vida, não é respeitado como uma pessoa
aberta aos novos aprendizados, ao contrário lhe impõe noções de uma visão ideológica da
cultura universal, que se fecha aos aprendizados das linguagens e saberes pluriculturais.
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Embora algumas leis tenham imposto garantias aos direitos sociais, a exemplo da Lei
10.639/2003 e da Lei 11.645/2008 que alteraram a LDB 9.394/1999 legitimando os
conhecimentos das culturas africanas, africano-brasileira e das culturas dos povos autóctones
do Brasil, o que ficou claro na pesquisa é que apenas nos cursos de formação continuada do
educador realizam o acesso a estes conhecimentos, no entanto, as dinâmicas pedagógicas das
escolas continuam etnocêntricas, estas são baseadas na reprodução de um conhecimento
estéril, desgarrado do contemporâneo vivenciado com manifestações de estéticas múltiplas,
sendo assim, não há garantias do respeito à alteridade própria e cultural.
E se tratando da territorialidade Cabula, localidade de Salvador que fora lugar de
quilombos respeitados pelas autoridades governamentais do século XIX, cuja população,
antes da década de 70, vivia em comunidades erguidas no entorno das matas e/ou, como se
refere Milton Santos (1978), em contextos ―agrícolas‖, a educação pública a que esta tem
acesso orienta os moradores por valores urbanos industriais, ao aceita-la, isso não quer dizer
que haja recuo da luta pela afirmação de sua alteridade africano-brasileira.
Com a urbanização, houve um grande crescimento populacional na década de 70, a
chegada dos valores urbanos industriais e das instituições da modernidade acelerou o ritmo da
vida e mudou o dinamismo social, tornando o Cabula uma das territorialidades de Salvador
em que a tradição africano-brasileira e a modernidade se encontram e formam contextos de
tensões e conflitos nas comunidades centenárias, onde muitos atos de violência urbana têm
aumentado.
E mais, a escola não apresenta interesse em diálogos para a incorporação das linguagens
e conhecimentos preservados na memória da maioria da população do Brasil, memória que
alimenta o imaginário social, constituído por valores culturais dos patrimônios dos povos
autóctones e africanos de cultura de arkhé. Por isso, descrevo a memória da escola como um
lugar que nega ou ignora os valores africano-brasileiros e dos povos autóctones do Brasil.
E, levando em conta ―[...] que o vínculo original da consciência como passado parece
residir na memória‖ (RICOUER, 2007, p. 107), insisto na concepção de memória como lugar
do passado e promotora do elo entre o presente contemporâneo e o passado da arkhé congoangola, como referência de reapropriação do passado histórico.
A intencionalidade no mergulho por uma metodologia própria, o movimento agachado,
foi o que permitiu a criação do conhecimento teórico-epistemológico de ruptura com o
neocolonialismo. A metodologia busca, nas trilhas da perspectiva metodológica ―Desde
dentro para desde fora‖ (SANTOS, J., 2008, p.17), a orientação para ver e elaborar o
conhecimento fruto das narrativas e dos contextos dinâmicos do Cabula.
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Na rede contínua de compartilhamento metodológico fui buscar orientação na
perspectiva ―Relação dialética vivido-concebido‖ (LUZ, M.A., 1994, p. 55), por onde foi
possível ver que as abstrações das práticas simbólicas eram mediadas pela linguagem, em
formas que ajudam a conhecer a cultura no seu dinamismo social.
Desse modo, foi possível descolonizar o pensamento, algo alcançado por negar as
elaborações progressistas etnocêntricas. Nesse ínterim, o retorno ao mesmo, o ―Movimento
agachado‖, brotou como algo que sai das áreas recônditas da minha memória e orientou-me
nas trilhas desde as camadas intrínsecas às superficiais dessa memória.
O Movimento agachado (NICOLIN, 2014 a, p. 93-94) é introspectivo e me exigiu muita
cautela ao mergulhar no imaginário sociocultural dos partícipes do estudo. Através dele, colhi
os elementos imbricados dos signos e símbolos observados no corpo e na voz dos narradores:
gestos, olhares, respiração, tom e sonoridade, referências da ciência, arte, cultura e da
economia recriadas por ancestrais africanos.
A riqueza da diversidade de meios na experiência metodológica tornou mais agradável
as etapas teóricas e práticas da pesquisa como: entrevistas e suas etapas: seleção do tipo de
entrevista e seleção dos entrevistados (34 pessoas), escolha dos instrumentos de gravação em
áudio e audiovisuais, realização e transcrição; seleção e escolha dos documentos escritos,
gráficos e iconográficos; recriação do Kipovi Cabuleiro e criação do mapeamento temático.
Alguns contextos vividos pelo Kipovi Cabuleiro durante a pesquisa – palestras, oficinas
de contação de história, seminários, saraus e rodas de diálogos – deram ênfase à recriação dos
contextos de educação pluricultural e fortaleceram a compreensão da importância do uso da
metáfora para atribuir significado simbólico-cultural ao Kipovi, contador de história Bacongo.
As metáforas expressam a atitude de recusa e ruptura com as epistemologias guiadas
pela ―razão abstrata‖ (MAFFESOLI, 2001, p.25-38) e seus imperativos metodológicos. Tratase de um esforço de criação para gerar um conhecimento constituído por características
próprias de quem herdou modos e formas de uma cultura de arkhé, de quem justifica este
estudo por uma atitude de valorização e respeito à memória ancestral africana, memória
coletiva dos povos da tradição oral africana da Bahia e do Cabula.
Narcimária Luz (2013, p.30) denomina de ―episteme africano-brasileira‖ o modo de
compor o corpo epistemológico que se ergue a partir da exigência ao abandono das verdades
absolutas da linearidade temporal, corpo que se ergue do desapego aos conceitos ditados
como únicos e absolutamente ―certos‖.
O conhecimento gestado nesse estudo foi por uma episteme africano-brasileira, cresceu
com os questionamentos, as incertezas que brotaram durante a pesquisa para alcance da
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compreensão de um estudo de memória de uma territorialidade africano-brasileira. E, com
muita modéstia, destaco que foi mais um esforço de pesquisa para ampliação da noção de
educação pluricultural.
Com isso, minha atuação como participante sujeito do estudo e pesquisadora não
apresenta uma definição estática de tempo e pessoa. Neste discurso, a linguagem assume uma
importante função no movimento da escrita do que fora colhido e do sentido atribuído à noção
de educação pluricultural, por isso, ora uso a primeira pessoa do singular ora do plural.
O uso ―eu‖ é por necessidade de argumentações próprias e descrição das experiências
pessoais. O uso ―nós‖ é referência das experiências coletivas extraídas das narrativas orais da
memória dos Kipovi Cabuleiros, eu e alguns moradores do Cabula, de alguns participantes
com os quais convivi e não se constituem em Kipovi recriado, e também quando me dirijo e
dialogo com o leitor, considerando que autor e leitor juntos expandem o conhecimento.
Acredito que as histórias das territorialidades fundadas por africanos no Brasil, quando
contadas por uma linguagem recriada da tradição oral africana, podem ―mexer‖ com a
sensibilidade do educador e provocar mudanças no pensamento do aluno, gestor e funcionário
da escola. Também creio que essa perspectiva pode colaborar para a afirmação das
identidades africano-brasileiras, já que este conhecimento imprime o sentido de valorização
da memória da ancestralidade africana e seus feitos de fundadores de territorialidades negras.
Com esse pensamento, pude criar um cenário em cinco temas interligados, cuja abertura
é o contador da história do Cabula, Kipovi Cabuleiro, recriado da tradição africano-brasileira,
que assume este lugar de forma simbólica metafórica, apresentando, narrando e argumentando
quando necessário. O Kipovi Cabuleiro conta a história do Cabula desde suas origens na
África congolesa, bebe das críticas à hostilidade ao patrimônio africano e africano-brasileiro e
ao racismo, narradinãmicas do cenário escolar, fecha a narrativa com contextos pluriculturais
de valorização do contador de história de uma territorialidade africano-brasileira: o Cabula.
A primeira temática intitulada Kipovi: memória e ancestralidade africana abre com um
poema Bandagira, que significa licença na língua quicongo, usado com o propósito de
afirmação da pluralidade cultural africana preservada nas comunidades-terreiros. Neste tema,
o Kipovi Cabuleiro apresenta as referências do contador de história da tradição oral a partir de
três solos de origem cultural: mandê ou mandinka, tendo por referência os estudos de
Hampaté Bâ (2010), ioruba, com referências de Marco Aurélio Luz (2015), e congo-angola,
com referências de Vansina e Batsîkama; o mito de origem da fala fundamenta a importância
de um contador de história da tradição oral para preservação e valorização da memória
ancestral, da memória coletiva.
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Na segunda temática – intitulada Kimbula: arkhé cultural do Cabula? –, o contador vai
à África ancestral e faz uma arqueologia do antigo reino Kongo, trazendo aspectos
antropológicos, linguísticos, históricos e sociológicos que descrevem os modos de viver e as
formas simbólicas transplantadas ao Brasil. Também apresenta a possível relação da palavra
Kimbula com a palavra Cabula, que deu origem ao topônimo, o processo de escravização e as
formas de criação dos estereótipos negativos para o negro e sua cultura na África. O mito se
presentifica, criando elos entre a tradição oral do Kongo e a tradição oral do culto Cabula ou
Kimbula, enfatiza o uso das críticas à hostilidade ao culto Cabula.
A terceira temática, Territorialidade Cabula no tom do Kipovi Cabuleiro, destaca a
sonoridade, o tom da voz do narrador, como referência primordial das narrativas dos Kipovi
Cabuleiros. Neste cenário, o Cabula é mostrado por um conjunto de história que se desdobra
de trás pra frente e de frente para trás, histórias que não se apresentam por uma linearidade,
traçando uma trama social e destacando a matriarca da nação congo-angola, Maria Neném,
Maria Genoveva do Bonfim, como uma das maiores lideranças guerreiras da arkhé africanobrasileira da Bahia. A narrativa relaciona as vivências da ancestral matriarca da família da
linhagem Tumbenci com outras casas que seguiram a tradição Tumbenci no Cabula e com
outras famílias de linhagem africano-brasileira congo-angola. Nesse cenário, a presença
ancestral das culturas da arkhé ioruba e jeje compõe o cenário e mostra que, no Brasil e no
Cabula, foram enraizados valores éticos e estéticos da diversidade cultural africana, a
comunalidade africano-brasileira. Por fim, o processo de urbanização do lugar com os valores
urbano-industriais, os conflitos e tensões gerados no convívio com a tradição africana, o
cenário da contemporaneidade, o aqui e agora, como possibilidade para reflexão da educação
na Bahia.
A quarta temática, intitulada Ilê Ekó e a educação no Cabula, apresenta o início do
processo da educação no Cabula, com iniciativas de educação feitas por ancestrais africanobrasileiros, a implantação da escola pública e particular em meio às argumentações de críticas
ao sistema escolar contextualizado pela história do Colégio Estadual Governador Roberto
Santos, uma instituição que teve grande importância para o lugar, que nclusive ofereceu curso
de Formação do Educador com habilitação no segundo grau, de acordo com a LDB
5.692/1971.
A quinta temática intitulada Kipovi Cabuleiro: um contador de história africanobrasileira na contemporaneidade apresenta as dinâmicas das linguagens africano-brasileiras
realizadas tendo como guia o contador de história recriado, e mostra as trilhas da recriação do
Akpàló e os desdobramentos que permitiram a recriação do Kipovi Cabuleiro, forma próxima
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da identidade cabuleira. Apresentam-se, aí, as linguagens com sentido de pertencimento a
uma arkhé civilizatória africana enraizada na territorialidade Cabula.
E, nas Considerações, o Kipovi Cabuleiro assume uma perspectiva de descolonização
da educação constituída por conhecimentos da memória de uma territorialidade negra, que
cria elos com a África, une a história da tradição congo-angola à história do Cabula e imprime
sentidos de memória da educação da Bahia com a experiência de educação pluricultural.
Compreendo que, contando histórias relacionadas à realidade social e cultural de uma
territorialidade, é possível motivar a criatividade e a criticidade do educador, pessoa que
poderá conhecer a história dos feitos da arkhé africana de uma territorialidade. É possível
também fazer ruptura com as normas etnocêntricas e perceber ―O que se esconde por trás do
estereótipo‖ (SILVA, A.C., 1988, p. 55), sobretudo no livro didático e no módulo escolar, um
conhecimento universal que generaliza o cultural, tornando-o folclórico.
Vamos em frente!
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1 KIPOVI: MEMÓRIA E ANCESTRALIDADE AFRICANA

Bandagira (Licença)
Bandagira Iô – Peço licença Iô,
Bamdagira Iá – Peço licença Iá.
Peço licença a todos, agora
É que vou me apresentá:
Sou o Kipovi (contador de história)
Na tradição oral Congo e Angola.
Sou Arokin, contador Conhecedor dos Iorubas
E também Akpalò contador de história animador
Guardião da memoria viva das linhagens
Das tradições de Oyó, Ketu, Ijexá...
Sou Doma, um tradicionalista
E também Dieli, animador cultural
Dos povos Bambara do Mali.
Tradição dos Mandê, muito bem vista.
Também me chamam Griot,
Estes são os europeus-franceses.
Que buscando se achegá na África.
Assim traduziu a palavra contador.
Sou Cabuleiro no Cabula contemporâneo
Recriado do Congo, Angola, Jeje e Iorubá
Assim, na cultura sou uno e sou diverso,
No jeito africano de ser, viver e falá.
Sou Kipovi Cabuleiro e da história
Do Cabula sei um pouco e muito mais
Sei o dizer, tocar, cantar e o dançar
Aprendi com mestres muitos anos atrás.
Bandagira Iô – Peço licença Iô,
Bandagira Iá – Peço licença Iá.
É do Cabula que, agora, vamos conversá.
Janice Nicolin

Os versos que abrem essa poética africano-brasileira de educação pluricultural
expressam sentidos da identidade de um contador de história contemporâneo, recriado a partir
das referências colhidas do contador de história da tradição oral africana dos povos Bacongos
da África Central, povos Mandê da etnia Bambara e Ioruba ambos da África Ocidental, povos
trazidos na condição de escravizados nas Américas pelas políticas de colonização europeia.
Kipovi Cabuleiro é a metáfora criada para expressar o sentido de quem conta a história
do Cabula, a partir dos frutos extraídos da memória social, memória dos moradores do Cabula
que se expressam por modos e formas de linguagens herdadas da ―comunalidade africano-
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brasileira‖ (LUZ, M.A., 2005, p.105). Cabula é uma territorialidade de Salvador que foi
sociabilizada por africanos e descendentes na forma político-social de quilombos, sendo
palavra originada da língua quicongo, língua dos povos Bacongos que, no Brasil, foram
denominados congo-angola.
Na África, tanto nos Congos quanto no Norte de Angola, Kipovi é o patrônimo do
contador de história das sociedades tradicionais de língua quicongo, símbolo da memória viva
da cultura africana dos povos Bacongos, principal referência da criação do Kipovi Cabuleiro,
por ser identificada, nas análises, uma aproximação com a palavra Cabula.
É assumindo a função de um Kipovi recriado no contexto africano-brasileiro, Kipovi
Cabuleiro, que me dedico a contar a história do Cabula, constituída do que extraí das
narrativas de memória dos moradores mais antigos e dos mais jovens que ―beberam‖ da
sabedoria dos mais velhos, por isso conhecem o que foi vivido por seus ancestrais e sabem
como contar esta história dos contextos da oralidade africano-brasileira.

A oralidade é uma atitude diante da realidade e não a ausência de uma
habilidade. As tradições desconcertam o historiador contemporâneo – imerso
em tão grande número de evidências escritas, vendo-se obrigado, por isso, a
desenvolver técnicas de leitura rápida – pelo simples fato de bastar à
compreensão a repetição dos mesmos dados em diversas mensagens. As
tradições requerem retorno contínuo às fontes. (VANSINA, 2010 a, p. 140).

De fato, foi necessário o retorno às fontes orais das narrativas dos moradores do Cabula,
aqui reconhecidos por guardiões da memória da arkhé plantada neste lugar, para atribuir-lhes
a função de contadores de história das personalidades africano-brasileiras e do lugar,
considerando que:
Ninguém é contador de história a menos que possa relatar um fato tal como
aconteceu realmente, de modo que seus ouvintes, assim como ele próprio,
tornem-se testemunhas vivas e ativas deste fato (BÂ, 2010, p. 208).

Esclareço que, no termo ―Cabuleiros‖ (NICOLIN, 2014 a, p. 57), criado num contexto
acadêmico-científico para afirmação da identidade dos primeiros moradores do Cabula,
pessoas que enraizaram os valores culturais transplantados da África ao Brasil, há uma
contestação no que a ciência etnográfica e historiográfica brasileiras do século XIX e no que
os escritos de missionários católicos, do século XVII ao século XX, apresentam como modos
e formas de viver dos africanos no Brasil, sobretudo do culto Cabula.
O culto Cabula, após sofrer preconceitos e hostilidade, por parte de quem foi orientado
por uma visão etnocêntrica e imprimiu sentidos depreciativos de ―inferioridade‖ aos valores
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éticos e estéticos africanos, migrou para outros lugares e, no Cabula, o que se herdou foi o
nome, poucos conhecem esta história. Este tema será abordado no segundo capitulo com mais
profundidade, quando apresento a origem da palavra Cabula.
Mas não se apaga a história de uma territorialidade africano-brasileira, está guardada
nas fontes da memória dos mais velhos e é constituída por um conjunto de histórias
interligadas, é o que Maurice Halbwachs (2006, p.40) denomina de ―memória coletiva‖, por
assumir a forma de ―corpo-lugar‖ de uma coletividade que guarda o passado ancestral e
garante a continuidade das culturas de arkhé.
Em outras palavras: ―Para o grupo negro, o território como um todo é um patrimônio a
ser respeitado e preservado‖ (SODRÉ, 2002 b, p. 168). A memória, por esse entendimento, é
um território físico e espiritual, lugar de guarda da cultura das vivências cotidianas, desde a
dinâmica da tradição oral à dinâmica do cotidiano nas comunidades com casas de matriz
africana, terreiros de candomblé, como foi estabelecida a territorialidade Cabula.
Nos versos do poema Bandagira, que abre este capítulo, licença na língua quicongo, há
um destaque nas expressões em língua da cultura ancestral do contador de história da tradição
oral, para cada territorialidade de onde foram trazidos os ancestrais africanos: Kongo, Mali e
Ioruba, há um enunciado na língua da cultura de origem expressando o pertencimento cultural
do contador de história, seja o Kipovi dos reinos do Kongo, o Arokin e Akpalò dos reinos
Ioruba, Doma e Dieli do reino Mali, destes últimos foram poucos os trazidos à Bahia, foram
trazidos neste contexto que afirma o sentido de pluralidade cultural do Kipovi Cabuleiro.
Assim, conhecer o universo simbólico cultural e histórico do Kipovi consistiu à
aproximação da história da tradição oral africana congo-angola, possibilidade de realizar
diálogos com diferentes pessoas sobre a ancestralidade africana do Cabula, num respeitoso
pedido de permissão para entrar nas vivências dos Cabuleiros e ―beber das fontes‖ dos seus
legados transplantados da África e adequados ao cotidiano baiano.
Os desdobramentos metodológicos tomam por base ―[...] culturas de arkhé‖ (SODRÉ,
2002 b, p. 74), que constituem a memória do conhecimento e linguagens que dinamizam o
cotidiano das vivências, inclusive em escolas do Cabula. Para Narcimária Luz (2012, p.21):

A noção de arkhé engloba o princípio de ancestralidade que se caracteriza
pelas bases fundadoras e inaugurais das civilizações e suas dinâmicas
sucessórias, o continuum.
Arkhé se refere às ritualizações da origem, do destino, morte e renascimento.
Há também que se considerar arkhé como o conhecimento da origem que
comunica as elaborações da comunidade sobre os modos de pensar, valores e
linguagens, saberes simbólicos.
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A noção de cultura de arkhé orientou a busca do conhecimento sobre o Kipovi no seu
universo simbólico cultural, a tradição oral dos reinos do Kongo5. A noção de arkhé valoriza a
memória das personalidades que dedicaram toda uma vida à afirmação do patrimônio africano
do Cabula, um patrimônio da Bahia, da humanidade.
A presença majoritária das casas de culto congo-angola neste lugar e o topônimo Cabula
influenciaram bastante a escolha do patrônimo Kipovi para ser referência do contador de
história do Cabula. Kipovi Cabuleiro é reconhecimento e uma homenagem aos herdeiros dos
homens e mulheres que, com feitos de coragem, deram origem ao topônimo Cabula, fazendo
deste ato uma tentativa de repatrimonialização das políticas sociais da África.
Bem, caros leitores, até o momento não lhes apresentei os constituintes de um contador
de história da tradição oral africana, suas referências de identidade cultural e o solo de origem
de referência civilizatória. Vamos conhecê-los?

1.1 DETENTORES DA PALAVRA ORAL: MEMÓRIA VIVA DA ÁFRICA

Quando os ancestrais africanos foram traficados para o Brasil, especificamente para a
Bahia, desde o primeiro fluxo no século XVI, em sua memória coletiva trouxeram cultura,
ciência e arte. Nos inúmeros cânticos sagrados, contos, poemas laudatórios, danças, músicas e
suas mitologias, celebravam a memória dos seus ancestrais ilustres e entidades sagradas, entre
esses ancestrais estavam pessoas que sabiam contar as histórias e foram as responsáveis pelo
nosso legado de contadores de história da tradição oral.
O primeiro fluxo, identificado pela administração portuguesa como ―Negros da Guiné‖,
correspondia a grupos de pessoas de uma imensa faixa da Costa da África. Nos estudos de
Yves Person (2010), História Geral da África (v. IV), o termo Guiné, caracteriza a área que
vai do rio Gâmbia ao delta do Níger, denominação genérica dada pelos portugueses para essa
região de onde arrancaram muitos africanos e os escravizaram.
Sendo assim, Guiné não caracteriza referência de identidade das diferentes etnias do
lugar, muito menos as etnias que chegaram à Bahia, à Cidade do Salvador, local oficial da

5

Optei por usar o termo Kongo para me referir ao antigo Reino do Kongo; Congo, quando me refiro à
territorialidade com a influência da visão de mundo ocidental imposta a partir do século XVI.
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fundação da capital da colônia portuguesa nas Américas em 1549, que teve como primeiro
Governador Tomé de Sousa.
É possível que, entre esses ancestrais trazidos dos reinos do Kongo, tivesse Kipovi, o
contador de história da tradição oral do Kongo. Não se pode afirmar isso, mas alguns dos que
foram trazidos na condição de escravizados contavam as histórias dos seus reinos, seu
passado histórico, social e cultural (CARNEIRO, 1937; 1948)6. Reafirmo que os Kipovi não
são apenas pessoas que contam histórias do seu povo e de sua cultura, são personalidades
vivas e atuantes guardiães da memória social e de diversas formas de linguagens que
enriquecem a comunicação.
Para conhecer com profundidade um Kipovi, mergulhei nos estudos do universo
cultural do contador de história de algumas sociedades africanas, já que esta referência
simbólica é civilizatória e está presente nas sociedades tradicionais, atuando ainda hoje da
mesma forma. O que diferencia um contador de uma nação para outra é a língua da cultura de
arkhé, o conhecimento da memória cultural de cada territorialidade e de cada linhagem. No
mais, as linguagens não verbais apresentam o aspecto civilizatório que torna o Kipovi um dos
símbolos de preservação da história da humanidade, tanto quanto um Doma, um Arokin e um
Akpàló.
Das fontes dos estudos de Hampaté Bâ, ―A tradição viva‖ (2010, p. 180-218), colhi as
diferenças entre o Doma e o Dieli, contadores de história da tradição oral do Mali, povos
Mandê. Da entrevista com Marco Aurélio Luz (2015) e do acervo do PRODESE, foi possível
colher as diferenças entre Babalaô, Arokin e Akpalò, contadores de história da tradição oral e
da memória iorubá e as famílias de linhagemfundadoras de reinos, a exempo de Ketu.
Na Casa de Angola da Bahia, mergulhei em várias fontes como dicionários em
quicongo e quimbundo, a exemplo de Antônio da Silva Maia (1961) e no Novo Dicionário de
Francisco Narciso Cobe (2010), realizei diálogos com Camilo Afonso Nanisau (2014-2015),
Diretor-Presidente permanente da Casa de Angola, e colhi referências da tradição dos
detentores da palavra da cultura Bacongo, povos inaugurais do Kongo, que vivem atualmente
no Norte de Angola, enclave de Cabinda e em poucas províncias da República Democrática
do Congo, falantes da língua bantu quicongo e que preservam o uso da expressão Kipovi.
No acervo da UNESCO, edição publicada com parceria do Ministério da Educação e
Universidade Federal de São Carlos – História Geral da África (OGOT, 2010, v. V), nos
estudos de M‘Bokolo (2010, p. 623-638) e de J. Vansina (2010 b, p. 647-696), colhi
6

Esses conhecimentos foram extraídos de duas obras de Edison Carneiro: Negros Bantu (1937) e O Candomblé
da Bahia (1948). Nelas, Carneiro apresenta detalhes sobre a cosmovisão dos povos bantu.
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referências dos contextos históricos e simbólico-culturais do reino Kongo e dos reinos
vizinhos.
Reinos como Loango e Ndongo foram destacados para análise da sociabilidade,
títulos, história social, funções dos cargos da tradição oral. A compreensão do que constitui
um ―detentor da palavra‖, ―Tradicionalista‖ e ―Conhecedor‖ da história, foi chegando, e o
símbolo da preservação das culturas de arkhé africana tornou-se entendível. Essa dinâmica
cautelosa durante as trilhas metodológicas ofereceu-me confiança na colheita dos frutos.
1.1.1 Doma e Dieli: ―Conhecedores‖ da cultura mandinka

Mandinka, falante da língua mandê, foram conhecidos como Mandingas entre os
antigos africanos trazidos ao Brasil pela colonização portuguesa. Esses povos são oriundos do
antigo império Mali e vivem atualmente em territorialidades da África Ocidental. O Mali foi
um império que teve seus domínios entre os séculos XIII a XVII, os Mandingas formavam um
grande grupo de cultura de arkhé, que se diversificava nos costumes e línguas de várias etnias,
entre elas, a etnia Bambara que preserva o símbolo contador de história da tradição oral.
Com Hampaté Bâ (2010), iniciei o diálogo sobre as culturas do Mali e pedi-lhe licença
para entrar no seu universo simbólico-cultural e do contador de história desta tradição, o
―Conhecedor‖ ou ―Detentor da palavra‖, como é chamado nas sociedades tradicionais da
África, e, assim, pude ―beber‖ das fontes da tradição oral do Mali.
Hampaté Bâ é um ―Conhecedor‖ da tradição oral dos povos do Mali, culturas Bambara
e Fula, tendo recebido uma iniciação rigorosa e profunda do seu mestre Tierno Bokar, pessoa
que ele consagra e a quem agradece os ensinamentos da cultura ancestral, um gesto milenar
de quem aprende com os mestres que lhe oferecem ensinamentos.
Como em todas as sociedades tradicionais da África, na cultura Bambara, o contador de
história é um testemunho oral, função de uma pessoa de alta confiabilidade nas comunidades
de preservação da memória coletiva. O testemunho oral traduz a experiência vivida numa
continuidade civilizatória:

O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do
homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual ele
faz parte, a fidedignidade das memórias individual e coletiva e o valor
atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Em suma: a ligação
entre o homem e a palavra. (BÂ, 2010, p. 182)
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A palavra, para os povos das sociedades tradicionais, é força viva e dinâmica. Para os
povos africanos, a tradição oral: ―[...] é ao mesmo tempo religião, conhecimentos, ciência
natural, iniciação à arte, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos
permite remontar à Unidade primordial‖ (BÂ, 2010, p. 183). O contador de história da
tradição é um iniciado numa função da sociedade africana: ferreiro, tecelão, caçador,
pescador, por isso acumula um conhecimento amplo da vida durante a iniciação na tradição
oral e pode ser considerado ―Conhecedor‖, ―Detentor da palavra‖ ou ―Tradicionalista‖.
Na tradição africana Bambara, ―Conhecedores‖ são denominados Doma ou Soma.
Hampaté Bâ esclarece que Doma é um tradicionalista, pessoa que possui conhecimento total
das ciências: ciências das plantas, das águas, das terras, do ar, da astronomia, psicologia,
engenharia, cosmogonia. ―Trata-se de uma ciência da vida cujos conhecimentos sempre
podem favorecer uma utilização prática‖ (BÂ, 2010, p. 187). Assim, o conhecimento
guardado na memória do Doma se constitui fonte oral do passado, por isso, Doma é um
patrônimo para quem é considerado um arquivo vivo da memória africana.
E todos que usam esse patrônimo são também considerados guardiães da memória, são
reconhecidos e respeitados como ―detentores da palavra‖ e Mestres. Todos são iniciados nos
cultos aos ancestrais e adquirem o aprendizado das palavras sagradas no ritual de iniciação,
uma dinâmica milenar de educação da tradição oral africana.
Durante o aprendizado de um Doma, a pessoa vivencia modos de fazer o autocontrole
do uso das palavras, pois, para os povos de tradição oral africana, falar pouco se entende por
nobreza e boa educação. A palavra dita é um instrumento de poder considerado sagrado, uma
vez que, nos primórdios da criação do mundo, a palavra foi cultuada com poderes divinos nos
contextos de culto ao sagrado.
Com efeito, quando se trata do estudo das origens da fala humana, percebe-se que há
uma relação do homem com o sagrado, sendo a palavra uma herança civilizatória que
perpassa pelos tempos memoráveis das vivências nas sociedades, desde os primórdios da
sociabilidade humana. A noção da palavra como elemento sagrado e elo entre o divino e o
humano se encontra nos mitos de fundação das culturas de arkhé, são mitos de criação do
mundo relacionados à transmissão do poder de uso da palavra, que mostram como o poder do
uso da palavra dita chegou aos humanos.
Hampaté Bâ (2010, p. 170-171) narra um mito de criação do universo simbólico da
cultura Bambara que mostra como o homem, entre todos os elementos vivos da Terra, foi o
escolhido para ser seu herdeiro do uso da palavra, apenas a entidade divina detinha este poder.
Acompanhe a recriação do mito que fiz para este estudo:
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Hampaté Bâ conta que contam os grandes mestres do Komo, casa de
iniciação ao ofício de ferreiro do Mali, que seus mestres contaram para eles
e agora eles contam, que o homem não falava quando foi criado pelo ser
supremo criador de todas as coisas e de todas as pessoas.
No início do mundo só tinha Maa Ngala, criador de todas as coisas.
Maa Ngala era um Vazio vivo, Maa Ngala se sentiu sozinho e criou Fan,
Fan era um ovo muito, muito, muito belo! Ele tinha nove partes,
As noves partes são os princípios da existência do Universo.
Quando Fan, o ovo, chocou, vinte seres mitológicos nasceram!
Eles formam a totalidade do universo, a soma de tudo que há na vida.
Maa Ngala queria alguém para conversar com ele, seu interlocutor,
Nenhum destes princípios falava com Maa Ngala.
Então, Maa Ngala pensou: “quero mesmo um Kuman-Nylon”, interlocutor.
Foi então que ele teve a ideia!
Maa Ngala pegou as vinte partes e mexeu.
Mexeu, mexeu, mexeu até formar uma só parte.
Depois soprou uma centelha de seu próprio hálito ígneo,
Soprou, soprou, soprou até criar um novo ser.
Maa Ngala ficou muito alegre!
Pois ele criou seu interlocutor.
E lhe deu o nome de Maa, parte de seu nome.
Maa tinha um pouco do Maa Ngala.
Também recebeu o poder do uso da palavra,
Poder dado por Maa Ngala.

O mito de Maa Ngala é a fonte do conhecimento da África Mali e nos aproxima do
entendimento do poder da palavra como força e fonte da memória viva. Os contos são sempre
narrados, tendo como primeiras palavras uma apresentação dos mestres dos ofícios. Por este
mito, encontrei os caminhos de recusa ao etnocentrismo, à ciência positivista, recusa que
facilitou a elaboração do ―[...] discurso básico do conhecimento da nossa gente‖ (LUZ, M.A.,
[1995]2013, p. 19), do discurso do Kipovi Cabuleiro, um discurso herdado dos povos
africanos e dos seus descendentes no Brasil e nas Américas.
Para entender como se deu o poder de uso da fala ao primeiro homem, Maa, o ancestral
mítico-sagrado, foi preciso mergulhar no universo cultural africano, e tal situação não se
explica pelo racionalismo progressista positivista, nem pelos esquematismos cartesianos.

É preciso compreender que o racionalismo, em sua pretensão científica, é
particularmente inapto para perceber, ainda mais apreender, o aspecto denso,
imagético, simbólico, da experiência vivida. A abstração não entra em jogo,
quando o prevalece é o fervilhar de um novo nascimento. É preciso,
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imediatamente, mobilizar todas as capacidades que estão em poder do
intelecto humano, inclusive as da sensibilidade. (MAFFESOLI, 2001, p. 27).

Da interpretação do mito, pude extrair referências simbólicas de uma sabedoria milenar
que ensina e, ao mesmo tempo, aprende a ver e compreender como é complexo o pensamento
que brota do imaginário social fundamentado no mito das sociedades africanas.
Marco Aurélio Luz (2015) e Hampaté Bâ (2010) observam que os contadores, quando
narram histórias da tradição oral, estão sempre em companhia de anciãos das aldeias, e, caso
haja algum esquecimento ou equívoco durante a transmissão, esses anciãos atuam fazendo as
adequações necessárias. Esta é uma experiência da educação tradicional, integrada à vida
social e, na qual todos têm a oportunidade de participar do aprendizado sobre a vida cotidiana,
sendo, talvez, uma das formas de garantia da continuidade civilizatória da humanidade.
Hampaté Bâ (2010) ressalta que não existem apenas os Doma na função de contador de
história nas sociedades orais africanas, mas o Doma é o único a ser considerado ―Detentor da
palavra‖. Há contadores de história considerados ―depositários da palavra‖, sendo conhecidos
como animadores públicos, Dieli, na língua bambara. O Dieli anima as festas públicas com
acompanhamento de música, poesia e dramatizações de contos.
E também é chamado de Griot. Na maioria das culturas africanas e para muitos
estudiosos fora da África, o nome Griot é o mais conhecido para se referir ao contador de
história da tradição oral, porém este é um termo da língua francesa.
Hampaté Bâ adverte que o termo Griot gerou equívocos na tradução para contador de
história das sociedades africanas, Griot é um enunciado genérico, causa desconfianças por
parte de quem ouve, logo não caracteriza diretamente a instituição Doma ou ―Detentor da
Palavra‖; pelo visto, Griot é um enunciado que carece de maiores informações.
Para evitar distorções no uso da noção ‗contador de história da tradição oral‘, resolvi
mergulhar nos conhecimentos dos contextos simbólicos da cultura de iniciação da pessoa, na
função que lhe permite ser um ―Conhecedor‖, pessoa de posição de prestígio nas sociedades
tradicionais africanas, posição ignorada no Ocidente e nas sociedades ocidentalizadas.
Hampaté Bâ, a partir do enunciado nyamakala, artesãos na língua bambara, detalha a
dinâmica social e cultural dos grupos de pertencimento cultural ou castas de iniciação da
pessoa nas funções importantes da sociedade tradicional. Um nyamakala tem o aprendizado
iniciático dos ofícios de ferreiro, tecelão, lenhador, carpinteiro, e também o aprendizado dos
ofícios que labutam com madeira, como carpinteiro, ou com o couro, como sapateiro.
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Entre os sapateiros e todos que trabalham com couro, garanke em bambara, há os que
fazem sapatos, os que fazem arreios e rédeas e os que fazem selas e correias.
Cada casta ou grupo de pertencimento cultural tem sua função relacionada ao culto de
uma entidade sagrada, que detém o poder cósmico do qual se originou o ofício. Os ferreiros,
numu em bambara, lidam com a forja, metais e minérios, mas há os que lidam apenas com a
forja, ou os que lidam apenas com metais preciosos e fazem joias.
Os tecelões, maabo em bambara, tecem com lã e possuem o mais alto grau de iniciação,
pois suas obras trabalham com os mistérios dos números e da cosmogonia, cada desenho
recebendo um nome; há tecelão de kerka, que tece cobertores, mosquiteiros e cortina de
algodão, e há tecelão comum, que faz faixas com tecido branco, e sua iniciação não é longa
como nos outros ofícios.
E, entre os carpinteiros, saki em bambara, existem os que fazem pilão, estatuetas
sagradas e almofarizes, um objeto ritual que prepara produtos sagrados; os que cortam a
madeira na mata e estão relacionados aos mistérios das plantas e da mata, por conhecerem as
árvores sagradas; e há os que fazem móveis e os que fazem pirogas, uma embarcação feita do
tronco de uma só árvore, e estes últimos também conhecem os segredos da água.
Com enunciado Dieli existem os grupos de animadores públicos, que são músicos e
compositores; os embaixadores e cortesãos, que são mediadores das desavenças entre famílias
e estão ligados a uma família de tradição; os genealogistas, que são historiadores e poetas. Às
vezes, os poetas são grandes viajantes e não estão relacionados a uma família da tradição.
Retornando a palavra Griot, nome genérico atribuído pelos franceses aos contadores de
história da tradição oral, é um enunciado muito conhecido na contemporaneidade em todo o
mundo ocidental e também na África, segui os conselhos de Hampaté Bâ: ter cuidado no uso
dessa palavra, já que ela causou prejuízos ao patrimônio civilizatório africano:

Um mal entendido que ainda tem sequela em alguns dicionários franceses
deve ser esclarecido. Os franceses tomavam os diele, a quem chamavam de
―griots‖ por feiticeiros (sorcier), o que não corresponde à realidade. Pode
acontecer de um griot ser korte-tigui ―lançador de má sorte‖, assim como
pode acontecer de um griot ser doma, ―Conhecedor Tradicional‖, não porque
nasceu griot, mas porque foi iniciado e adquiriu sua proficiência, boa ou
ruim, na escola de um mestre do ofício. (BÂ, 2010, p. 207).

Além de gerar a distorção na interpretação das funções, o enunciado Griot não consegue
expressar as referências que distinguem cada um dos nyamakala (artesãos), que os
diferenciam um do outro nas suas responsabilidades na sociedade tradicional africana. Vi que
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cada nyamakala tem sua iniciação específica para exercer uma função social, e, tomando
como base os ferreiros que lidam com minérios e metais, sua iniciação está relacionada ao
culto sagrado da terra e do fogo.
Para transformar metais, os ferreiros devem pertencem a uma família da linhagem dos
ferreiros, família da realeza africana, não é uma função genérica. Assim, os artesãos ferreiros,
tecelões, carpinteiros, sapateiros não podem ser Dieli, animadores públicos, o que pode soar
como uma forma de desvalorização da cultura.
Decerto que há um traço característico em comum aos nyamakala, artesãos: todos são
subaa, ―[...] homem versado em conhecimentos ocultos a que só têm acesso os iniciados, [...]‖
(BÂ, 2010, p.207). Por exemplo, os subaa são reconhecidos pela tradição como ―ocultistas‖,
mas os sabaga, feiticeiros no sentido negativo da palavra, são apenas os garanke, aqueles com
ofício do trabalho com couro. Acredita-se que os franceses se confundiram quando, diante das
duas expressões, sabaa, ocultista, sabaga, feiticeiros no sentido negativo, criaram equívocos
na tradução. No Ocidente, entende-se por griot o mesmo que feiticeiro, devido a uma tradução
errônea.
Neste ponto, denominar Griot a todos os artesãos e animadores públicos gerou e ainda
gera sentidos de depreciação ao milenar patrimônio africano. Minha insistência em esclarecer
as origens do termo griot na história das sociedades orais africanas é para evitar equívocos.
Devido à complexidade da cosmogonia das sociedades tradicionais africanas, um
mundo de valores éticos e estéticos antagônicos ao mundo ocidental moderno em que estamos
mergulhados, muitas pessoas não sabem diferenciar um Doma de um Dieli. Por isso, entendo
que, para valorizar uma cultura, é preciso reconhecer as referências simbólicas culturais de
seu legado.
Os trovadores e menestréis do período medieval europeu usavam formas que se
aproximam das linguagens dos Dieli, os animadores públicos, que tocam, cantam, dramatizam
e compõem canções. Hampaté Bâ cita três estilos de Dieli, e, em cada grupo de pertencimento
cultural, ele desempenha uma função social.
Assim, existem Dieli músicos e compositores, que cantam composições antigas, fazem
e cantam as trovas; há Dieli embaixadores, que, em caso de desavença entre as famílias,
assumem a função de mediador do conflito e estão relacionados a uma família de linhagem.
Existem Dieli genealogistas, que são poetas e historiadores e geralmente viajam bastante,
conhecem novos lugares e podem ampliar o conhecimento da memória ancestral, mas não têm
relação com alguma família de linhagem.
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Entretanto, há Dieli que se tornam Dieli-faama, também chamados de Griots-reis,
tradicionalista-doma, um ―Conhecedor‖. São aqueles que participam da iniciação dos
nyamakala, artesãos na língua bambara, e, dessa forma, podem se tornar genealogistas e
historiadores, só não podem participar da iniciação do Komo, reservada apenas ao Doma.
Komo é uma casa de educação iniciática ao culto do mistério da vida e da morte no Mali, e o
acesso a essa educação é bastante rigoroso e cauteloso.
Enfim, ao mergulhar no contexto da cultura bambara, foi possível perceber que há
diferenças significantes no patrônimo Doma, o ―Conhecedor‖, pessoa introduzida na
educação iniciática de culto às forças sagradas e aos mistérios da vida e da morte, do destino
da pessoa, no enunciado Dieli animadores públicos, no enunciado Dieli-faama, que podem ser
um animador público e artesão, um nyamakala.
Vamos entrar nos conhecimentos dos ―Conhecedores‖ ou ―Detentores da palavra‖ da
cultura iorubá, que foram extraídos de uma entrevista com Marco Aurélio Luz (2015) e do
acervo do Prodese, criado e guardado por Narcimária Luz.
1.1.2 Arokin e Akpàló: ―Conhecedores‖ das culturas iorubás

Nos fluxos de africanos trazidos da África Ocidental para o Brasil, a partir dos finais do
século XVIII e início do século XIX, foram trazidos muitos povos Iorubás de diversos reinos:
―[...] Kétu, Sabe, òyó, Egbá, Egbado, Ijesa, Ijebu [...]‖ (SANTOS, J., 2008, p.28), um
contingente populacional tão expressivo e numeroso quanto o contingente dos povos
Bacongos e Ambundo trazidos dos reinos do Congo a partir do século XVII.
Os iorubas influenciaram bastante a cultura da Bahia, principalmente a de Salvador, e
seus legados transplantados estão nos costumes, hierarquias sociais, economia, e a filosofia de
vida nagô é percebida na ética e na estética, na arte, na língua e na literatura oral míticosagrada.
A filosofia nagô, como expõem os estudiosos Juana Elbein Santos (2008), Marco
Aurélio Luz (1995), Muniz Sodré (2002 b) e Narcimária Luz (2000; 2012; 2013), concebe a
existência no aiyê, mundo vísivel, e no orun, mundo invisível. Essas noções orientam o
sentido de existência na Terra, e quando este sentido é interpretado a partir da literatura oral
mítico-sagrada, impulsiona quem ouve a valorizar as narrativas guardadas pela tradição oral.
Quem ouve as narrativas dos povos nagôs, entra na história como se estivesse no
contexto vivido do passado. Quem as lê nas obras de Mestre Didi, Deoscórede Maximiliano
dos Santos, não sente muita diferença da narrativa oral. Na obra Contos negros da Bahia e
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contos de nagô (SANTOS, D.M., 2003, p.125-127), no conto ―Odi, o grande sábio‖, pude
vivenciar tal situação. Este conto foi recriado por mim na função de Akpálò com futuras
educadoras do curso de Licenciatura em Pedagogia em 2008, ocasião em que os estudantes
passaram a conhecer a cultura de arkhé iorubá pela narrativa.
A maioria dos mitos que alimentam a memória ancestral da África na Bahia é de origem
iorubá e ajudam na compreensão do que faz um ―Conhecedor‖ ou ―Detentor da palavra‖ nas
sociedades africanas. No orun, está o sobrenatural, sagrado e mítico. No aiyê, estão os vivos e
tudo que vemos e/ou tem vida concreta. Na concepção de vida nagô, esses mundos se
completam e estão interligados, por isso, existe uma instituição que preserva os valores que
dinamizam o que aproxima o aiyê do orun, é o Babalaô. Marco Aurélio Luz (2015), sobre a
tradição africana, esclarece:

Nas tradições africanas a memória é guardada institucionalmente. Uma das
instituições mais significativas da tradição é o culto ao oráculo, Ifá. No Ifá se
tem uma gama enorme de contos e narrativas que são guardadas pelo
Babalaô, que é o pai do mistério. (Marco Aurélio Luz, 2015).

O Babalaô, na tradição oral iorubá, tem a mesma função que os Mestres do Komo na
tradição bambara, antes citada por Hampaté Bâ. A iniciação do Babalaô é longa, cuidadosa e
criteriosa, os conhecimentos vão sendo introjetados e aprendidos ao longo dos anos vividos na
iniciação, durante a qual, os contos mítico-sagrados lhe são narrados por seu mestre.

A iniciação do Babalaô em geral na tradição africana desde África leva 20
anos, ele vai guardando toda memória destes contos, destas narrativas, dos
odus que vão orientar as revelações do mistério, dos segredos ao outro.
Babalaô quer dizer pai do mistério, pai do segredo. Este segredo não é só a
mecânica do jogo de Ifá ou erindinlogun, que é o que nós usamos aqui, jogo
de búzios como a gente chama. Aqui nós temos a tradição do Aluwô, aqui
não temos o Babalaô, esta tradição ficou em Cuba mais do que no Brasil.
(Marco Aurélio Luz, 2015).

A iniciação, processo de educação na tradição oral africana, orienta o iniciado na busca
intrínseca sobre o que há no mundo dos vivos, aiyê, e no mundo dos mortos e do sagrado,
orun. Muitos conhecimentos introjetados são extraídos dos contos recriados dos mitos
milenares, e, dessa forma, os mitos constituem caminhos revelados ao longo do aprendizado.
Um exemplo é o jogo dos búzios, erindinlogun, e, por ele, se realiza o aprendizado da
experiência da iniciação. Este jogo é constituído por 16 búzios mais um, e tudo que é
interpretado nos búzios está relacionado ao que narra os contos míticos, elementos
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fundamentais para a preservação da tradição oral, para a mobilização do axé, força sagrada na
língua iorubá, o axé alimenta o poder do uso da palavra oral nos ritos iniciáticos. Para Juana
E.Santos (2008, p.47):

A palavra é interação dinâmica no individual porque expressa e exterioriza
um processo de síntese no qual intervêm todos os elementos que constituem
o indivíduo. A palavra é importante na medida em que é pronunciada, em
que é som. A emissão do som é o ponto culminante do processo de
comunicação ou polarização interna. O som implica sempre numa presença
que se expressa, se faz conhecer e procura atingir um interlocutor. A
individuação não é completa, até que o novo ser não seja capaz de emitir seu
primeiro som.

Com efeito, na educação da tradição oral, a palavra dinamiza a interação individual e
social, a pessoa ouve e sente o que lhe é transmitido por outra pessoa, tal como foi feito com o
primeiro ancestral, conforme mostrou o mito da origem da fala dos povos bambara.
Na tradição iorubá, são três as referências das instituições de preservação da memória
oral: Babalaô, Arokin e o Akpálò, cada uma destas instituições fazem uso do poder da fala de
acordo com sua função na sociedade, e ambas utilizam os contos, que são fundamentais para a
dinamização da tradição. O Babalaô é guardião do Ifá, mas

[...] a memória histórica de um determinado povo, determinada comunidade
quem guarda é uma instituição que é representada pelo Arokin. O Arokin é o
contador de história do palácio, aquele que fala através de poemas, estes
poemas vão revelando a história das linhagens, das famílias fundadoras dos
reinos e todos os fatos históricos que aconteceram são narrados através
destas histórias. (Marco Aurélio Luz, 2015).

As histórias contadas pelo Arokin trazem ao presente a memória ancestral das situações
de um passado vivido, muitas vezes remoto e inacabado. Uma narrativa colhida nos diálogos
com Marco Aurélio Luz (2015) apresenta uma situação inacabada para o povo iorubá na
África. Marco Aurélio Luz conta o que Mestre Didi Axipá lhe contou sobre quando esteve em
Ketu, antigo reino ioruba, cujo patrono é Oxóssi:

Quando esteve em Ketu pela primeira vez, o Alaketu, rei de Ketu, recebeu
Mestre Didi e ouvindo suas histórias do Brasil mandou chamar um Arokin
para localizar a família Axipá e o que Mestre Didi dizia sobre sua família,
que era de Oyó, capital do reino ioruba, e uma das sete famílias fundadoras
de Ketu. Quando Mestre Didi pronunciou o Brasão oral da família Axipá,
―Asipá Borocun Elesé Kan Gongoo.‖ o Arokin logo localizou e disse:
– Axipá, sua família mora ali, tá ali naquele quarteirão.
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Mestre Didi contava a história de uma senhora chamada Odanadana, desta
forma sua família foi localizada em Ketu. (Marco Aurélio Luz, 2015)

Iyalussô Odanadana é lembrada em cânticos sagrados e consagrados ao Orixá Oxóssi.
De acordo com M.A. Luz (2013,p.503), Odanadana foi uma pessoa importantíssima da
tradição africana iorubá em África, nas narrativas percebe-se que fora trazida ao Brasil nos
fluxos de escravizados no século XIX, momento em que a cidade Oyó foi tomada pelos
adversários da guerra, povos de Daomé. Odanadana ao lado de Iyanassô Oba Tossi,
Marcelina da Silva, conseguiram implantar a tradição de Ketu na Bahia e, por volta de 1830,
uma casa que reuniu ancestrais libertos, escravizados, livres mobilizando-os e encorajando-os
à luta contra a hostilidade ao negro e seu patrimônio civilizatório, ao fundar a primeira casa de
culto da tradição oral africana nagô, atrás da igreja da Barroquinha.
Este foi um marco para fundação dos terreiros de candomblé da Bahia, pois, até aquele
momento, os cultos eram realizados em locais afastados da vida urbana de Salvador, e,
geralmente, eram encontros e reuniões sigilosas, pois havia proibição legal da ―Razão do
Estado‖ colonial judaico-cristão. Nessa época, as matas do Cabula eram bem frequentadas
pelos participantes do culto Cabula. Ressalto que nagô é um termo genérico dado aos iorubás
da Bahia. Iyalussô Odanadana é uma ancestral lendária, não sabem do seu retornou à África.
A narração de Marco Aurélio Luz (2015) continua:
Quando Mestre Didi cantou o oriki, poema laudatório, em homenagem a
Odanadana:
―Danadana, Dana
Ki ro as
Giri, giri
O danum ro‖
– Esta experiência ele tinha, esta história de Odanadana – disse o Arokin,
mas foi interrompida e ele não sabia pra onde tinha ido Odanadana.
Foi quando Mestre Didi cantou a cantiga, a música, e narrou a vinda dos
iorubás, os nagôs, ao Brasil e à Bahia, através de Odanadana, que
compreende uma grande figura de Ketu.

Esse oriki de homenagem a Odanadana, cantado por Marco Aurélio, é ―O emblema
característico da simbologia litúrgica do culto a Oxóssi e o que o representa é o ofá, o arco e
flecha‖ (LUZ, M.A., [1995]2013, p. 65), culto introduzido no Brasil por ancestrais de
linhagem de Ketu, por isso as casas de culto nagô da Bahia tem como patrono Oxóssi.
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Com essa cantiga, o Arokin pôde reconhecer a história da vinda dos iorubás ao Brasil e
à Bahia e dizer o que Odanadana representava para a memória do reino Ioruba: ―Então, o
Arokin guarda estas histórias muito importantes para continuidade da memória da tradição do
palácio‖ (Marco Aurélio Luz, 2015). Essa experiência de Mestre Didi Axipá mostra como o
Arokin é de grande importância para a memória histórica da tradição oral africana iorubá.
Enquanto o Arokin está geralmente próximo ao rei e é um guardião da memória
histórica das linhagens, das famílias de realeza, o Akpalò é uma instituição que atua num
campo maior, não está relacionado a uma família de linhagem, aproxima-se do Dieli da
cultura Bambara, artesão iniciado no culto de quem trabalha com metais e minérios, madeira,
couro, ou pode pertencer a uma etnia como a dos caçadores. Diz Marco Aurélio Luz (2015):

O Akpálò conta história, que são contos que dão lição de vida, uma espécie
de pedagogia, que vai mostrando com provérbios pronunciados no aqui e
agora. O Akpálò tem uma gama de histórias que vai contando nos mercados,
em visitas a sítios e fazendas e tudo mais. Ele vai contando e se
apresentando. Quando chega, faz logo uma apresentação e é quase uma
narrativa.

De certa forma, essa tradição chegou ao Brasil, contudo se manifesta com adequações,
já que o contexto de colonização não permitiu a liberdade dos africanos, nem sequer para
recontar em público suas histórias, muito menos reorganizar suas sociedades com os cargos e
funções da tradição oral, como as que têm os Arokin e Akpalò. Ao contrário, o escravizador
europeu oprimia e exigia dos ancestrais escravizados o esquecimento do seu passado, suas
origens e referências de identidade cultural, ao compeli-los a apagar suas memórias de
experiências vividas, própria e da história social, como se fosse possível.
Não por acidente, as manifestações das culturas africanas encontram-se vivas e pujantes
no cotidiano de diversos contextos sociais da Bahia, e os contadores de história da tradição
africana constituem um dos exemplos da forma recriada:

De certa forma, nós tivemos mantida esta tradição de uma forma diversa,
não como Akpálò, mas cantadores. Aqui do Nordeste, vão de fazenda em
fazenda cantando e narrando, brincando e fazendo desafios e tudo mais, que
é uma tradição de se visitar, formar elos de identidade através das cantigas e
contos que vão fazer a mesma função, porque com estes contos eles também
estão dando função. (Marco Aurélio Luz, 2015).

É nesse contexto que se encontram as referências sobre a importância da função do
contador de história para a preservação da ―memória coletiva‖ (HALBAWACHS, 2006, p.
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66), e, por esse motivo, reporto-me aos momentos em que a ―pedagogia negra‖ (LUZ,
M.A.,(2013, p. 55) na minha infância, realizada por minha avó, minha mãe, minhas vizinhas,
educava todas as crianças da comunidade. Dessa forma, eu e outras crianças e adolescentes
conseguíamos ouvir as histórias com conhecimentos da vida prática, daquilo que é útil para
aquele momento, o aqui e agora, diferente do conhecimento cumulativo, temporalizado e
descontextualizado da escola.
É importante frisar que concordo quando muitos estudiosos do campo da educação
afirmam que o conhecimento pode ser acumulado, porém não pode ser cumulativo, parado,
sem gerar o dinamismo da renovação. Esta é uma das grandes falhas da escola brasileira, que,
para cumprir as normas de uma educação ocidental do século XIX, para fazer o que Foucault
(1999, p. 143) denomina de ―bom adestramento‖, termina por ―fermentar‖ o desinteresse do
estudante, que não mais se curva ao aprendizado do já dito e desapegado da vida cotidiana.
Em uma crítica ao currículo de formação dos educadores, Narcimária Luz (2001, p.24),
com a expressão ―Nem gregos nem baianos‖, mostra sua perplexidade quando, numa vivência
com futuros educadores, percebeu que os conhecimentos alcançados por estes eram meras
repetições de jargões e teorias etnocêntricas. É o que acontece quando o conhecimento é
cumulativo, o processo de educação se torna mecânico e sem a viabilidade intencional da
prática pedagógica, deveras social.
Tomando por base a narrativa de Marco Aurélio Luz (2015), pode ser que, hoje, nas
sociedades tradicionais da África, só haja Akpálò se apresentando nos mercados, feiras livres,
e em ocasiões festivas das comunidades ou aldeias. Entretanto a sua recriação nos contextos
sociais ocidentalizados, dentro e fora da escola, não está compelida. como aconteceu no
período colonial durante o processo de escravização dos africanos e africano-brasileiros.
Assim pensando, é possível fazer a recriação ancorada nas referências constituintes de
um Kipovi, Dieli, Akpálò e Arokin, já que o Doma e o Babalaô são referências institucionais
da tradição oral que se desdobram em contextos solenes e/ou litúrgicos. Durante a entrevista,
Marco Aurélio Luz (2015) me apresentou sua noção de Griot:

O Griot tem uma iniciação, acredito que como o Akpálò também segue
famílias de linhagem que guardam o manancial de contos e narrativas que
vão sendo passadas a partir de uma iniciação.
Aqui mesmo veio um griot lá do Senegal, ele disse: ―Estão usando palavras
aqui Griot, mas não tem nada a ver com o que é realmente griot, um griot é
um iniciado dentro daquele mistério, ele tem que ter também este lastro de
linhagem para que ele seja iniciado naquela linhagem.‖
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Reafirmo, para evitar equívocos, que tive muito cuidado no uso do termo Griot ao
recriar o símbolo contador de história do Cabula, refletindo bastante sobre essa palavra, vinda
das sociedades tradicionais do Senegal. É evidente que há uma expressão adequada na língua
de cultura de arkhé do Senegal, como há na cultura Bacongo, Ioruba e Mandê bambara, que
caracteriza cada tipo de contador, mas não pude realizar este estudo com os povos do Senegal.
Contudo, observei, nos estudos de Hampaté Bâ (2010), que, nas sociedades orais da
África Ocidental, onde se localiza o Senegal, a expressão Griot é bastante conhecida, porém
não tem o respeito de todas as pessoas, devido às distorções de sua interpretação:
Quando um griot conta uma história, geralmente lhe perguntam: ―É uma
história de dieli ou é uma história de doma?‖ Se for história de dieli
costuma-se dizer: ―Isso é o que o dieli diz!‖, e então se pode esperar alguns
embelezamentos da verdade, com intenção de destacar o papel desta ou
daquela família – embelezamentos que não seriam feitos por um
tradicionalista-doma, que se interessa, acima de tudo, pela transmissão fiel.
É necessário fazer a distinção: quando estamos na presença de um griot
historiador, convém sabermos se se trata de um griot comum ou de um griotdoma. (BÂ, 2010, p. 207).

Nas sociedades iorubas, Babalaô e Arokin são ―Detentores da palavra‖ oral,
―Tradicionalistas‖, ―Conhecedores‖. Reconheço que a recriação do contador de história não
pode se ancorar no exemplo do Babalaô, pois esta instituição exige uma iniciação muito
rigorosa. O Babalaô é um iniciado no culto a Orunmila, entidade sagrada que detém o
mistério da revelação dos destinos, sendo um culto secreto.
Marco Aurélio Luz salienta que: ―Orunmila Baba Ifá significa que é pai do Ifá; quer
dizer criar Ifá, fazer com que o destino seja revelado‖ ([1995]2013, p.105), por isso, o
Babalaô é o pai do mistério, ele sabe da vida e da morte de alguém, ao consultar o oráculo.
Agora, vejamos mais qualidades do Arokin e do Akpálò a partir de Marco Aurélio Luz
(2015):

O Akpálò está mais voltado para o divertimento que traz sabedoria, os
contos que ele narra e tudo mais, mas ele frequenta ambientes que não têm
características solenes, ele está nas feiras, nas praças, visita comunidades,
faz este percurso.
O Arokin não. É como se fosse um funcionário do palácio, ele está ali pra
guardar a memória da realeza, da nobreza, claro que estamos falando da
realeza e da nobreza africana, ele guarda aquela história, não é uma história
de livro, não é um texto... É uma memória viva que ele traz através dos
orikis, dos poemas, ele vai trazer poemas laudatórios que louva famílias,
fulano, não sei quem. Uma coisa grandiosa, ele vai louvando o rei: ―Fulano
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se destacou na Batalha Tal‖, ―Fulano, grande sacerdote fundador, cultivou
uma entidade.‖
[...]
De qualquer forma, o Arokin recita poemas louvando estes fluxos de cultura,
da civilização que é suportado por estas pessoas, estas linhagens, estas
famílias. Ele é um historiador. Já o Akpálò, ele conta vários tipos de contos,
ele é mais pra divertir e ao mesmo tempo ensinar, educar.

No Brasil, muitos ancestrais africanos criaram iniciativas que Marco Aurélio Luz
denomina ―comunalidade africano-brasileira‖ (2005, p. 105), a união de povos de diferentes
culturas africanas com lideranças que organizaram a reterritorialização da África em cada
província das colônias do Brasil, tais como quilombos, irmandades católicas e comunidadesterreiros. É possível que alguns Akpálò, talvez com nuances de Arokin, tenham vindo e
recriado outras formas de contar as histórias nas comunalidades e, dessa forma, puderam, e
ainda podemos, preservar e celebrar a memória das lideranças africano-brasileiras:
Aqui nós temos também nossa Iyalorixá, é uma maneira da gente estar
lembrando-se das nossas tradições, das origens dos fundadores que nós
temos como uma nobreza. Nós temos como uma elite no bom sentido, gente
que se dedicou a manter uma riqueza religiosa e cultural e dedicou a vida
para transmitir aqui.
Então, o nosso valor de nobreza é a dedicação que a pessoa tem como aquele
valor da tradição. São famílias, gerações, que vão se dedicando; têm aqueles
que vêm com aquele dom de guardar aquela tradição, para repassar aquela
tradição, manter aquela tradição. Aquelas pessoas são lembradas, são
ancestrais, são cultuadas como pessoa espiritual. (Marco Aurélio Luz, 2015).

Nas casas de culto africano e africano-brasileiro, muitos poemas em louvor celebram a
presença das personalidades guerreiras, outras celebram o encontro inevitável das pessoas de
diversas etnias no Brasil, encontro que gerou as trocas simbólicas, as formas de comunicação
verbal nos contextos de oralidade, favoráveis à pluralidade cultural do Brasil.
Muitas organizações litúrgicas africano-brasileiras mantêm uma ancoragem em comum
com a cultura de arkhé ioruba, outras em comum com a arkhé congo-angola, e, de certo
modo, algumas casas mantêm heranças das duas arkhé predominantes na Bahia, haja vista que
estas arkhé orientam a base civilizatória africana das linguagens dos cultos aos ancestrais e às
forças sagradas. Na mata africano-brasileira7, encontram-se todos os legados recriados no
contexto de colonização, de afirmação da experiência dos africano-brasileiros.

7

Mata africano-brasileira, referência que elaborei (NICOLIN, 2014 a, p. 104) para caracterizar o lugar de guarda
das heranças da ancestralidade guerreira, arkhé que enfrentou obstáculos etnocêntricos, recusou-os e imprimiu
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1.1.3 Kipovi: ―Conhecedores‖ das culturas congo-angola

É impossível fazer uma abordagem sobre o Kipovi, contador de história dos povos
bacongos, sem pensar na arkhé congolesa guardada no Manso Bandu Kenkê, conhecido na
Bahia por Terreiro Bate Folha, e na arkhé angolana do Unzó Tumbenci, conhecido também na
Bahia por Terreiro Tumbenci, ambas as casas fundadas no Cabula.
O Terreiro Bate Folha, além de guardar um riquíssimo legado dos ancestrais Bacongos
do antigo Reino Kongo e dos ancestrais Ambundos do reino Ndongo, que compunham o reino
do Kongo, atual Angola, também guarda muitas histórias, narrativas orais da luta dos
ancestrais africano-brasileiros que mantêm vivas as tradições herdadas. O Terreiro Tumbenci
guarda o legado da matriarca da cultura de Angola na Bahia, Mam’etu Maria Neném, Maria
Genoveva do Bonfim, um legado espalhado pelo Brasil.
Por três argumentos esclareço a escolha do patrônimo Kipovi e não Akpàló ou mesmo
Dieli-faama. Primeiro, as expressões Kipovi e Kimbula, Cabula em português, pertencem à
mesma língua quicongo dos povos Bacongos, o que me levou a compreender que o topônimo
Kimbula pode ser uma criação dos povos congo-angola com lideranças de maioria bacongo.
Segundo, como os povos do antigo Reino do Kongo foram trazidos em grande escala
nos fluxos dos escravizados dos séculos XVI a XVII, principalmente para a Bahia, a arkhé
quilombola do Cabula pode ter raízes inaugurais congo-angola, povos oriundos dos reinos
Mpemba, Vungu, Tio, Ndembo, Nsundi e Ndongo, lugares de uso fluente do quicongo e
quimbundo, línguas de grande fluência em Angola.
Terceiro argumento: como as narrativas da memória do Cabula mostram o aspecto
inaugural predominante da arkhé africano-brasileira com raízes congo-angola sociabilizando
o Cabula, narrativas que possibilitaram minha aproximação com as fontes da memória da
tradição oral congo-angola, pude ampliar a noção ―mata africano-brasileira‖ (NICOLIN, 2014
a, p.104) do Cabula e interpretá-la a partir do enraizamento dos povos da tradição congoangola.
Com efeito, nas narrativas de memória da Nengua Lembamuxi, sobrinha-neta da
matriarca das casas de culto de Angola da Bahia, Mam’etu Maria Neném (Figura 1), percebi
os modos de contar história dos mais velhos e o conhecimento das histórias do vaivém de

sentidos de afirmação dos legados transplantados da África e reatualizados no Brasil. Em estudos anteriores,
dediquei-me à história da arkhé iorubá, principalmente do Cabula, enfatizando a presença da família de linhagem
Axipá de Oyó, capital dos Reinos Iorubas, família de Mestre Didi Axipá, o Alapini, sumo sacerdote do culto
Egungun, falecido em 5 de outubro de 2014, em Salvador.
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africano-brasileiros, no início do século XX, para erguer as primeiras casas públicas de cultos
de matriz africana no Cabula.

Figura 1 – Mam’etu Maria Neném

Fonte: Foto do acervo do Terreiro Tumbenci8

Nengua Lembamuxi (Figura 2), maior liderança da casa de culto aos Minkisse9 de
Angola do Terreiro Tumbenci, na comunidade do Beiru, conta que, neste vaivém no Cabula,
sua tia-avó10 iniciou muitas pessoas em Salvador e, por fim, foi morar no Cabula, na
comunidade do Beiru por considerar o lugar de força sagrada, nguzu para os povos bacongos.
Figura 2 – Nengua Lembamuxi:
Terreiro Tumbenci, 2014

8

Esta imagem encontra-se num quadro do barracão doTumbenci, na comunidade do Beiru, é uma cópia da foto
tirada em 2014 para esta pesquisa.
9
Plural de Nkissi, entidade sagrada dos povos congo-angola.
10
Citada nos estudos de Vivaldo da Costa Lima (2003, p. 77), ao se referir ao tamanho dos barcos de iaô com
muitos iniciados ao culto de Angola;sobre isso, esse estudioso compara Maria Neném a Mãe Aninha do Ilê Axé
Opô Afonjá do culto Nagô, Iyá Obá Biyi.
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Nengua Lembamuxi foi morar nas terras de Maria Neném em 1956 e vive até os dias
atuais zelando o Terreiro Tumbenci.

Com dois anos de nascida, meu avô, que era meu avô por parte de mãe, meu
padrinho [pausa], faleceu [outra pausa], vim pra cá, mas fui criada com
minha avó, Maria Silvina de Oliveira, e já era dentro deste chão [olha para o
chão e aponta] que chama Terreiro Tumbenci que a falecida Maria
Genoveva do Bonfim, saudosa tia-avó, comprou por conta de já ter vivido
em vários lugares com terreiros como no Nó do Pau11, onde ela teve terreiro
também.
Dizem que ela teve um terreiro no Pau Javá não sei bem o lado que fica, sei
que fica para os lados da Estrada da Indonésia12, foi por conta de
aborrecimentos e não sei mais. Meu pai e minha mãe me contavam que ela
veio morar [faz sinal para dizer a redondeza, o lugar Beiru], para fazer
candomblé onde hoje é o terreiro, quer dizer já acabou, do falecido Rufino,
Manuel Rufino, que era na descida do Arenoso, na ladeira. Ali ficou por
muito tempo, teve aborrecimento com filhos de santo, ai ela veio e comprou
esse terreno aqui que era uma fazenda. (Lembamuxi, 2014).

O enraizamento da arkhé congo-angola se percebe na forma de contar as histórias:
gestos, sonoridade, olhares e nas relações simbólicas múltiplas do pensamento que orienta os
modos de viver das comunidades-terreiros congo-angola e do entorno do Cabula, talvez algo
plantado desde os quilombos no período colonial e imperial, transplantado dos reinos do
Kongo e manifestado nas formas sociais contemporâneas que se vêm modificando e
reatualizando a cultura herdada.
O Kipovi Cabuleiro se inspira nessas linguagens de um guardião da memória africana e,
assim, pode contar história das famílias de linhagem como a que M‘Bokolo (2010, p. 662)
narrou sobre as ações do rei do Kongo, estas narrativas imprimem no Kipovi recriado o
sentido de orgânico, vivo e dinâmico, um sentido que neste momento expresso para contar o
que M‘Bokolo narrou sobre o rei do Kongo:

Os mestres contam que os ancestrais lhes narraram, que no reino Kongo
sempre faziam um festival anual, o festival tinha um cortejo e no cortejo, o
rei, Mwene Kongo, vinha carregado num trono. O rei era seguido por seu
séquito, seu povo e, num certo trecho do cortejo, o rei se erguia, inclinava o
corpo e, com o arco levantado, atirava uma flecha ao céu.

11

Uma rua do bairro da Fazenda Grande do Retiro, transversal que liga a Rua Mello Moraes Filho à avenida San
Martins, dá frente com a subida que vai para comunidade do Curuzu, onde está a sede do Ilê Aiyê, Associação de
Cultura Negra e Bloco Afro de Carnaval.
12
Estrada que fica na localidade das Cajazeiras, um conjunto de bairros criados pela urbanização na década de
70.
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E, logo depois, logo mesmo, a chuva caía, caía, e a chuva sempre caía...
Para o povo, esta era a resposta de Nzambi a Mpungu para o rei, um sinal
de prosperidade.

Nessa narrativa, tento expressar a função poética da linguagem do Kipovi Cabuleiro ao
transmitir o conhecimento dos rituais que fortalecem o pensamento coletivo da crença ao rei,
considerado pela população uma entidade sagrada relacionada ao Nzambi a Mpungu, ser
supremo, criador do universo e, por um conjunto de ―enunciados‖ (FOUCAULT, 2008, p.
103) com referenciais simbólicos o estado das relações entre o homem e o sagrado.
O Kipovi, com uma narrativa dessa natureza, educa crianças e jovens a reconhecer os
sinais da tradição, mostra o poder do rei e sua relação com a família de linhagem dos
ferreiros, aqueles que cuidam da forja, moldam e criam novas estruturas com metais. Esta
linhagem é do primeiro ancestral a pisar na terra congolesa, todas as lideranças do rei: chefe
do palácio e vice-rei, juiz supremo, mensageiro e outros eram pessoas iniciadas nos cultos da
tradição oral, todos eram de famílias de linhagem iniciadas em ofícios que tinham uma
relação com a transformação de algo da natureza: o ferro, a madeira, o couro.
Tal como na tradição Bambara e Iorubá, na tradição Bacongo, todas as instituições de
preservação da cultura ancestral têm suas características próprias. As funções socais do Kipovi
se aproximam das funções do Diele-faama dos povos bambaras, do Arokin, genealogista, e
Akpálò, animador cultural, dos povos iorubás. Cada uma dessas referências tem um comum
pertencer: depositários da palavra oral, contadores das histórias da tradição oral.
Contudo, o Kipovi não pode ser um N’ Samuni n’teke a nsangu que é contador de
história, Kipovi se aproxima do Doma na cultura bambara e do Babalaô na cultura iorubá,
instituições que equivalem ao Nganga Ngombo, o adivinho, da tradição oral do antigo Reino
do Kongo, a instituição que lida com o oráculo. Seu conhecimento guarda o mistério da vida,
morte e renascimento, por isso suas narrativas participam da educação da tradição oral, isto é,
das dinâmicas de iniciação da pessoa, desde criança à fase jovem e adultos.
O Kipovi, durante sua iniciação na tradição oral, aos poucos, vai mergulhando no
universo de valores culturais, sociais e mítico-sagrados, aprende os cânticos, poemas
laudatórios, mitos, danças, contos míticos e uso dos objetos rituais. Isso ocorre através de uma
dinâmica de educação tradicional que lhe requer certo tempo para adquirir o conhecimento,
não sendo algo parado, prefixado como a educação escolar, adquirindo o conhecimento aos
pouco:
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A educação africana não tinha a sistemática do ensino europeu, sendo
dispensada durante toda a vida. A própria vida era educação. No Bafur, até
os 42 anos, um homem devia estar na escola da vida e não tinha ―direito a
palavra‖ em assembléias, a não ser excepcionalmente. Seu dever era ficar
―ouvindo‖ e aprofundar o conhecimento que veio recebendo desde sua
iniciação, aos 21 anos. A partir dos 42 anos, supunha-se que já tivesse
assimilado e aprofundado os ensinamentos recebidos desde a infância.
Adquiria o direito a palavra nas assembleias e tornava-se, por sua vez, um
mestre, para devolver à sociedade aquilo que dela havia recebido. (BÂ,
2010, p. 200).

No Brasil, é nas comunidades-terreiros que a iniciação se realiza, um Kipovi não surge
das universidades. Na realidade, ele pode ir à universidade ampliar seus conhecimentos,
inclusive da visão de mundo e de educação do Ocidente. É nas vivências cotidianas e ao lado
de seus Mestres da educação da tradição oral que o conhecimento vai-se expandindo e
introjetando valores éticos e estéticos.
A tradição oral do Reino Kongo, dos povos bantu, narra que há três cultos ao sagrado:
a Nzambi a Mpungu, a entidade suprema criadora do universo e de tudo que há: pessoas,
coisas, lugares, elementos da natureza, força vital; aos Minkisse (plural) ou Nkissi (singular)
força viva da natureza que pode ser manifestada no corpo do sacerdote do culto ao Nkissi; e
aos ancestrais de linhagem. (VANSINA, 2010 b, p.657). Os povos de língua e cultura de
arkhé africana acreditam que todos esses espíritos convivem com os humanos e com tudo que
há na Terra, havendo espíritos que promovem a paz e outros que promovem conflitos e
tensões.
A tradição não é guardada apenas nos contos e nos mitos, as histórias das linhagens
promotoras da organização territorial e político-social estão nos cânticos e poesias
preservadas na memória da tradição oral e são ritualizadas nos cultos em que homem e deuses
se complementam. É nesse contexto que os Mestres Bacongos educam uma pessoa para se
tornar um ―Conhecedor‖, ―Tradicionalista‖ dos Bacongos. Sodré (2000, p. 181) observa que,
para os bantos, a territorialidade corporal é um santuário, e a memória de um contador de
história é um território vinculado ao sagrado.
Talvez a recriação do Kipovi no Brasil tenha dinamizado o que fora transplantado nos
quilombos das Américas e do Brasil, a exemplo do Quilombo de Palmares em Alagoas,
Buraco do Tatu em Itapuã e Cabula no Cabula, ambos na Bahia, e nas comunidades-terreiros.
O Kipovi, patrônimo da tradição congo-angola, pode imprimir, no cotidiano das
comunidades africano-brasileiras, nas manifestações de quem conta as histórias do passado
histórico para sociedade global, o sentido da educação pluricultural necessária ao
reconhecimento e respeito à sua alteridade:
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O mesmo ocorre com os relatos históricos que dão vida às reuniões,
narrativas em que os grandes feitos dos antepassados, ou dos heróis do país,
são evocados no mínimo detalhes. Um estranho de passagem contará história
de suas terras. (BÂ, 2010, p. 209).

Oswald Ducrot (1990) afirma que o autor de um enunciado se expressa em nome de
vários indivíduos, de ―[...] certo número de vozes, de pontos de vista.‖ (apud RÔRIG;
BARBISAN, 2008, p.1059). Assim é que vejo o Kipovi, ao mesmo tempo um enunciado que
imprime um sentido de coletividade nas inter-relações dos povos Bantu de Angola, e também
uma das referências simbólicas dos povos de língua banto:

Podemos designar como região de línguas Bantu uma imensa região
correspondente a quase metade do território africano indo de Camarões no
Atlântico ao Quênia no Indico, incluindo todos os países até a África do Sul.
(CUNHA JÚNIOR, 2010, p. 85).

Bantu é uma expressão composta por Ba+Ntu, sendo Ba o prefixo que designa a marca
de plural e Ntu o radical que traduz a significação da palavra que quer dizer ‗princípio da
existência‘ ou ‗tudo que há na existência‘. Bantu quer dizer as pessoas no sentido da
existência social e é o plural de pessoa, Muntu.
Muntu, isto é, Mu+Ntu, Mu - marca de singular, Ntu- princípio da existência, quer dizer
a pessoa. Henrique Cunha Júnior assim define NTU:

Na raiz filosófica africana denominada de Bantu, o termo NTU designa a
parte essencial de tudo que existe e tudo que nos é dado a conhecer à
existência. O Muntu é a pessoa, constituída pelo corpo, mente, cultura e
principalmente, pela palavra. A palavra como um fio condutor da sua própria
história, do seu próprio conhecimento da existência. A população, a
comunidade é expressa pela palavra Bantu. A comunidade é histórica, é uma
reunião de palavras, como suas existências. No Ubuntu, temos a existência
definida pela existência de outras existências. Eu, nós, existimos porque
você e os outros existem; tem um sentido colaborativo da existência humana
coletiva. (CUNHA Jr., 2010, p.81).

O mundo de valores culturais dos povos de língua bantu se expressa pelo termo Ubuntu,
uma concepção de existência coletiva. Em Ubuntu, não há existência individualizada, há a
mobilização da existência social, pois todos compartilham e se completam.
Ntu é tudo que há na vida, é a força vital, o nguzu para os povos Bacongo. Ntu
correspondente ao axé para os povos Ioruba, a força sagrada, e sem o ntu não há circulação de
vida e renovação da morte, o renascimento. Por essa concepção, pessoas, plantas, animais,
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minerais, espíritos, entidades sagradas constituem elementos que se interligam na dinâmica da
existência com a força de Ntu. Na concepção bantu, em tudo que existe há Ntu, um animal
tem seu Ntu, uma planta tem seu Ntu, cada pessoa tem seu Ntu.
Destaca Henrique Cunha Jr. (2010) que o Ntu não se manifesta sozinho, ele necessita de
algo relacionado à existência simbólica ou espiritual, que são Muntu, Kintu, Hantu e Kuntu.
Muntu é a pessoa, o ser humano vivo, Kintu são as coisas, objetos animados e inanimados,
Huntu são o tempo e o espaço, e Kuntu é o que permite a ligação entre dois significados.
Um mito de criação do mundo dos Bacongos mostra a origem do reino Kongo, contado
pelos mais velhos do Norte de Angola, pessoas com função de Kipovi:

O mestre conta que os antigos contavam que Nzambi a Mpungo, ser
supremo, criou a si mesmo, depois criou ngala, o saco da existência. Logo
depois, Nzambi a Mpungu colocou no saco o ar, a terra, a água, o fogo, os
animais, as plantas e tudo que desse equilíbrio entre o homem e a natureza.
Mas Nzambi a Mpungo precisou de outros seres e foi assim que ele criou
outras divindades, os Minkisse, criou também a doença, a saúde e tudo que
há na vida e na morte. Olhando sua criação, Nzambi a Mpungo ficou
satisfeito e fechou ngala, o saco da existência. E assim, Nzambi a Mpungo,
ficou sozinho com o mistério da existência, apenas para ele, só ele conhece
o segredo da existência da Terra.

No entendimento mítico, Nzambi a Mpungu criou os bantu, seres humanos, com a
existência social, criou o muntu, existência individualizada, para que cada ser humano
pudesse ter liberdade, pensamento e poder de fala, gerou os Minkisse, as forças sagradas da
natureza para serem as intermediárias entre ele, Nzambi a Mpungu, e o ser humano, Muntu.
Tudo estava no mesmo útero, ngala, o saco da existência, no momento da criação.
Nesta dinâmica educacional mítico-sagrada, aprende-se a preservar a função de narrar
as histórias de criação do mundo, das famílias de linhagem, dos mitos, preservar as formas de
renovação da memória dos primeiros fundadores de territórios, os ancestrais ilustres, por isso
o Kipovi é um guardião da memória da arkhé congo-angola.
Como os Kipovi não são simples contadores de história, todos estão ligados à tradição
oral, suas referências encontram-se nas instituições Nganga, lideranças político-religiosas do
antigo Reino do Kongo. Algumas pessoas iniciadas neste culto foram trazidas ao Brasil pela
política de escravização colonial europeia, e os Nganga foram grandes lideranças nos
quilombos do Brasil por deterem o conhecimento da tradição oral congolesa.
Basta lembrar os dois grandes líderes de Palmares: Nganga Zumba e Nganga Zumbi, o
enunciado Nganga é título de um zelador específico de Nkissi, de acordo com a tradição oral.

57

Há Nganga que se equivalente ao Babalaô da cultura iorubá, ele é um detentor da palavra e
guardião do culto ao mistério da vida e da morte, um culto mais reservado.
O diálogo com Camilo Afonso Nanizau (2015), membro da família de linhagem
Bacongo de Angola, família Nanizau, estudioso da educação tradicional em Angola, Diretor
da Casa de Angola da Bahia, mostrou que o contador de história da tradição oral da língua
quicongo tem funções especificas. Tal como apresenta Hampaté Bâ, Nanizau explica que o
quicongo tem muitas variantes linguísticas regionais, e o termo Kipovi é conhecido no Norte
de Angola para se referir ao ―Detentor da palavra‖, observando que o contador de história da
tradição oral é uma referência frequente nas províncias de Uige, Zaire e parte de Cabinda.
Nanizau (2015) adverte que há outros termos para contador de história na língua
quicongo: ―[...] é o contador de histórias, ―N'vovo; nvovo; mpova; nsamu; diambu.‖ (2015),
que são outros enunciados com significação apropriada e trazem iniciação diferenciada como
N'samuni, n'teki a nsangu, patrônimo do contador de história dos Bacongos, não se equivale
ao Babalaô na cultura iorubá; no antigo reino do Kongo não seria o Nganga Ngombo, o
advinho, símbolo estigmatizado e depreciado pelos política de dominação territorial judaicocristã nesse antigo reino.
Essa diversidade de patrônimos que caracteriza o contador de história expressa a
importância da organização da função social específica de cada um desses símbolos na sua
comunidade, aldeia ou sociedades, sendo cada contador de história guardião da sua história,
que é a do seu povo, herdeiro do patrimônio africano.

1.2 KIPOVI CABULEIRO: ―EIDOS” AFRICANO-BRASILEIRO

Ao atribuir aos narradores da história do Cabula o nome Kipovi Cabuleiro, reconheci de
imediato que tomava uma atitude pretensiosa, ousada, porém necessária para dar conta de um
sentido epistemológico que caracterizasse as funções desses narradores orais. Desde o início
dos estudos, sabia que caminhava na contramão das normas das ciências físico-naturais do
século XIX, que ainda balizam a maioria dos estudos acadêmicos contemporâneos.
Tais normas legitimam apenas as fontes documentais escritas e materiais que podem ser
concretamente observadas, algo quase impossível de se encontrar de posse de uma população
com maioria de descendência africana, como é a população do Cabula.
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É pela noção de memória coletiva no sentido usado por Halbwachs (2006) que busco as
fontes orais que guardam a memória da territorialidade Cabula, memória de um tempo
histórico das famílias de tradição oral congo-angola do lugar, a exemplo da matriarca da
família Tumbenci, Nengua Maria Neném.
Decerto que não conseguiria conhecer a territorialidade Cabula, nem muito menos fazer
a abordagem temática sobre a territorialidade e ancestralidade africana na educação, tendo
como única referência as fontes escritas a partir de 1943, quando chega ao lugar a primeira
instituição urbana com registros escritos, atas de fundação, o prédio do 19º Batalhão dos
Caçadores, instituição do Exército do Brasil.
Com caminhos metodológicos prenhes da oralidade cotidiana das narrativas sobre o
Cabula e das famílias da tradição oral congo-angola, encontrei os acervos com linguagens
herdadas da tradição oral. E, seguindo o que afirma Le Goff (1990, p.368-369):

No estudo histórico da memória histórica é necessário dar uma importância
especial às diferenças entre sociedades de memória essencialmente oral e
sociedades de memória essencialmente escrita, como também às fases de
transição da oralidade à escrita, [...].

A oralidade é a forma natural e legítima de expressão das territorialidades inauguradas
por africanos. Nas Américas, formas de linguagens herdadas da África foram fincadas em
todos os lugares reterritorializados por africanos, e não encontramos (os pesquisadores sobre o
negro no Brasil) fontes oficiais escritas com relatos do passado ancestral de afirmação da
cultura, ciência e artes africanas.
No entanto, é possível encontrar fontes oficiais escritas depreciando o povo africano, o
ser humano e sua cultura, com expressões que o caracterizam como primitivo, rudimentar,
grosseiro e animalesco. A afirmação do passado africano-brasileiro está em fontes orais ou
reescritas por pesquisas de desconstrução dos estereótipos negativos, a exemplo da
dissertação de mestrado de Ana Célia da Silva – Se eles fazem, eu desfaço: uma proposta de
correção dos estereótipos no livro didático (1988) –, que traz a denúncia de racismo e
afirmação de uma pedagogia que imprime no educador, a necessidade de reflexão crítica, e
como também se encontra em Abebe: criação dos novos valores na educação (LUZ, N.,
2000), ruptura da submissão ao etnocentrismo e coragem de recriação de novas linguagens.
É como expressa Marco Aurélio Luz (2015):

Agora, para travar uma luta ideológica porque nestes livros se fomenta uma
razão de Estado, pelo seguinte: arquivo do Estado, no Estado, Estado
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europocêntrico, desdobramento do colonialismo, a bibliografia que vai dar
continuidade da nossa corrente civilizatória é de pichação, é de preconceito,
é o racismo, teorias racistas, mas teorias com fundamento de narrativa, que
se dizem científicas.

Essas iniciativas fortaleceram meu entendimento de que uma metodologia com
caminhos prenhes da oralidade africano-brasileira era uma luta contra o etnocentrismo, logo,
investi em observar, elaborar e apresentar:

Um saber que seja capaz de integrar o caos ou que, pelo menos, conceda a
este o lugar que lhe é próprio. Um saber que saiba, por mais paradoxal que
isso possa parecer, estabelecer a topografia da incerteza e do imprevisível, da
desordem e da efervescência, do trágico e do não-racional. (MAFFESOLI,
2001, p.13).

Seria não racional aos olhos de quem vê apenas pelo olho e por ―um olho só‖. Insisto
num saber guiado por uma crítica ao caminho linear etnocêntrico, um saber de afirmação de
uma ―epistemologia africano-brasileira‖ (LUZ, N., 2013) que provoca incertezas sobre o ―já
dito‖ como verdade absoluta das culturas africanas no Brasil, sobretudo nos espaços da
educação brasileira.
Convém esclarecer que ―O eidos se refere às formas de elaboração e realização da
linguagem, aos modos de sentir e introjectar valores e linguagens, ao conhecimento vivido e
concebido, à emoção e à efetividade‖ (LUZ, N., 2003, p. 65). Eidos, assim como arkhé, é uma
expressão ressignificada por Marco Aurélio Luz, Narcimária Luz e Muniz Sodré para uso em
contexto de afirmação de uma episteme africano-brasileira.
Ao entender o eidos como uma linguagem recriada para afirmação de uma identidade,
que não se expressa pelo esquematismo conceitual do racionalismo abstrato, verdade e
certezas absolutas, concebi o Kipovi Cabuleiro como um eidos que imprime a significação de
quem detém a memória histórica da territorialidade africano-brasileira do Cabula, de maneira
que este eidos também ―bebe‖ das fontes do Arokin e do Akpalò iorubá, dos Diele-faama dos
bambaras, genealogistas e animadores culturais.
Devo ressaltar que, sem dúvida, tal entendimento exigiu-me mais aprofundamentos no
campo da memória e nos acervos teóricos da história dos povos bantu congo-angola e da
tradição oral africana desses povos. Entendo que foram buscas transcendentes aos aspectos
dos estudos interdisciplinares da semiótica, filosofia, sociologia, literatura e história. Este
estudo bebe e se lambuza dos conhecimentos transdisciplinares, Edméa Santos (2004) entende
por transdisciplinaridade a ruptura das fronteiras da disciplinaridade para produzir um
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conhecimento não fragmentado, mas este estudo não nega a nuance interdisciplinar nos
diálogos entre diferentes áreas do conhecimento.
E, sem perder de vista que se encontra no campo da educação, na área das ciências
sociais, e que se desdobra por uma abordagem com ênfase na memória, reconheço na
transdisciplinaridade a noção capaz de traduzir a interação entre os diversos conhecimentos e
as linguagens das áreas que colhi as referências principais do Kipovi Cabuleiro.
As múltiplas formas de interação que promoveu a transdisciplinaridade se ancoram na
noção de: ―[...] memória, já não como simples matriz da história, mas como reapropriação do
passado histórico por uma memória que a história instrui e muitas vezes feriu‖ (RICOUER,
2003, p. 1). Esta noção de memória não permitiu que o Kipovi Cabuleiro não fosse um objeto
da história, ao contrário, o Kipovi Cabuleiro cresceu como corpo-enunciado de afirmação da
cultura viva, pujante, como é a cultura africano-brasileira, uma recriação da linguagem ou
eidos do patrônimo Kipovi dos povos Bacongo.
Para isso, fiz um esforço epistemológico, a recusa ao racionalismo científico que,
―deitado numa esteira‖ dicotômica, impõe, às perspectivas progressivas, análises por ―isto‖ ou
―aquilo‖, numa relação objetal, que mantém pessoas e coisas como algo manipulável, isto é,
numa condição de objeto.
Eis o esforço: criar um dinamismo orgânico no Kipovi Cabuleiro com suas referências
pessoais e coletivas, do jeito herdado da ancestralidade africana, dos depositários da palavra
oral, fonte natural do conhecimento que vai além da crítica ao etnocentrismo:

Como eu disse, a crítica não basta, em certos momentos ela priva de ar o
espírito. Contra a rotina universitária, contra a azáfama da tagarelice, é
preciso saber elaborar um pensamento radical diretamente voltado para a
existência.
Radical no sentido estrito. O mundo das raízes. O da matriz subterrânea das
coisas. O mundo dessas invisibilia que garantem a secreta coerência do todo
natural e cultural. (MAFFESOLI, 2007, p. 17).

Este mundo das raízes a que M. Maffesoli se refere é uma experiência viva e dinâmica
que trago neste estudo, tendo o Kipovi Cabuleiro como o narrador síngulo e plural, síngulo ao
me colocar como uma narradora moradora do Cabula por mais de 50 anos, plural, ao permitir
que as experiências coletivas, vozes dos moradores e partícipes da história vivida, atuem
como Kipovi, contadores da história do Cabula.
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1.3 NAS TRILHAS DA MEMÓRIA AFRICANO-BRASILEIRA

A abordagem de memória foi uma escolha para a compreensão das relações nas culturas
do Cabula, do sistema de significados que os narradores Kipovi Cabuleiros atribuem a seu
fazer. Além disso, ―[...] nada temos de melhor que a memória para garantir que algo ocorreu
antes de formamos sua lembrança‖ (RICOUER, 2007, p. 26), a lembrança de um tempo
vivido.
Não foi fácil dar sentido orgânico ao Kipovi Cabuleiro numa expressão escrita, a tese
que aqui se desdobra. Foi observando com cautela cada detalhe que percebi que precisava de
uma nova atitude que, por mais radical que fosse, pudesse dialogar com a ciência, a cultura e
a arte no campo da educação, por isso retornei ao ‗movimento agachado‘. Era, de fato, a
busca do novo, o Kipovi, um contador de história do jeito que é nas vivências africanobrasileiras.
E, movimentando-me como um Ngunzu, caçador ancestral na língua quicongo, pus-me
na escuta da Mata africano-brasileira para conhecer a cultura ancestral congo-angola. A mata
africano-brasileira ―[...] agrega o sentido da tradição de império [...] ampliamos a concepção
para sociabilidade cabuleira que mantém viva a tradição ancestral africana de todas as
matrizes africanas fincadas no Cabula [...]‖ (NICOLIN, 2014 a, p. 104).
A mata africano-brasileira também simboliza o lugar de refúgio das linguagens
corporais herdadas de uma ancestralidade guerreira provedora, protetora e guardiã da tradição
africano-brasileira. Neste sentido, metaforicamente falando, é possível afirmar o corpo como
lugar, como expressa Muniz Sodré (2002 b) ao falar da territorialidade corporal africana. As
pessoas das culturas de língua Bantu crescem aprendendo a se relacionar com o espaço
vivido, a começar pelo entendimento do que é família, aldeia e, em seguida, mundo.
O movimento de um Ngunzu, o mesmo que Odé na lngua ioruba, é uma experiência
vivida, tal como fazem os Bantu, é uma experiência do aprendizado da cultura desdobrandose junto aos mais velhos da tradição africano-brasileira e dos mais jovens na idade, mas com
um conhecimento milenar herdado e guardado nas comunidades-terreiros.
Os primeiros movimentos na mata foram através de conversas informais com pessoas
da tradição oral do Cabula, deixando-me orientar pela perspectiva ―Desde dentro para desde
fora‖ (SANTOS, J., 2008, p. 17), que faz alerta para os cuidados e a cautela do pesquisador ao
ver e interpretar o universo simbólico cultural, evitei distorções e equívocos de interpretação
dos constituintes culturais.
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Para Juana B.Santos (2008), há três níveis a alcançar nos estudos sobre o universo
simbólico cultural das culturas de arkhé: nível fatual; revisão crítica; interpretação simbólica.
Essa orientação teve como ênfase a cultura dos povos Ioruba da Bahia, os povos nagôs:

O nível fatual inclui os componentes da realidade empírica, a que fizemos
alusão. Isto é, a descrição mais exata possível do ritual, de seus aspectos e
elementos constitutivos – passados e presentes – e daqueles que técnica e
materialmente instrumentam sua existência.
[...]
Entendemos por descrição fatual uma descrição dinâmica. Assim, por
exemplo, os objetos e os emblemas, a que demos um lugar preponderante
nas descrições, foram colocados no seu contexto ritual. Neste mesmo nível
fatual, demos um lugar muito particular às cantigas e aos textos rituais.
(SANTOS, J., 2008, p. 19).

No nível factual, foi possível fazer a aproximação dos elementos constitutivos de uma
existência individual, a pessoa, com a existência coletiva, a comunidade congo-angola. Por
via das lembranças, iniciei a reapropriação do passado histórico, já que possuía alguns
conhecimentos teóricos e de histórias contadas por minha família e vizinhos, desde minha
infância, sobre o Cabula, e tais narrativas foram, aos poucos, enriquecendo o saber.
A busca do passado histórico, por via da memória, fluiu com leveza. Para Ricoeur
(2003, p. 2-3):

Ainda não estando mais lá, o passado é reconhecido como tendo estado. É
claro que podemos colocar em dúvida uma tal pretensão de verdade. Mas
não temos nada melhor do que a memória para nos assegurar de que alguma
coisa se passou realmente antes que declarássemos lembrar-nos dela.

Estava atenta ao que a memória dos narradores apresentava como passado do Cabula e
refleti bastante durante a revisão crítica, assim como sobre os conceitos estabelecidos em
outros estudos sobre a cultura negra e sobre os valores da modernidade, ao impor sua
dinâmica social etnocêntrica no lugar. Não é à toa que a revisão crítica é considerada por
Juana E. Santos (2008) momento delicado, quando é possível rever alguns conceitos
inadequados à realidade cultural e que, no passado, causaram grandes distorções prejudiciais
às culturas africanas.

No nível de revisão, impõe-se a necessidade urgente de rever tradução que
eu qualificaria criminosa de certas palavras. Criminosa porque ela atenta
contra a própria estrutura e a compreensão do sistema. Eis alguns exemplos:
a tradução tão corrente em Daomé de charlatão em lugar de Babaláwo,
sacerdote versado nos profundos mistérios do cosmo e dos destinos dos
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seres; a de ―Satã‖ ou ―diabo‖, presente no dicionário de Abraham (1958:166,
7– a.c), em vez de Ésú, princípio dinâmico, de comunicação e
individualização de todo sistema. (SANTOS, J., 2008, p. 21).

Em algum momento do estudo observei como os vários sentidos atribuídos a uma
palavra, ao longo de uma temporalidade, podem provocar distorções, lembrando-me do que
houve no reino do Kongo, séculos XV a XVIII, quando os missionários católicos distorceram
as palavras de significação específica para a afirmação dos contextos litúrgicos dos povos
Bacongos e Ambundos, palavras da língua quicongo e quimbundo traduzidas para português.
As distorções das palavras apresentadas por Santos foram da língua Ioruba, mas, no
universo congo-angola, expressões do quicongo, a exemplo de Kabunga, sacerdote supremo
de Mbanza Kongo, e Kitomi, sacerdote supremo dos reinos avassalados, foram depreciadas
por juízos de valor de uma ética moral judaico-cristã, que nelas imprimiram o significado
negativo de ―feiticeiro‖ (VANSINA, 2010 b, v. V, p. 677), caracterizado por pessoa ruim,
portadora do ―mal‖, das ―trevas‖.
No fundo, a realidade unidimensional oculta uma política de dominação colonial, ao
tornar demoníacas as atitudes das lideranças dos reinos do Kongo, enfraquecendo seu poder
político, um ato racista que não gerou, apenas, prejuízos às culturas dos reinos do Kongo, mas
à humanidade, o que será abordado no próximo capítulo.
O nível de interpretação simbólica é sempre a parte mais trabalhosa e, ―desde dentro
para desde fora‖, fui encontrando a compreensão dos símbolos, das relações entre os signos e
os símbolos de cada tipo de contador de história, e sua função político-litúrgica (sumo
sacerdote) e político-social (animador cultural), histórica e cultural.
Juana E. Santos (2008) não entende o símbolo como algo parado. Para conhecer o
Kipovi, tive de mergulhar nas dinâmicas das narrativas de memória, através de uma
observação participativa cheia de cautela e respeito. Para ouvir as histórias, observei o que se
conta e como se conta, e foi assim que extraí o conhecimento e as formas de linguagem do
discurso sobre os moradores e a cultura ancestral enraizada no Cabula.
Considero que: ―A interpretação simbólica permite perceber as sequências rituais, a darlhe uma estrutura consequente. Porque compartilho de seu ponto de vista e por causa da
clareza com que ele o exprime‖ (SANTOS, J., 2008, p. 23). E foi justamente no momento em
que ouvia e gravava em audiovisual e áudio as narrativas, que o Kipovi Cabuleiro nascia,
percebendo, nessas narrativas, suas referências de identidade cultural nas expressões da língua
quicongo e quimbundo: gestos, olhares, respiração dos narradores, linguagens que imprimiam
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respeito e valorização à herança ancestral, e assim fui colhendo as referências para
materializá-lo.
Para ampliar a noção de materialização do símbolo, trago outra vez uma das vozes da
pesquisa, narradora da história do Cabula e da tradição congo-angola, Nengua Lembamuxi,
sobrinha-neta da Mam’etu Maria Neném:

Meu nome é Geurena Passos Santos, apelido de família Florzinha dado pelo
Caboclo Raio da Luz. Nasci na Fazenda Grande do Retiro, segundo meus
pais e minha avó, né? Na Rua do Marotinho. Com nove meses de nascida, o
caboclo Rio da Luz, que era de meu pai, [pausa e explica a que pai está se
referindo] meu falecido pai é Antônio Ângelo dos Passos com a Djina
Monassengué de Mpemba, apelidado por Turrico, o caboclo fez meu pai e
minha mãe me entregarem a minha avó. Como minha avó era esposa do
irmão da falecida Maria Genoveva do Bonfim, Maria Neném, vieram morar
aqui na roça do Beiru e me trouxeram. Então eu digo que fui nascida aqui,
pois eu tinha nove meses de idade. (Lembamuxi, 2014).

Durante os diálogos com Nengua Lembamuxi, mantive-me atenta aos seus movimentos,
olhares, respiração e gestos, ao seu vestuário de uma filha mítico-sagrada do Nkissi Lemba,
Nkissi da criação do mundo. Pareceu-me importante dedicar atenção a todas as linguagens
usadas pela narradora para ter clareza do seu discurso verbal, pois, como diz Barthes (1996),
os signos são portadores de sentidos. De fato, a narrativa de Lembamuxi está prenhe de
sentido dos signos-símbolos da oralidade herdada da tradição oral congo-angola.
Pudera, numa cultura de arkhé ―[...] todos os seus conteúdos se expressavam por
símbolos ou por estruturas simbólicas complexas‖ (SANTOS, J., 2008, p.225). E, desde o
nível fatual, comecei a identificar os signos-símbolos, no nível da interpretação simbólica
foram colhidas as referências simbólicas que geraram a compreensão da cultura e, aos pouco,
tudo foi se clareando.
Neste sentido, entendo quando Hampaté Bâ cita que apenas aos 42 anos uma pessoa na
África tem sua iniciação completa, revelando o que Boubou Hama e J. Ki-Zerbo (2010, p.31)
querem dizer ao exprimir: ―O tempo africano é um tempo histórico‖, uma vez que a história
vivida é conhecimento histórico da humanidade.
Nengua Lembamuxi é a maior liderança da comunidade-terreiro, sendo considerada,
neste estudo, Kipovi Cabuleira por ter praticamente nascido no Cabula há 60 anos e por
conhecer muitas histórias do lugar, até as histórias que não viveu, mas lhe foram contadas
pelos mais velhos da família biológica e de iniciação à tradição congo-angola no Terreiro
Viva Deus Filho, na Engomadeira.
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O pai biológico de Lembamuxi era sobrinho da matriarca da nação congo-angola da
Bahia, Mam’etu Maria Neném. Com isso, entendo que é possível haver uma relação de
parentesco matrilinear entre as Nenguas do Tumbenci, a tia-avó e a sobrinha-neta, mesmo que
seja por via do mítico-simbólico ou através do pai de Lembamuxi.
Também devo ressaltar que o pai da Nengua Lembamuxi tem a Djina Monassengué de
Mpemba. Djina quer dizer nome em quicongo, embora o nome católico do sobrinho de Maria
Neném na sociedade global fosse Antônio Ângelo dos Passos. No Reino Kongo, o poder
político de sucessão era matrilinear, a liderança saia da família da mãe, embora o símbolo
dopoderda realeza, o rei, fosse um homem.
A palavra Mpemba, que consta na Dijina do pai de Lembamuxi, é também topônimo da
região onde foi fundada a capital do reino Kongo, Mbanza Kongo. Além dessa referência
histórica, existem referências mítico-sagradas presentes no mito de Kitembu, pois, no Brasil,
Kitembu é o Nkissi Tempo, força da natureza, princípio cósmico da vida e sua expansão, e
Mpemba é o nome do pó da vida e do rumo que esta deve dar a alguém ou lugar.
O mito de Kitembu, colhido nas narrativas de alguns iniciados da cultura congo-angola,
explica a significação da bandeira branca levantada nos terreiros de Angola, é a origem do pó
branco usado por alguns iniciados. A bandeira expressa a direção para onde o pó, Mpemba,
segue quando vento a balança. Pela tradição de Angola, o pó tem poder de livrar a pessoa do
que é ruim, dos males.
A relação do mito com a ancestralidade só pode ser entendida por uma dinâmica de
educação da tradição oral, pois é ouvindo e internalizando com o corpo que se aprende o valor
dos símbolos criados pela arkhé cultural, algo impossível de ser entendido por uma dinâmica
de educação puramente abstrata, alicerçada em conceitos científicos e descontextualizados,
como são as práticas da educação escolar brasileira.
Talvez, a compreensão da dinâmica de educação da arkhé congo-angola possa se
realizar com a interpretação simbólica de uma referência de grande importância social para a
memória dos ancestrais: um exemplo é Kabunga, o senhor das terras, o mais velho
descendente, fundador de uma linhagem do reino Kongo, por ser o mais velho da família
extensa era quem liderava os cultos aos mistérios, espaço negado aos jovens, pois estes
tinham pouco conhecimento de vivências.
A perspectiva metodológica ―desde dentro para desde fora‖ (SANTOS, J., 2008, p.18)
orientou-me como ver e interpretar, mas não foi suficiente para a ampliação do mergulho na
cultura. Encontrei, então, na perspectiva dialética do ―vivido-concebido‖ (LUZ, M. A., 1994,
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p. 55), o entendimento das abstrações com os questionamentos da própria produção do
conhecimento.
Para Marco Aurélio Luz (1994, p.55), ―[...] entre a abstração e a prática há uma
mediação, o contexto simbólico que deverá ser conhecido no interior da dinâmica do próprio
processo cultural‖. Isso quer dizer que as abstrações não são aleatórias, as emoções e as
sensações as acompanham, e, nesse ínterim, uma introspecção nasce e exige uma postura mais
radical, embora se contrapondo ao racionalismo absoluto.
Esses esclarecimentos permitiram o retorno do movimento agachado, uma perspectiva
metodológica que orienta as trilhas nas áreas intrínsecas da memória. Pelo movimento
agachado, eu me coloquei numa posição de muzenza diante do conhecimento da tradição oral
guardado pela Nengua Lembamuxi e pela Nengua Damuraxó. Muzenza quer dizer noviça na
língua Bantu, pessoa iniciada com pouco tempo na tradição oral congo-angola.
Não foi fácil, haja vista que a língua se torna uma barreira para a compreensão e, como
já vimos, caros leitores, até aquele momento era impossível mergulhar numa cultura
ignorando as expressões verbais que caracterizam os modos de ser e de viver.
Desse modo, como expressa M. Maffesoli (2007, p.48): ―É o que nos permitirá talvez
compreender o sentimento de pertencer: fazemos parte de um grupo, somos de alguém,
pertencemos a um território, [...]‖. O Kipovi Cabuleiro brota neste momento, como uma
metáfora de expressão do comum pertencer dos antigos e dos atuais moradores que preservam
a tradição africano-brasileira no cotidiano do Cabula.
As entrevistas foram preciosas fontes reveladoras da memória de pessoas como:
Geurena Passos Santos-Lebamuxi, Itana Maria R. das Neves-Damuraxó, Makota Vanda,
Marco Aurélio Luz, Governador Roberto Figueira Santos, Valdivino do Espírito Santo, Prof.
Adriano de Andrade, Profa. Maria Cleusa, Prof. Geraldo Seara, Profa. Benivalda Moraes,
Profa. Nanci Gotardo, Profa. Nara D. da Encarnação, Profa. Biandra Amâncio, Prof.Adson
Moradilo, Profa. Maria das Candeias Galvão, Profa. Francisca de Cássia, Profa. Mônica,
Profa. Joelma Moura, Jadson Bonfim, Judite Santos, Genilda Cristina, Maria Cãndida dos
Santos, Cássia M. dos Santos, Rosimeire, Vera Lúcia de Deus, Cleusa Matos-Dona Dadá,
Hamilta Queiroz, Ex-Estudantes do Colégio Roberto Santos: Marilton, Washington Messias,
Alcinéia dos Santos, Anatildes dos Santos,
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2 KIMBULA: ARKHÉ CULTURAL DO CABULA?

Em Salvador, no século XVI, povos africanos, possivelmente dos reinos do Kongo e
falantes da língua quicongo e quimbundo, fizeram a resistência à condição de escravizados e,
em locais afastados da área urbana colonial, criaram territorialidades nas matas para
afirmação dos valores herdados da ancestralidade.
O Cabula foi uma dessas territorialidades de afirmação da experiência africana, temida
pela ideologia colonial escravagista, a ―Razão do Estado‖ (LUZ, N., 2012), por ser um dos
lugares de maior organização da luta pela afirmação da liberdade negra, o quilombo. Os
estudos de Reis (2003) mostram que, no século XIX, tropas da província da Bahia foram
enviadas ao Cabula e abateram os quilombos, entre a primeira e a terceira década do referido
século.
Em estudos anteriores, colhi sobre o Cabula no século XIX, referências que o
apresentam como um lugar de quilombos fixos e móveis (NICOLIN, 2014 a, p. 39) de
reestruturação social e organização da resistência aos valores coloniais e judaico-cristãos,
valores impostos a todos os submetidos à condição de escravizados. No início do século XIX,
o lugar sofreu ações de repressão aos africanos e seus descendentes, autorizadas pelo Conde
da Ponte, governador da Bahia, que deu por terminado, abatido (1807), o quilombo Cabula.
Kimbula. Talvez tenha sido este o topônimo inicialmente cunhado, mas, com o passar
do tempo, a palavra pode ter sofrido modificações na estrutura fonética, dando origem à
corruptela Cabula. No dicionário da língua quicongo e quimbundo, a exemplo do dicionário
de Antônio Maia (1961), não identifiquei a palavra Cabula com sentido de lugar, foi no Novo
dicionário de Francisco Narciso Cobe que a encontrei com a grafia Kabula que quer dizer
partilhar, dividir. Destaco que até o momento Kimbula é a expressão que mais se aproxima do
sentido das origens do topônimo Cabula, lugar de culto aos ancestrais e às forças cósmicas,
lugar de compartilhar e de resistência à escravização.
Antigos moradores, que chegaram antes de 1960, afirmam ser esta uma localidade
escolhida por seus ancestrais africano-brasileiros para a realização de cultos congo-angola ou
culto aos minkisses, forças da natureza, e aos mpungu, ancestrais, ambas as palavras da língua
quicongo. Outros afirmam ser o lugar de culto aos orixás, entidades sagradas dos povos
Ioruba, culto aos voduns, entidades sagradas dos povos Fon de Daomé, e de culto aos
Caboclos, ancestrais dos povos autóctones do Brasil celebrados em cultos africano-brasileiros.
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Kimbula pode ser o topônimo apropriado para dar sentido de identidade ao grupo de
luta pela liberdade cultural e afirmação civilizatória africana. Resolvi seguir as trilhas da
noção ―Kimbula‖ e, ancorada na elaboração de Yeda Pessoa de Castro, enveredei pela história
e pela semântica para dar conta da inquietação que crescia acerca das referências do solo de
origem e do significado simbólico cultural do topônimo, que acredito ter sido colocado para
caracterizar as experiências existenciais da população africana e africano-brasileira.
O topônimo tem mistérios guardados que alimentam o imaginário africano-brasileiro, e
uma das referências que tornou o lugar de fundamental importância para africano e africanobrasileiro, foi a presença de muita água e terra úmida, condições adequadas para cultos e fazer
pedidos às forças cósmicas relacionadas à terra e a água, e aos ancestrais, como faziam os
ancestrais no reino do Kongo.
Tudo isso me faz lembrar o que Yeda P. de Castro (2008) define por Kimbula, uma
palavra do tronco linguístico africano Banto, língua quicongo, nome do toque para Obaluaê e
Besseim. Nesta definição, há o sentido de pluralidade cultural africana, pois Obaluaiyê é
entidade dos povos Ioruba, Besseim é uma entidade dos povos Fon, ambos situados na África
Ocidental, já Kimbula é uma palavra usada pelos povos Bacongo da África Central. Essa
pluralidade cultural africana consiste nas múltiplas formas de recriação da linguagem, eidos,
para definir e caracterizar o universo simbólico cultural africano-brasileiro de territorialidades
negras.
No que se refere ao período e aos povos que iniciaram a sociabilidade do Cabula e que
colocaram este topônimo, até o momento não identifiquei algum registro oficial da colônia
portuguesa das Américas, nem do poder imperial, sobre sua presença povoando o lugar.
Até porque, locais como o Cabula, que foram sociabilizados por escravizados, não eram
bem-vistos pelas autoridades de representação de Portugal no Brasil, eram ignorados para
assegurar uma falsa inexistência de sociabilidade, embora, no século XVI, primeiro século de
implantação da colônia, as autoridades coloniais soubessem das constantes rebeliões de
africanos com fugas para as matas no entorno da área urbana oficial.
A ausência de um marco inaugural no lugar, como existe em alguns bairros de Salvador,
a exemplo da Graça, Brotas e Monte Serrat, deve-se ao caráter de clandestinidade atribuída
pela política de colonização a qualquer tentativa de organização social dos africanos
escravizados, os locais de pouso e firmamento, dos povos africanos chamados ―pretos
canhambos‖ (RODRIGUES, J. H., 1968, p.25), ―[...] quilombos e ajuntamentos de negros‖
(REIS, 2003, p.71), jamais foram considerados povoamento, locais de sociabilidade.
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Desde o século XVI, para expansão colonial e católica, bastava a simples construção de
uma capela e se erguia a pedra fundamental do povoamento oficial, como citado nos textos
dos jesuítas, a exemplo do Pe. Manoel da Nóbrega e Anchieta:

Segundo o historiador Cid Teixeira, existem três capelas originais na Bahia
do século XVI, sendo a mais antiga a de Nossa Senhora das Neves, erguida
por Bartolomeu Pires, em 1552, na Ilha de Maré; a igreja de Nossa Senhora
de Escada, subúrbio ferroviário de Salvador, a mais antiga da cidade, erguida
em 1556; e a igreja de Nossa Senhora do Montesserat, erguida por Garcia
D‘Ávila. (FRANCO, 2009).

Não sendo um povoamento oficial, mesmo com dinamismo social africano à vista dos
olhares dos colonizadores, o local passava por falsamente despercebido e/ou ignorado, de
maneira que não é possível afirmar quando tal quilombo tenha começado, tal como existem os
registros de Palmares. É possível dizer que, quando o poder público e o religioso registravam
a presença de africanos em locais de sociabilidade, era para caracterizar seus modos e formas
de viver como ―primitivismos‖ e ―rudimentos‖ dos africanos, e com registros depreciativos
dos cultos às entidades e aos ancestrais africanos, caracterizava-os demoníacos e animalescos.
Por outro lado, nos meados do século XVI, a Coroa Portuguesa estava bastante
preocupada com as ameaças vindas do além-mar do Brasil, considerando os interesses de
outras nações pelas terras e riquezas naturais do Brasil, a exemplo da França. A Coroa
concentrava esforços no controle dos territórios dos reinos do Kongo, locais do tráfico de
pessoas que eram escravizadas para trabalhar nas Américas, embora muitos missionários já
tivessem apontado aos seus superiores católicos as contínuas fugas de negros para as matas de
Salvador.
Com efeito, Gramiro de Matos (1996) afirma que o missionário Pe. José de Anchieta,
em seus escritos aos superiores de Portugal, já comentava as rebeliões de africanos na Bahia
em 1584. José Honório Rodrigues destaca: ―A fuga e a formação dos quilombos começavam
em 1559 e vem até a abolição‖ (RODRIGUES, J. H., 1968, p.25), mostra que os quilombos
inaugurais da Bahia e Pernambuco começaram desde o século XVI, criando uma
reterritorialização da África que se expandiu por quase três séculos em toda a colônia.
Além disso, é desde a chegada de Martins Afonso de Souza, em 1530, que o sistema
colonizador foi implantado com interesses na ocupação do solo para agricultura e pecuária.
No início, a produção foi de cana-de-açúcar, já em 1570 foi de fumo, e para tal escravizaram,
inicialmente, os povos autóctones, os habitantes com raízes civilizatórias fincadas.
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Entretanto, os donatários das quinze capitanias hereditárias não contavam com a
resistência dos povos autóctones à escravização, e, sem pessoas subjugadas para servi-los nas
lavouras citadas, optaram por trazer africanos que já estavam sendo escravizados no reino do
Kongo e levados a Portugal. Não por acaso, a luta contra a escravização já estava definida
desde a África.
Aqui, lembro a abordagem crítica de Marco Aurélio Luz intitulada ―Uma luta de
libertação‖ (2013, p.367-422) no Kongo, devido à opressão de Portugal para colonizar os
reinos, sobretudo nas batalhas do reino Ndongo, iniciadas pelo Ngola (rei) Kiluanji até 1617,
continuada pelo filho, Ngola Mbandi, que falece, e por quem o sucedeu, a Rainha Nzinga
Mbandi Ngola Kiluanji, filha de Ngola Kiluanji II, rainha bastante conhecida nas narrativas
das congadas, uma manifestação africano-brasileira da arkhé congo-angola.
As batalhas pela libertação africana no reinado de Nzinga se desdobraram por 40 anos, e
muitas estratégias bélicas de enfrentamento ao mercantilismo escravista e à colonização
formaram os primeiros movimentos políticos anticolonialistas da África, foram transplantadas
às Américas e adequadas à realidade vivida pelos ancestrais africanos.
Por via das narrativas de religiosos jesuítas, é possível afirmar que as rebeliões de
africanos no Brasil começam desde o século XVI, assim como a criação de locais de
sociabilidade, a exemplo dos quilombos Kimbula, Matatu, Curuzu, todos topônimos da língua
quicongo.
É importante estar atento para o que ―carrega‖ em si a palavra Kimbula, pois há
referência de que re-liga as reações antiescravagistas dos africanos do Kongo às reações
anticoloniais e antiescravagista dos africanos no Brasil. Kimbula expressa um símbolo de
mobilização política com estratégias para a criação de instituições de culto da tradição oral
fundada pelas linhagens dos reinos do Kongo. Reza a tradição oral que Nimi Lukeni, da
linhagem Vungu, foi o primeiro rei do Kongo, é celebrado nos cultos ao mistério da vida e da
morte de Mbanza Kongo, Capital dos reinos do Kongo.
Kimbula foi um culto criado por africano-brasileiros e se aproxima da tradição do
Kongo, a partir do momento em que o culto agrega referências culturais simbólicas e sagradas
da arkhé congo-angola e das referências das culturas jeje-nagô (SODRÉ, 2002 b, p. 80).

2.1 KIMBULA: UMA CONTINUIDADE DA ARKHÉ CONGO-ANGOLA
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Por uma busca da semântica da palavra Kimbula é que cheguei aos estudos de Patrício
Batsîkama (2010) e mergulhei no processo de formação da palavra na língua quicongo, língua
de pertencimento desse termo. E, ao analisar a formação dos etnônimos, patrônimos e dos
topônimos na língua quicongo, pude ver o que o nome carrega em si para caracterizar um
lugar, uma pessoa:
Resumindo, para estudar um etnônimo, é importante saber onde nasceu, de
onde surgiu a obrigação de conhecer a História (oral) que lhe deu origem,
obrigando a escrever o nome tal como a língua criou. Assim, o estudo
etimológico torna-se possível. A comparação, enfim, entre a literatura
histórica e valor semântico através da etimologia linguística é a base [...]
(BATSÎKAMA, 2010, p. 199).

E, para conhecer a história do Cabula, tendo por base as narrativas orais dos moradores,
debrucei-me nas investigações sobre a etimologia e a semântica do termo Kimbula, situação
que me aguçou a curiosidade acerca da história social que o topônimo guarda da arkhé dos
reinos do Kongo. A palavra traz traços morfológicos que caracterizam sua origem e
significação: Kimbula é constituída por um prefixo Ki, na língua quicongo Ki expressa sentido
de localidade (BATSÎKAMA, 2010, p.124) e pelo radical Mbula, em que M é o agente da
ação e bula significa partilhar, dividir entre os outros.
Logo, Ki+Mbula ou Kimbula pode ter sentido de lugar de partilhar, de dividir entre os
outros, talvez partilhar as experiências vividas, o conhecimento, a alegria e o sofrimento de
quem foi brutalmente retirado do seu contexto de afirmação socioexistencial para locais de
grande hostilidade e desumanização, como foram os contexto de escravidão nas Américas.
Contudo, apenas esta busca não deu conta da noção de Kimbula, mas foi conta do
mergulho no Reino Kongo, guiada pelas fontes de Batsîkama e de Marco Aurélio Luz (2013),
Vansina (2010) e de Marcussi (2008), semeou um conhecimento acerca da organização social
desse reino antes da chegada dos portugueses e da relação do poder político do rei, Mfumu em
quimbundo ou Mwene Kongo em quicongo, com o poder político espiritual, Kitomi e Mani
Kabungo, respectivamente, sumos sacerdotes dos cultos dessas culturas.
Batsîkama (2010), ancorado em Balandier (1975), apresenta os títulos das doze
linhagens inaugurais que representam a arkhé cultural do Kongo. O Kongo teve 12 linhagens:
―[...] os Reis do Kôngo proclamavam-se senhor de sete argolas, sete reinos, Mestre de vinte e
sete coroas ou de doze seios. Estes termos de argolas ou coroas designavam as regiões que
compõem o Kôngo inteiro‖ (BATSÎKAMA, 2010, p. 136). Os títulos ou patrônimos são
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compostos pelo prefixo Ki, como já foi mostrado, que expressa o sentido do lugar/terra da
arkhé cultural da linhagem fundadora:
ki- mbémbé – ki-nkumba – ki-sunga;
ki-ngoi – makôdo – Kimbâda;
ki-nsundi – ki-bwèya;
kimpanzu – ki-bwènde;
ki-kwimba – ki-nloza – fumvu;
ki-vimba – ki-nkala – ki-nsaku ;
ki-ndamba – ki-fuma;
ki-mpaga – kaunga – ki-ngoma;
ki-mbuzi – manéné – ki-mbenza
ki-ndunga – ki-sembo;
ki-ngila – ki-mazinga;
ki-séngélé – séngele.
(BATSÎKAMA, 2010, p 136).

O prefixo Ki designa localidade do clã ou família da linhagem matrilinear fundadora
de cada reino; os doze seios se referem ao poder de alimentar cada reino, poder atribuído ao
rei do Kongo, que sempre era eleito pelo conselho de anciãos, o rei também era o Mfumu,
irmão mais velho da família de linhagem matrilinear.
O rei do Kongo detinha vários tratamentos: Mfumu, o mais velho dos irmãos da
família de linhagem matrilinear, na língua quimbundo, quer dizer o que fica sentado com o
queixo na mão, meditando, mendigando para seus filhos; Mwene Kongo na língua quicongo:
―MWeNe deriva de wêna e significa: findar, cessar, acalmar (um filho); vêna: cessar, acalmar
(um filho); yênika: amamentar, amamentar, dar o leite de peito a um recém-nascido
(chorando), dar comida ao seu filho‖ (BATSÎKAMA, 2010, p. 106). Mwene, quer dizer
aquele que garante a economia, safra agrícola farta.
O rei também recebia o tratamento Mavungo, os prefixos Ma, Ni, Ne designam
autoridade máxima, o rei de todos os 12 reinos do Kongo de acordo com a tradição do Kongo,
como relembro: foi uma linhagem oriunda do Vungu que fundou Mbanza Kongo, capital do
reino.
Esta estrutura ancestral foi profundamente abalada e sofreu muitas mudanças sociais e
culturais a partir do século XVI, quando os reis do Kongo e de Portugal firmaram suas
alianças políticas, modificando as relações sociais do Kongo: a condição de escravo, que antes
era de um prisioneiro de guerra e de quem tinha dívidas, passou a ser imposta a qualquer
pessoa, mesmo aquela que não era prisioneira de guerra e devedora do reino. Por isso, os
estrangeiros, pessoas de outros reinos como os povos do Pool, foram os mais prejudicados.
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O mercantilismo escravista Europa-África-América aumentou, com intensidade, o terror
e o medo de ser transformado escravo eram tantos que as famílias, pais, filhos, esposas
buscavam, nos cultos às forças sagradas, minkisses, e aos ancestrais, bakúlu, proteção, força
cósmica, nguzu.
Vansina (2010 b, p.677-678) cita que, no século XVII, o desespero era tanto que muitos
pais colocavam marca (ferro) nos filhos e buscavam proteção no sagrado: forças cósmicas e
ancestrais. Vendo a força social desses cultos que geravam segurança aos africanos, os
missionários católicos passaram a perseguir os líderes religiosos e a distorcer as palavras
importantes que davam significado simbólico-cultural às etnias dos reinos do Kongo.
Os missionários usavam a estratégia de distorções dos símbolos da arkhé cultural
congolesa durante a interpretação da cultura nos cultos católicos e provocavam confusão no
sistema de crença dos Bacongos e Ambundos, etnias com maioria populacional. Dessa forma,
os símbolos do cristianismo foram ocupando espaços dos símbolos das culturas de arkhé
congolesa e ampliando a confusão, como no significado da cruz, um símbolo usado na África
muito antes da chegada dos portugueses nos cultos ao sagrado. Como se pode ver, talvez, este
conhecimento possa nos dar muitas respostas sobre as origens do racismo no Brasil.
A Kimpasi é um exemplo que tomei para reflexão sobre o que herdamos da África
congolesa, que pode estar relacionado ao significado Kimbula. Essa referência tornou possível
a busca sobre a reterritorialização da resistência institucional africana na Bahia, e, tal como os
pássaros que fazem pousos fixos e móveis para dar continuidade a sua luta socioexistencial,
os africanos assim fizeram nas Américas, criaram novos pousos, firmamentos, transplantaram
formas de vivências para instituições como o Cabula e enfrentaram o racismo no Brasil.

2.2 KIMPASI: OS PÁSSAROS NÃO POUSAM NUM SÓ LUGAR

Acredito que o elo entre as origens do Kimbula e a história da resistência dos povos do
Kongo foi encontrado, quando observei que as pessoas oprimidas pelo poder real e cristão
católico buscavam, nas associações de culto aos ancestrais – Kbimba, Nzo Loango e Kimpasi
–, proteção espiritual e política territorial.
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Essas instituições faziam a resistência e enfrentavam os soldados portugueses levados
por Paulo Dias13, e estes soldados iam aos locais dos cultos para reprimir quem fazia a
resistência, baseando-se no conceito oficial do poder do rei e dos padres de que os cultos eram
uma ameaça à paz congolesa. A Kimpasi é a instituição mais citada pelos estudiosos do
Kongo como promotora de uma severa recusa ao etnocentrismo e ao genocídio na África
Central.
A procura pela Kimpasi aumentava significativamente à medida que aumentavam as
perseguições católicas e afro-portuguesas14, o risco de se transformar em ―peças‖ ou
mercadorias humanas era enorme em todo o reino. Vansina (2010 b) relata que, no reinado de
Garcia II, a repressão a todas as instituições de culto da matriz africana foi ostensiva.
A expressão Kimpasi é constituída por Ki, prefixo de localidade do clã, Mpasi, M,
agente da ação, pasi, que quer dizer sofrimento. Ki+mpasi significa, então, lugar para curar o
sofrimento, curar a dor, a aflição, a sensação de indigência sentida pela maioria da população
congolesa. Mas Kimpasi também era lugar de alegria, os povos do Kongo encontravam nesse
lugar para aumentar a resistência à subjugação.
O mergulho nessa história levou-me a compreender que as referências políticas e
histórico-culturais da Kimpasi estão próximas à realidade Kimbula em Salvador, pois os
relatos apresentados por Nina Rodrigues e os de Arthur Ramos sobre ―A Cabula‖ (RAMOS,
1934, apud NICOLIN, 2014 a, p. 65-66) são tão preconceituosos quanto os relatos do
capuchinho Giovanni Cavazzi15 sobre a Kimpasi e outras instituições ou associações de culto
à terra, aos ancestrais ligados à terra, os fundadores de territórios. Para esses missionários, as
instituições africanas representavam perigo à sociedade ocidental etnocêntrica, diziam que a
Kimpasi, por exemplo, realizava práticas demoníacas. Vimos que, no culto Cabula, foram
feitas essas distorções.
‗A Cabula‘: Houve alguein que disse ser grande e mais prejudicial do que
pensamos, a influência exercida pelos africanos sobre os brasileiros. Parece
mesmo que muito se tem escrito nesse sentido.
13

Emissário português designado pelo Rei D. Sebastião de Portugal para ser Governador do reino Ndongo
(Angola). Chegou com setecentos soldados, jesuítas, padres e colonos em 1575 e encontrou forte resistência do
rei de Ndongo, Ngola Kiluanji II, pai da Rainha Nzinga Mbandi Ngola Kiluanji.
14
Vansina (2010 b, p. 657-658) destaca como afro-portugueses os filhos de casamentos das pessoas da realeza
africana com portugueses, e estes tinham privilégios como fazer estudos e irem à Europa, eram financiados pelo
reino Congo, muitos não consideravam os princípios e valores éticos e estéticos plantados pela ancestralidade
fundadora do reino. Houve um momento que o Rei do Congo, Afonso I, em 1526. quis abolir o tráfico de
escravizados devido aos enormes fluxos; os afro-portugueses foram contra, desobedeceram as leis, talvez seja
esta a origem da expressão ―tráfico de escravos‖ na África, antes era um ato de acordo com as leis do Reino do
Kongo, depois fora proibido, embora alguns comerciantes dos reinos fossem favoráveis ao escravismo-mercantil.
15
Os relatos de Giovanni Cavazzi sobre o Reino do Kongo foram extraídos por Marcussi (2010) da fonte: Junta
de Investigações do Ultramar, Lisboa, 1965, 430+493p; p.71.

75

Em certa região de nossa Diocese, tivemos, em nossa última excursão,
opportunidade de observar a verdade desse asserto.
Encontramos três freguezias largamente minadas por uma seita mysteriosa
que nos parece de origem africana. (RAMOS, 1934, p. 89)

Considerando que, nos reinos do Kongo, entre os séculos XVI e XVIII, a opressão foi o
sentimento que moveu a maioria das pessoas a ir em busca da cura do Mpasi (sofrimento),
talvez se possa entender as razões pelas quais, no século XIX, em Salvador, muitas pessoas
tenham ido à busca do culto Cabula, Kimbula, entendendo o processo de Mbula, partilhar,
compartilhar. Quem sabe, isso foi considerado perigoso por estar compartilhando uma visão
cosmogônica contrária à visão do Ocidente? Afinal, o que seria compartilhado no Cabula?
Do que se percebe, Ramos (1934) mostra um cenário hostil de preconceitos, sua
descrição está permeada de argumentos racistas que colaboraram muitíssimo para a expansão
do estereótipo de inferioridade da cultura africana no Brasil: o discurso de um missionário
mostra a presença do ideário católico – ―nossa Diocese‖, do sistema de crença religiosa da
pessoa que subjuga a cultura africano-brasileira através da expressão ―seita mysteriosa‖, no
lugar de religião.
Esse discurso não foi tão diferente dos discursos de Cavazzi e dos outros missionários
enviados aos reinos do Kongo. Artur Ramos, ao acolher expressões como ―seita‖ ao se referir
ao culto Cabula, comete a mesma ação etnocida dos missionários católicos no Kongo: ―É
incrível o medo que todos têm desta seita, até as autoridades das cidades e das províncias em
cujos arredores ou jurisdição ela existe‖ (CAVAZZI, 1654-1667, apud MARCUSSI, 2008, p.
8).
E mais:
Ali, à frente de uma palhota, plantam muitos paus em semicírculo,
toscamente trabalhados e pintados, como esboços de estátuas; são esses
justamente os ídolos. Mas, para melhor enganar qualquer pessoa,
principalmente os cristãos menos reflectidos, o Demónio sugeriu-lhes o
engano de pintar de várias maneiras o sinal da santa cruz, mascarando com
os sinais da verdadeira religião os sentimentos ocultos de uma sacrílega
impiedade. (CAVAZZI, 1965, p.198-199).

Por esses textos, foi possível perceber que entre Kimbula e Kimpasi há em comum o
sentido de resistência às ações etnocêntricas do colonialismo e do catolicismo, a recusa à
subjugação aos sistemas políticos que lhes nega o direito às alteridades, tais como para cultuar
seus mortos e suas entidades sagradas.
Os capuchinhos, a exemplo do italiano Geovanni Cavazzi, em suas incursões nos reinos
do Kongo, introduziram conceitos básicos para a criação do estereótipo de inferioridade nas
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culturas africanas: como chamar de seita o que é religião e chamar de demônio o que é nkissi?
Esses discursos etnocidas mudaram as relações sociais, ritualísticas ancestrais e as formas do
poder entre as lideranças das famílias de linhagem que elegiam o rei do Kongo.
Os missionários tiveram a oportunidade de ver ―desde fora‖ como era a Kimpasi,
conforme disse o próprio missionário Cavazzi nos seus escritos, que o culto dos Kimpasi era
secreto e só via quem participava, tal como acontecia nas instituições católicas. O que me
levou a entender que Cavazzi não participou do culto e, talvez, tenha visto tudo a distância ou
mesmo ouviu relatos preconceituosos, extraiu, decompôs e concluiu o que quis.
Com isso, lembro mais uma vez de Juana E.Santos (2008, p. 18) quando diz que o
pesquisador precisa ver e elaborar as sutilezas de um olhar ―desde fora‖, para assim
interpretar e entender que é preciso mergulhar na cultura para compreendê-la.
Observem-se os estereótipos que desqualificaram as culturas africanas:

Perante tais simulacros, fazem tripúdios de extrema obscenidade; porém,
tudo o que acontecer fica em segredo como, entre os católicos, a matéria da
confissão. Só nós, os missionários, conhecemos alguma coisa, porque alguns
convertidos à nossa santa fé, por nossa instância e pelo necessário
conhecimento das coisas, no-la têm revelado. A nenhum dos que não
pertencem à seita é permitido entrar na dita cerca, à qual chamam ―muro do
rei‖ para que seja respeitada.
Para iniciar alguém, logo que chega à entrada da cerca, deitam-lhe uma
pequena corda enfeitiçada, como se crê, e mandam-lhe passar sobre ela umas
tantas vezes. Por fim, quando aquele infeliz cai desmaiado, é apanhado e
levado pela assembleia para dentro do quimpaxi, como é chamado o lugar
destas diabólicas reuniões. Sendo curado e retomando os sentidos, obrigam o
neófito a jurar que ficará junto como membro da seita até à morte.
(CAVAZZI, 1965, p. 198-199).

Quanto ao mistério, ainda não vi religião alguma tornarem os seus princípios básicos
dos cultos uma propriedade pública, o que existe como público é a oportunidade de ver e
participar do que é permitido aos ―desde fora‖, diferente do iniciado, um partícipe do grupo:
Estar ―iniciado‖, aprender os elementos e os valores de uma cultura ―desde
dentro‖, mediante uma inter-relação dinâmica no seio do grupo, e ao mesmo
tempo abstrair dessa realidade empírica os mecanismos do conjunto e seus
significados dinâmicos, suas relações simbólicas, numa abstração consciente
―desde fora‖, [...]. (SANTOS, J., 2008,p. 18).
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Um iniciado do culto Kimpasi jamais chamaria o cercado da roça que delimitava a área
urbana da área mata de ―cerca enfeitiçada‖, os Kimpasi a chamavam ―cerca do rei‖, um
símbolo que expressava a territorialidade do poder da arkhé fundadora, o ancestral divinizado.
Um Kimpasi não chamaria a liderança político-espiritual de feiticeiros, eram o Nganga
Nkissi, sumo sacerdote e o Nganga Ngombo, advinho, nem muito menos iria caracterizar por
desmaio (desfalecer) o processo da relação da pessoa iniciada com o sobrenatural, pois, neste
momento, morte e renascimento encontram-se, o sinal da relação do homem com o sagrado.
Essas situações que precisei colocar, caros leitores, são para que possam compreender a
complexidade do significado da palavra Kimbula/Cabula, assim como os Kimpasi, buscavam
o nguzo, em quicongo, o mesmo que axé para os iorubas, para restituir-lhes a coragem para
lutar contra a hostilidade do colonizador.
―Cabulistas‖, assim foram denominados os participantes da Cabula, nos escritos do final
do século XIX ao início do século XX, a instituição religiosa africano-brasileira fazia seus
cultos secretos e, diferente do que anunciou Ramos e muitos padres da época, poderia estar
em busca da união e coragem para fortalecer a luta contra o racismo e a desigualdade social
que aumentava, principalmente no pós-abolição, momento em que o negro, legalmente, tinha
tanto direito social quanto o branco, mas, na prática, o descendente de africano viu as portas
fechadas.
No Brasil, entre descendentes de europeus e descendentes de africanos, a cada dia que
passa, aumenta o prejuízo para o último, em termos de oportunidades de participação nas
instituições da sociedade global. O Brasil precisará de séculos e séculos de reparação para
imprimir sentido de respeito e dignidade aos africano-brasileiros.
É bom lembrar que, no reinado de Nzinga Mbembe em 1506, rei com o título português
de Afonso I, o escravismo se tornou uma política de enriquecimento dos portugueses e afroportugueses. Estes últimos eram pessoas embranquecidas ideologicamente, participavam das
ações do tráfico de pessoas e da perseguição religiosa austera aos povos de cultura da arkhé
bacongo e ambundo, para nós do Brasil, povos congo-angola.
A antiga sociedade Kongo se ancorava em duas instituições importantíssimas para
garantir a dinâmica socioexistencial e o poder do Mwene Kongo, o rei: o Kabunga ou Mwene
Kabunga, senhor da terra, o sumo sacerdote que vivia em Mbanza Kongo, capital do Kongo; e
o Nganga Ndombo, o adivinho. Kabunga era patrônimo dado apenas ao ancião das famílias da
linhagem Nsâku Vunda, primeiros ancestrais do reino.
A função do Mwene Kabunga era zelar os ancestrais (bakúlu) reais, os espíritos
territoriais na capital Mbanza Kongo e de todos os sortilégios do rei, Mwene Kongo, em
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quicongo ou Mfumu, em quimbundo. Outro patrônimo do sumo sacerdote é Mani Kabunga,
assim como Mani Kongo é para o rei. Além disso, nos demais reinos, o correspondente ao
Mani Kabunga era o Nganga Kitomi que os missionários chamavam de Kitomi para
diferenciar dos Kabunga.
Kitomi era uma instituição de iniciação ao culto da terra, nkita em quicongo, e culto à
água, simbi em quicongo. Para os bacongos os elementos da natureza eram sagrados, pois o
mar, o rio e a terra eram lugares onde estavam os ancestrais. Os sacerdotes, Nganga Kitomi,
foram considerados perigosos pelos capuchinhos, que incitaram a perseguição dessas
lideranças. Com o tempo, alguns símbolos do cristianismo foram introduzidos nos cultos
pelos Nganga Kitomi como estratégia para dar continuidade à tradição oral.
Em algumas distorções feitas no Ocidente, a palavra na língua da cultura original foi
conservada, mas distorceram o significado, como, por exemplo, o Nganga foi comparado ao
padre e ―tolerado‖ pelo clero católico, mas o Kabunga, sumo sacerdote, e o Nganga Ngombo,
sacerdote adivinho, foram perseguidos e considerados feiticeiros, e o povo aculturado era
incitado a persegui-los e desqualificá-los.
O Ndôki é outra referência que foi bastante perseguida e considerada ilegal, pois seu
culto era particular. Tudo isso gerou perdas irreparáveis à memória cultural do Congo atual e
Angola, os estudos de Batsîkama e escritos de Cavazzi apresentam formas diferenciadas de
elaborar a nação do ndôki. Extraindo do texto de Marcussi (2008) o que foi impresso por
Geovanni Cavazzi, o ndoki é:

Aquele a quem se atribuía o uso ilegítimo de poderes destrutivos, ou seja,
seu uso para fins privados e não-sancionados, era tido como um bruxo
(ndoki), passível de perseguição. O ndoki era uma espécie de contra-imagem
do chefe político: ele usava o mesmo tipo de poder sobrenatural (com fins
destrutivos e advindo de espíritos dos mortos), mas o fazia na busca de
interesses privados, tidos como ilegítimos. É fácil entender, pois, como a
acusação de bruxaria constituía um dos principais recursos das disputas
políticas nas sociedades centro-africanas: dois concorrentes ao poder político
recorriam simultaneamente aos poderes destrutivos advindos dos espíritos
para legitimarem ritualmente suas pretensões ao poder. Cada um deles
tomava como legítimas (orientadas para os interesses da comunidade) suas
próprias pretensões, e como ilegítimas (privadas) as pretensões do oponente,
acusando-o assim de ser um ndoki. (MARCUSSI, 2010, p. 3).

Este conceito do ndoki corresponde às distorções que, por via da linguagem,
principalmente da palavra escrita, imprimiu uma política de dominação do Ocidente ao não
ocidental, corresponde ao que J. E. Santos denomina elaborações ―desde fora‖ (2008, p. 17),
relembro que se trata da atitude de alguém que desconhece a cultura, não está inserido no
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contexto e a interpreta com os conceitos do seu universo cultural e civilizatório, o que acredita
ser o que é, por exemplo, o termo Nganga quer dizer líder, autoridade religiosa, um profundo
conhecedor da religião de matriz do Kongo.
O uso do patrônimo Nganga é para designar o maior título de quem lidera o grupo de
sacerdotes de culto aos minkisse e às forças da natureza. Vansina (2010b) ressalta que o
Nganga Nkissi cultua e zela os minkisse e os espíritos ancestrais, e o Nganga Ngombo, o
advinho, é quem guarda o oráculo do passado e futuro, vida, morte e renascimento.
O Nganga Ngombo é quem se incumbe de descobrir o ndôki, é quem sabe lidar com o
ndôki, uma referência simbólica coberta de mistério e, por isso, os missionários católicos
encheram o imaginário do povo congolês de fantasias negativas e afirmativas.
Como o Kongo tinha várias culturas, o termo ndôki era expresso de modo diferente em
outras línguas da cultura local, mas o sentido dado era o mesmo, só a grafia mudava. Tomei o
exemplo dado por Batsîkama (2010, p.34): ―Os Pênde dizem mujoli, os Kwanyama dizem
Omulodi e os Umbundo utilizam o termo omooid‖. Ndôki trata-se de uma referência cultural
e atuante na atual Angola, não se trata de um elemento dinâmico de uma única cultura, a
mudança é linguística como do quicongo para o quimbundo ou em outras variantes locais;
todas mostram que é um elemento dinâmico e vivo do imaginário congolês e angolano.
Batsîkama (2010, p.34) continua: ―Estermann, referenciado por vários autores, escreve
sobre omooid dos Umbûndu16 e afirma que são espíritos sonâmbulos, podendo ser bons ou
cruéis consoante as circunstância‖. Neste sentido, o ndôki, não é uma pessoa, é um espírito
que anda enquanto dorme.
A dúvida persiste, Batsîkama (2010, p.34) abre novo diálogo:
Deschamps especifica ―o fantasma de um ancestral, dizem os Ovimbundu de
Angola, que atravessa às vezes uma aldeia, emitindo os gritos para chamar
os porcos ou aves de capoeira (galinhas), escolhe então a casa e torna
doentes os ocupantes. Depois, deve reconciliar-se com as ofertas. Com o
tempo, os espíritos tornam-se pacíficos‖.
A questão consiste em saber se omolodi é uma das variantes de omoloyidi,
mulodi, muloji que, finalmente, teria dado origem a ndôki nos Kôngo. Numa
primeira olhada, este lê-se facilmente nos três primeiros termos.

Na análise comparativa da palavra ndôki do quicongo traduzida para omooid no
quimbundo, Batsîkama discorda que omooid seja o mesmo que ndôki. Pega um princípio bem

16

O umbundo a que o autor se refere, para a maioria, inclusive no Brasil, é ambundo, falante da língua
quimbundo.
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básico da formação da palavra em quimbundo e quicongo e explica que, em quimbundo, entre
mulodi e muloji, houve a mudança DI para JI, sendo N a forma comprimida de UM; as com a
perda de MU (Mulodi/Mujoli) seriam para N, então, Nlodi/Nloji, logo, estas palavras não
conferem com o sentido dado pelos bacongos a ndôki.
Como vimos, não é simples a busca etimológica, pois as transformações de uma língua
para outra ocorrem no curso histórico do homem num tempo vivido, mesmo aquelas palavras
que têm o mesmo tronco linguístico, Botsîkama (2010 b, p.35) continua argumentando:

De acordo com a filologia, ndôki vem primeiro do verbo kulôdila que
significa especificamente ladrar durante a noite. ―Ladrar durante o dia‖ dizse kulôla. isso indica que ndôki derivaria de kulôdila que, aliás, implica a
ideia de chorar, como fazem os gatos e os cães à noite. Assim, este ou um
destes espíritos sonâmbulos chama-se ndôki, ou seja, bruxo, tal como
entenderam impetuosamente alguns não-Kôngo terá sido precipitada para
BRUXO, assim parece, pela falta de vocabulário adequado.

A distorção da noção de ndôki traduzida para bruxo pede uma reparação: ―[...] rever a
tradução que eu qualificaria de criminosa de certas palavras. Criminosa porque ela atenta
contra a própria estrutura e a compreensão do sistema‖ (SANTOS, J., 2008, p.21). O
pesquisador com atitude ―desde dentro‖, isto é, de quem conhece a cultura de arkhé, sabe que
é preciso repor os valores negados e distorcidos durante a colonização da África e das
Américas.
Juana E. Santos (2008) observa que, no antigo Daomé, a palavra Babalaô foi traduzida
como Charlatão, embora o termo adequado seja sacerdote do Ifá. Essas distorções provocaram
equívocos de difícil reparação para africanos e seus descendentes nas Américas.
Conhecer a instituição Kimpasi, seguindo as trilhas da história social do Kongo, foi um
caminho para evitar distorções na interpretação da instituição Kimbula. Ora, saber que o
Mwene Kongo ou Mani Congo de Mbanza Kongo só fazia um bom reinado porque tinha ao
lado o Mani Kabunga, assim como os reis de Ndongo e Nsundi e de outros reinos do Kongo
tiveram o Nganga Kitomi, que é um Nganga Nkissi, com a participação do Nganga Ngombo,
o adivinho, reforçou o sentido de memória histórica que guarda os patrônimos.
Não por acaso, as de perseguição ao Kitomi e à Kimpasi, por parte dos portugueses,
como Paulo Dias, dos afro-portugueses e dos missionários, a exemplo de Giovanni Cavazzi,
eram enfrentadas por formas de resistências políticas e espirituais. As ações da Kimpasi
desestabilizavam a colonização e me fazem lembrar o que enunciou Ana Célia Silva (1988) –
Se eles fazem, eu desfaço; é a dinâmica guerreira africana de recusa ao nivelamento linear.
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Kimpasi se inseria no contexto mais geral dos movimentos religiosos centroafricanos, nos quais um novo rito e um novo corpo de crenças aos quais se
atribuía a capacidade de curar os males sociais se espalhava por várias
regiões, incorporando alterações regionais à medida que ia se disseminando.
Esses movimentos tinham sempre como horizonte a restauração da harmonia
e a erradicação do mal (que era visto como fonte de todos os infortúnios e
sofrimentos), e a proteção contra a bruxaria ou mesmo a perseguição contra
bruxos era uma expressão comum desse objetivo. (MARCUSSI, 2008, p. 3).

A aproximação com as formas de organização da instituição religiosa Cabula das
heranças da África pode ser vista na descrição do espaço-lugar dos cultos da Kimpasi; seu
pouso era em áreas distantes das povoadas dos reinos, dessa forma, tinham liberdade para
fazer os cultos aos espíritos da terra, nkita, e da água, simbi.
Os locais de culto da Kimpasi eram reservados e seguros:

[..] um templo longe das áreas povoadas (vimos essa característica ressaltada
no relato de Cavazzi), a construção de uma barreira de ídolos chamada de
―muralha do rei do Congo‖ e o caráter secreto da associação ao culto. Os
iniciados eram levados ao local de culto, passavam por um desfalecimento
correspondente a uma morte ritual e renasciam ritualmente com os corpos
habitados por espíritos da terra, os bankita (forma plural de nkita). A partir
daí, eram introduzidos a um corpus de conhecimentos iniciáticos secretos e
faziam um juramento de segredo. A natureza inicial do culto dos kimpasi
parece estar vinculada à fertilidade da terra, passando posteriormente para a
cura; de qualquer modo, a orientação geral do movimento era a regeneração
de uma comunidade percebida como ameaçada. (MARCUSSI, 2010, p. 4).

O culto Cabula era realizado em uma área muito ampla e distante dos olhos do Poder do
Estado colonial e, tal como a Kimpasi, o culto era secreto e poucos sabiam falar sobre as
atividades rituais, o conhecimento do processo iniciático. Pode não haver uma relação direta,
entre as instituições, elas se aproximam da ação política de resistência ao colonialismo, e,
quanto a isso, é preciso conhecer um pouco mais da instituição Cabula, como ela conseguiu
ser um culto africano-brasileiro com muitos participantes.

2.3 KIMBULA: COMPARTILHAR A EXPERIÊNCIA AFRICANO-BRASILEIRA

É impossível dizer que a instituição Cabula tenha existido antes do século XIX, os
primeiros escritos foram feitos por Nina Rodrigues (1932) e de forma preconceituosa, mesmo
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tendo como seu principal informante Eliseu Martiniano do Bonfim, conhecido Babalaô,
sacerdote do culto ao Ifá dos povos iorubas.
Rodrigues estudou línguas e religiões africanas e identificou em Salvador a presença e
origem étnica de africanos de várias nações. Sobre os bantu, aponta pouca presença e afirma
que eram poucos e estavam no Cabula e em Brotas (RODRIGUES, N., 1982, p.255).
Não vou entrar em detalhes sobre os estudos que apontam a predominância ioruba na
Bahia, e, sobre essa presença no Cabula, já o fiz no estudo anterior concluído em 2007. Além
disso, a ênfase na cultura ioruba é fruto de muitas críticas de estudiosos da cultura africana do
Brasil, que se contrapõem ao que foi apresentado por Rodrigues.
Yeda P. de Castro (2008, p. 50-52), por exemplo, apresenta os equívocos nos dados que
apontam a predominância dos povos iorubas na Bahia, e é bom lembrar que, até a década de
60, Salvador era tratada por Cidade da Bahia. Repito, não entrarei nessa contestação, já que a
ênfase deste estudo é a história do Cabula.
Nina Rodrigues, ao grafar ―A Cabula‖ em seus escritos, permite entender que ―A‖ é o
determinante de gênero do nome Cabula que, preconceituosamente, o autor chamou de seita,
―A‖ não é uma letra de composição da palavra Cabula como se encontra distorcida em alguns
registros por ―Acabula‖, ―A‖ é determinante do gênero feminino que imprime o sentido de
instituição e de religião à palavra Cabula. Por essa análise, entendo que Cabula era uma
instituição e um culto de matriz africana no Brasil, estabelecida no lugar que recebeu o
mesmo nome.
É interessante observar como os africanos nomeavam os lugares, isto é, os topônimos,
sempre numa relação com a ação útil e boa para a socioexistência e se enraizava devido à
continuidade e à constância da ação. Um exemplo disso, na atualidade, é um novo topônimo
surgido entre as décadas de 70 e 80 para nomear uma determinada área da comunidade do
Beiru onde os moradores pegavam arenoso, e a população deu o nome de Arenoso ao lugar.
No relato de Sr. Cosme, morador do Cabula, vê-se um exemplo disso: ―Arenoso é
Beiru, no lugar tinha muito arenoso e quando precisávamos de arenoso: ‗Vamos pegar no
arenoso‘. Aí pegou Arenoso, mas conheci ali como fim de linha do Beiru‖ (NICOLIN, 2014
a, p. 80). Por esse topônimo, percebe-se o que herdou o descendente de africano dos antigos
africanos acerca da criação de um topônimo, não estando este relacionado ao santo católico do
dia, como faziam os colonizadores desde os registros da Carta de Caminha (1500) ao rei D.
Manuel I de Portugal.
Cabula foi, assim, a instituição religiosa de matriz africano-brasileira cujo nome deu
origem ao topônimo, tal como Arenoso em que a constante ação de pegar esse material no
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lugar deu origem ao topônimo. Cabula foi o constante ato de se reunir para partilhar (Mbula)
com os outros companheiros de sofrimento a alegria, mas partilhar também a força cósmica
de suas entidades sagradas, ancestrais de origem congo-angola e, ainda, os ancestrais dos
povos autóctones, considerados os verdadeiros donos das terras do Brasil.
Herdamos muitos conhecimentos da dinâmica deste culto, por exemplo, o Preto Velho,
citado pelo avô de Jadson Bonfim, é uma entidade africano-brasileira de culto aos ancestrais
do Brasil. Jadson Bonfim é um Kipovi Cabuleiro, um dos jovens entrevistados pela pesquisa e
narra o que ouviu dos mais velhos, como seu avô.
O Cabula se constitui com o significado inicial de quem desejava (com)partilhar:
Ki+Mbula, Ki é prefixo que se refere ao lugar do culto aos ancestrais e às forças sagradas da
terra, o que faz sentido quando Castro (2008) designa Cabula como um toque para Obaluaiyê
e Besseim.
No universo congo-angola, Obaluaiyê é o Nkissi Kavungo, princípio cósmico que detém
o poder de lidar com os mistérios da vida e da morte, ligado à terra, por isso e considerado, no
antigo Kongo e no Brasil, ―Senhor da Terra‖, da nação, do chão sagrado. É possível que o
chão do Cabula tenha sido considerado sagrado e lugar de cultuar Tat’etu Kavungo, senhor da
terra, o vínculo de Preto Velho, e Kavungo pode alimentar esta noção .
Na mitologia congo-angola, Nkissi Kavungo, Nkissi Kitembu e Nkissi Nkongolo são
divindades do panteão muito próximas: Kavungo ou Kaviungo é considerado filho mítico do
Nkissi Zumbarandá e do Nkissi Lembaraganga. Na tradição iorubá, Zumbarandá corresponde
ao orixá Nanã, e Lembaraganga corresponde ao orixá Oxalá.
Nkissi Zumbarandá está relacionada às águas internas que brotam da terra: nascentes,
lagos, lagoas, poços, é o Nkissi da fecundação e dos primórdios da criação associada ao chão,
a terra úmida boa para plantação, terra para onde são levados os mortos. É um princípio
genitor feminino associado à lama que forma os corpos, ligado ao ciclo vital – morte e
renascimento, à chuva e à garoa que umedecem a terra e permitem formar a lama. É adorada
ao pé do Baobá, uma árvore sagrada na África e nas nações de matriz africana do Brasil, e
adorada em montes de terra.
Nkissi Lembaraganga está relacionado ao ar, à criação dos homens e das árvores. No
antigo Kongo, detinha o patrônimo de Mulele Ndele, quer dizer, Senhor do pano branco.
Marco Aurélio Luz ([1995]2013) a partir da cultura nagô, descreve-o como Oxalá, princípio
genitor masculino: ―Oxalá modela a lama da criação dos seres humanos, ele possui o título de
Alamorere que quer dizer Senhor da boa argila‖ (VERGER, 1981, apud LUZ, M.A.,
[1995]2013, p. 91).
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Kavungu é irmão mítico de Kitembu e Nkongolo (Angorô no Brasil). Nkissi Nkongolo é
um princípio com vínculos no mistério da morte e do renascimento, sua representação é o
arco-íris e expressa o sentido de multiplicidade da vida, por ser associado à serpente mítica
que detém o poder de penetrar no interior da terra e retornar ao ar promovendo o ciclo vital.
Este princípio cósmico tem uma relação com Zumbarandá, interior da terra, e Lembaraganga,
o ar, a atmosfera. E mais: Nkissi Nkongolo é considerado Nganga Ngombo, um conhecedor do
destino, dos mistérios.
Kavungu é também irmão mítico de Nkissi Kitembu, princípio relacionado ao
crescimento, à expansão da vida, é o vento que sopra espalhando as doenças e as curas
enviadas por Kavungu. As sacerdotisas das nações congo-angola, a exemplo das Nenguas
Lembamuxi e Damuraxó, expressam em suas narrativas claramente o respeito que têm ao
Nkissi Kitembu, respeito que todos os indivíduos dessas nações demonstram, sendo Kitembu
o nkissi considerado pai de Angola. Esclareço que Nengua é termo equivalente a Iyalorixá na
cultura iorubá, também denominada, no Brasil, como Mãe de Santo.
Esse esforço para traduzir a relação das entidades sagradas do universo mítico congoangola Zumbarandá e Lembaraganga com Kavungo, Kitembu e Nkongolo é para evitar
equívocos sobre o valor simbólico cultural dos minkisse dos cultos à terra, à nação, ao chão
nos cultos africano-brasileiros como o culto Cabula. Zelar por seus mortos do Brasil e da
África, pedir aos espíritos contidos na terra proteção e força para continuar a luta contra a
hostilidade do etnocentrismo, são formas de afirmação da alteridade, de valorizar a vida no
planeta.
Talvez os motivos de os ancestrais africanos e africano-brasileiros terem escolhido essas
terras tão úmidas fossem a busca de um lugar para dinamizar o Mbula, partilhar com os
outros, partilhar o sofrimento da escravidão e da indigência social no pós-escravidão, partilhar
o crescimento da resistência à hostilidade à sua cultura ancestral, ao etnocentrismo e racismo.
Talvez tenha sido a própria estrutura física de morro alto, densa floresta, muita água,
local também favorável aos esconderijos das perseguições por parte da Razão do Estado
republicano e apostólico romano. Muitos padres, no pós-abolição, buscavam participantes do
culto Cabula como quem ―caçava‖ um animal perigoso.
Nesse partilhar, o sentimento da busca da saúde, cooperação mútua, moradia e fontes de
renda eram sinais de garantia da vida concreta e espiritual, de vida pessoal e social. Talvez a
perseguição etnocêntrica tenha sido por ter provocado descontentamento e receio do
crescimento de uma organização social fora dos padrões da sociedade ocidental.
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Aliás, este é um dos mais fortes motivos dos grupos político-econômicos capitalistas,
não se importarem em mudar a estrutura curricular da escola (APPLE, 1999), pois a abertura
para novos valores sociais pode implicar uma grande ameaça às suas políticas sociais de
hegemonia cultural. O culto Cabula tinha muitos seguidores, a visão de mundo se ancorava
nos valores sociais recriados da África, principalmente congo-angola.
Ao conceber a palavra Cabula, a partir da noção Kimbula, busco imprimir uma crítica às
argumentações que estigmatizaram a instituição Cabula:

Nossa desconfiança mais se accentuou, quando nos asseveraram que, antes
da libertação dos escravos, taes cerimônias só se praticavam entre os pretos e
mui reservadamente.
Depois da Aurea lei de 13 de maio, porém, generalizou-se a seita, tendo
chegado, entre as freguesias, a haver para mais de 8000 pessoas iniciadas.
Bem que esteja agora privada dos elementos mais importantes, que
infelizmente possuiu outr‘ora, ainda encontramos crescido número de
adeptos.
O tom mysterioso e tímido com que nos falava a respeito e a notícia da
grande quantidade de iniciados ainda existentes, nos levaram, não só a
procurar do pulpito invectivar essa tremenda anomalia, como também a
tomar algumas notas que oferecemos à consideração e ao estudo dos
curiosos. (RAMOS, 1934, p, 90).

Este olhar de desconfiança para com as manifestações socioexistenciais da Cabula me
impulsionou à análise de tais desconfianças como uma das responsáveis pelo estereótipo
negativo do negro. Sabe-se que alguns padres, na época, desejavam saber o que constituía a
Cabula, como se realizava e qual a finalidade, apenas com o objetivo de obter um
conhecimento estereotipado e distorcê-lo, sendo este a base para o extermínio das culturas de
arkhé.
Por Cabula, ouvi muito tempo atrás, na década de 70, uma leve e tímida narrativa de
Seu Cisso, morador do Beiru, já falecido. Este senhor contava com 62 anos quando escutei
sua conversa com um jovem que o ouvia atentamente, e talvez não soubesse que guardava
uma relíquia na memória – o conhecimento sobre o culto Cabula. Na época, não dei muita
atenção, pois jamais imaginaria que esse conhecimento seria de grande importância para
minha vida, a elaboração deste estudo, porém as lembranças são bastante vivas.
Senhor Cícero, este era seu nome, pedreiro das antigas, estava fazendo um trabalho na
casa de minha mãe nos anos 70, na Vila Dois Irmãos na Estrada das Barreiras, e contou, no
horário de almoço, a seu ajudante, algo sobre sua preferência religiosa. Lembro que estava um
pouco distante, mas ouvi claramente o que falava ao rapazinho, que devia ter uns 18 anos, que
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seu avô e seu pai falavam muito bem do Cabula, e dizia: ―Eles foram ‗gente‘ da Cabula‖. E
continuava: ―Era uma religião de nego e muito antiga e muito boa‖. Seu Cisso disse que não
sabia por que nem o pai nem o avô queriam que ele participasse, e também que não via mais
esses cultos em Salvador: – ―Tinha um ‗tiguinho‘ no interior brabo, meu fio, eu acho que já
acabou viu, meu fio?‖
A conversa foi longa, enquanto descansavam: ―Meu avô dizia que, o que se fazia por
lá, ficava por lá, a gente buscava as forças nos donos da terra, nos Preto Veio‖. Bem, não sei
por que ele falava isto ao rapaz, mas estava claro que para ele o culto Cabula era algo de
muito bom, lembro que sempre parava de falar, fazia uma pausa e deixava um tom de mistério
no ar.
E continuava: ―Menino, aqui é terra de pai veio, Dono da terra, sabe?‖. Batia o pé bem
forte no chão, na mão direita tinha uma marmita e na outra, uma colher. As cenas fogem da
memória, afastam-se e não lembro mais do que ele continuou a falar, mas pude ver isso na
voz de um dos Kipovi Cabuleiro, Jadson Bonfim, neto do Tata17 de Nkissi Eduardo Azevedo
do Bonfim, falecido há dois anos. Jadson, em entrevista, disse que seu avô via o Cabula como
território sagrado:

Eduardo dizia que ele preferiu morar no Cabula porque o Cabula era terra de
Preto Veio. Minha avó dizia que era para ele calar a boca e deixar que, cada
um, descobrisse as suas coisas por si mesmo. Ele falava muito em iniciação e
dizia assim [muda o tom da voz para se aproximar da voz do avô] ―Menino,
quando você se iniciar vai saber coisas sobre o Cabula‖. Eu e a maioria dos
netos não nos iniciamos. (Jadson Bonfim, 2014).

Antes da década de 60, o avô de Jadson morava na Gomeia, comunidade do São
Caetano, o lugar recebeu este nome após a fundação do Candomblé do Babalorixá Joãozinho
da Gomeia18 (LIMA, 2003, p.127). Com iniciação na tradição oral de Angola, o falecido
17

Tata, na tradição de Angola na Bahia, é o sacerdote zelador de Nkissi, forças sagradas. Tradição da África,
Tata é um ancestral sagrado.
18
João Alves Torres Filho era o nome de batismo católico na sociedade global. Nasceu em Inhambupe, cidade
do interior da Bahia que fica a 153 km de Salvador, em 27 de março de 1914. Aos 17 anos, foi morar em
Salvador. Aos 18, foi iniciado na nação de Angola pelo pai de santo Severiano Manuel de Abreu, que recebia o
Caboclo Jubiabá. Em alguns relatos das moradoras antigas de casa de culto da nação Angola, fala-se que
Joãozinho da Gomeia realizou a feitura em Ketu por Mãe Menininha do Gantois, devido à morte do seu pai por
iniciação, Severiano Manuel de Abreu. Joãozinho fundou seu Terreiro que ficou conhecido pela Roça de
Joãozinho da Gomeia, e o nome do lugar se fixou ―Gomeia‖ devido ao candomblé que na ocasião, décadas de 40
e 50, trazia características de muitos terreiros atuais do Brasil: a presença dos valores das nações Angola, Nagô e
Caboclo. Esta é uma herança que a Bahia, o Nordeste e o Sudeste receberam de Joãozinho da Gomeia. Em 1937,
colaborou com Edison Carneiro para a realização do Congresso Afro-Brasileiro, Edison Carneiro e Jorge Amado
disseminaram o culto da Gomeia em todo o Brasil. Aos 32 anos, foi morar no Rio de Janeiro, iniciou várias
pessoas que fundaram terreiros reconhecidos pelo patrimônio cultural africano-brasileiro. Muitas personalidades
políticas e artísticas frequentaram seu terreiro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Joãozinho da
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Eduardo pôde conhecer os valores simbólicos da arkhé congo-angola, bem mais próximo dos
antigos africanos, por isso ele disse ao neto, Jadson Bonfim, que este só iria conhecer o que
era Cabula quando iniciado.
Mas, afinal, o que foi possível compreender sobre a religião africano-brasileira Cabula?
Para dar um ―tom‖ de respeito ao culto que mobilizou muitos negros e brancos no
século XIX, até as primeiras quatro décadas do século XX, atribuo à instituição religiosa
Cabula o significado de um culto que teve os principais fundamentos na arkhé africana
congo-angola, e seus princípios básicos mítico-sagrados foram de culto aos ancestrais do
reino do Kongo, culto ao velho e ao que está relacionado ao chão, ao interior da terra.
O que se sabe sobre esse culto provém dos estudos de Nina Rodrigues (1982) e de
Artur Ramos (1934) através do relato de um religioso católico19, que teve cargo elevado na
hierarquia da Igreja católica Apostólica Romana. Cabula, por tal descrição ―desde fora‖, é
semelhante às descrições feitas por Cavazzi sobre os cultos da Kimpasi e da Nekita nos reinos
do Kongo.
De acordo com a descrição de D. João Correia Nery, o culto Cabula era realizado em
três freguesias (lugares oficializados pelo poder católico e confirmado pelo político-colonial)
de Salvador. A descrição desconhece o lugar onde se realizavam as celebrações, porém
declara que o culto possuía muitas participantes e cresceu bastante no pós-Abolição, chegando
a ter mais de 8.000 participantes, mas observa, com alegria, que depois houve perdas.
D. João Correia Nery, com pouco conhecimento sobre a tradição africana, se permite
comparar o culto ao espiritismo e à Maçonaria, afirmando que tem um pouco de cada uma
dessas religiões. Pelo que sei, a Maçonaria também tinha encontros secretos, mas algumas
pessoas do alto clero também frequentavam a Maçonaria.
O religioso católico ressalta que os iniciados entravam em possessão e recebiam o
espírito que denominavam de Tatá, mas também adverte que, sobre as práticas da Cabula, os
iniciados, chamados camanás, guardavam sigilo absoluto: ―[...] tem suas iniciações, suas
palavras sagradas, seus tatos, seus gestos, recursos particulares para se reconhecerem em
público os irmãos‖ (RODRIGUES, N., 1982, p, 256), e repete que, no culto, se mistura
catolicismo com ―seitas exóticas‖, então, não a vê como religião.

Gomeia é da arkhé africano-brasileira, compõe o grupo de pertencimento das linhagens congo-angola. Faleceu
em 1971.
19
O relato de D. João Correia Nery encontra-se em seis páginas do livro Os africanos no Brasil (RODRIGUES,
1982). Em momento algum, Nina Rodrigues faz observações, contudo antes trata a Cabula como ―práticas
pseudocristãs‖ e o relato por ―descrição eloquentíssima‖ (p. 255), quando se coloca, isto é, seu lugar político de
visão etnocêntrica ante a situação descrita.

88

E continua relatando que a Cabula se realizava com duas mesas, que não eram sessões:
Mesa de Santa Bárbara e de Santa Maria. E diz: ―Disseram que havia uma terceira mesa de
Cosme São Damião [...]‖, e, sobre essa mesa, ele afirma que os participantes, chamados
―Cabulistas‖ pelo religioso, guardam um mistério ainda maior que o das outras mesas citadas.
No trecho: ―Graças às boas informações, ministradas ocultamente, podemos fazer uma
ideia perfeita desta perigosa associação‖ (RODRIGUES, N., 1982, p.257), é possível entender
que o religioso não presenciou o culto e quem o transmitiu pediu sigilo sobre sua identidade.
D. João Nery reconhecia a Cabula como uma associação, mas a considerava perigosa,
provavelmente por se tratar de uma religião de matriz não católica, ou melhor, não era
judaico-cristã. Afinal, ele era um representante da Igreja Católica.
Cada mesa tinha uma liderança que era chamada de ―chefe‖, chamada embanda, outras
lideranças na hierarquia abaixo do embanda eram chamadas cambônes. O grupo se reunia em
roda, chamada engira, geralmente nas matas e a altas horas da noite. Os participantes,
camanás, vestiam calças e camisas brancas, andavam descalços e caminhavam seguindo o
ritual que os levava até o camucité, lugar sagrado, um possível templo ao ar livre, localizado
debaixo de uma árvore, neste espaço formavam um círculo, acendiam uma fogueira e
colocavam as mesas ao Leste, distribuíam no círculo imagens e velas acessas.
Assim, debaixo da árvore, abriam a ―mesa‖ com todos os participantes ajoelhados, a
liderança, embanda, tirava um cântico sagrado introdutório que era acompanhado com palmas
e intenso dinamismo social:
Dai-me licença, corunga,
Dai-me licença, tatá,
Dai-me licença, bacula
Que o embanda qué quendá.
(RODRIGUES, N., 1982, p. 257-258).

.
Não darei continuidade à descrição por entender que, para este estudo, as cenas
relatadas por um religioso católico expressam o estereótipo negativo do negro. Basta ver que
as palavras escritas, possivelmente corrompidas do quicongo e quimbundo para o português,
detêm significados simbólicos culturais, mas a falta de conhecimento da língua produziu uma
grafia deturpada.
Observei uma proximidade entre as palavras ―corunga‖ e Kalunga, que, em quimbundo,
quer dizer o espírito que preside o sobrenatural, o reino dos mortos. Kalunga é também
Nganga Ngombo, o ancestral sacerdote relacionado ao mistério da vida e da morte, estando
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associado ao mar, por ser ―algo‖ imenso, interminável, pois, para os ambundo, Kalunga é
Deus.
Na tradição de Angola, Tatá, de acordo com a Nengua Damuraxó, Itana Maria das
Neves, iniciada no Terreiro Viva Deus da Estrada das Barreiras, era o tratamento para os
primeiros ancestrais que recebiam o patrônimo de Tat’etu, quer dizer pai ancestral sagrado,
como Tat’etu Kitembu, Tat’etu Kavungu ou Tat’etu Kaviongo. O mesmo se dá com Mam’etu,
que é mãe ancestral sagrada.
Na Bahia, o termo Tata é título da mais alta liderança masculina na hierarquia congoangola, assim como Mam’etu é título da liderança feminina das casas dessa matriz. Algumas
casas não utilizam mais a expressão Mam’etu, usam Nengua, como os da família Tumbenci.
Outra palavra é baculo, talvez seja bakulu, ancestral da clã, sacralizado pelos feitos históricosociais dedicados a seu povo.
Como no culto da Kimpasi, na Cabula, os espíritos eram evocados por serem portadores
do que é belo e bom para o compartilhamento das forças cósmicas – nguzo, axé para os
iorubas. Mas também existem espíritos que podem trazer o que provoca tragédias, confusões,
aos quais Batsîkama (2010) se refere como ―espíritos sonolentos‖, ndoki, por isso são
agradados com oferendas pelo sacerdote que detém o poder cósmico de se relacionar com
esses espíritos. No reino do Kongo, era o Nganga Ngombo, o advinho, na cultura congoangola, está relacionado à entidade sagrada Nkongolo, Angorô no Brasil, Oxumaré para os
nagô-iorubás.
Na tradição Cabula, o Tata é um espírito: ―Como espiritismo, acredita na direcção
imediata de um bom espírito chamado Tatá, que se encarna nos indivíduos e assim mais de
perto os dirige em suas necessidades temporaes e espirituaes.‖ (RAMOS, 1934, p. 91). O Tata
permite que o Nganga Ngombo possa lidar com os espíritos que provocam tragédias, ndoki.
Com a política de escravização colonial, os ancestrais africanos trouxeram para as
Américas seus conhecimentos das ciências, guardados na tradição oral, e um deles foi saber
lidar com os ndoki, espíritos que causavam temor. O sacerdote Nganga Ngombo, advinho, era
quem fazia essa comunicação, contudo a palavra foi traduzida como equivalente a bruxo pelos
missionários, e sua função foi distorcida, e o conceito negativo foi transplantado para o Brasil
e as Américas.
A fim de compreender a importância da tradição Cabula para a tradição oral da Bahia,
fui a busca de suas raízes históricas no antigo Kongo. A Cabula deixou como legado um
topônimo de uma localidade com grande extensão de terras em Salvador, onde depois foram
fundadas quatro importantíssimas casas de matrizes africanas.
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Cabula/Kimbula nos legou cânticos em sua homenagem nas rodas de culto congoangola, possibilitando a recriação de outras religiões africano-brasileiras, a exemplo da
umbanda, o candomblé de Cabloco. Há quem diga que o culto Cabula ainda exista em
profundo segredo em territorialidades longínquas das áreas urbanas ocidentalizadas,
territórios quilombolas:

A ideia de território coloca de fato a questão da identidade, por referir-se à
demarcação de um espaço na diferença com os outros. Conhecer a
exclusividade ou a pertinência das ações relativas a um determinado grupo
implica também localizá-lo territorialmente. É o território que, à maneira do
Raum heideggeriano, traça limites, especifica o lugar e cria características
que irão dar corpo à ação do sujeito. Uma coisa é, portanto, o espaço –
sistema indiferenciado de definição de posições, onde qualquer corpo pode
ocupar qualquer lugar –, outra é o território. (SODRÉ, 2002 b, p. 23).

A territorialidade Cabula guarda o que foi afetado na relação entre o homem no passado
e o que foi feito por este no lugar, um enraizamento simbólico, ―[...] que na cultura opera o
espaço-lugar, o território, enquanto força propulsora, enquanto algo que possa engendrar ou
refrear ações‖ (SODRÉ, 2002 b, p. 13), isto é, as ações do cotidiano.
Essa relação é percebida nas vivências na comunidade e no cotidiano das escolas, nas
relações entre os alunos e alguns funcionários. Estamos em quase duas décadas do século XXI
e vejo que os moradores do Cabula expressam sua identidade como uma resultante de uma
organização socioexistencial dinamizada por princípios que, ―[...] através das narratvas
míticas e de uma pedagogia negra iniciática, dão origem aos valores sociais‖ (LUZ, M.A.,
[1995]2013, p.51). Pouco mudou nas relações de quem vive nas áreas dinamizadas pelos
valores sociais afro-brasileiros, apesar da acidez urbanística.
As narrativas de D. Judite, moradora da Engomadeira, educadora e funcionária da
biblioteca do Colégio Estadual Governador Roberto Santos, mostram como essa identidade
está preservada na memória coletiva e no imaginário africano-brasileiro:

Eu não sei se a roça de Dona Ujitu era Viva Deus, eu não me lembro do
nome do terreiro dela, mas ele fica lá, ainda tem lá. Ainda bate, agora
mesmo bateu. O terreiro de Seu Cecílio, o mais antigo, ficava no largo, vai
em frente à esquerda, o de Ujitu era enorme, tinha a fonte de Oxum.
Geralmente as fontes eram onde está a Baixinha de Nanã, eram sete fontes e
todas tinham dono, um orixá, todas eram de um orixá, nós não íamos muito
lá, pois sabíamos que o lugar era sagrado.
Lembro que tinham as fontes de lavagem de roupa, não tinha água encanada
[quer dizer água potável tratada pela Empresa da Bahia de Água e
Saneamento – EMBASA.], então as pessoas iam para Baixinha de Nanã

91

lavar, tinham as fontes de água pra beber, tinha tudo, tinham as fontes que
não se bulia, como fonte de Oxum e fonte de Nanã, então tinham todas estas
fontes, porque a baixinha era cheia de fontes, passava o rio que hoje é
esgoto, mas as fontes eram de grande utilidade. (D. Judite S. Souza, 2014).

Quando D. Judite diz: ―[...] nós não íamos muito lá, pois sabíamos que o lugar era
sagrado‖, oferece elementos no discurso que caracterizam sua identidade, e a identidade da
moradora se revela como a identidade de um grupo que respeita o que foi plantado na ―terra‖
e o que está na terra, a fonte de Nanã, a fonte de Oxum, as referências da ancestralidade,
aprendidas nos contextos de uma pedagogia negra.
Neste ritmo, o Cabula continua como surgiu, mantendo a vida alimentada pela tradição
africana, três das quatro casas inaugurais de matriz africana celebram e homenageiam seus
ancestrais, cultuam as forças cósmicas: Comunidade-Terreiro Tumbenci e seu filho Viva
Deus, Comunidade-Terreiro Bate Folha e a Comunidade-Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, e
apenas a Comunidade-Terreiro Cacunda Yayá não se encontra no Cabula.
É justamente por isso que o culto Cabula tem uma relação direta com o território
Cabula, a palavra carrega em si o que vai além de um topônimo. Entendo que o topônimo
Cabula, para ser compreendido pelo ―valor do culto‖ (BENJAMIN, 2010, p. 172), precisa ser
respeitado como se fosse uma imagem sacra, uma obra de arte do sagrado, aquela que apenas
o sacerdote pode tocar. Tudo isso permite entender a relação umbilical instintiva e orgânica
entre o homem e o sagrado que a palavra guarda.
Compreender esse topônimo a partir, apenas, de Kabula (COBE, 2010) é limitá-lo ao
sentido dicionarizado, por isso Cabula pode ser, o que Castro (2008) apresenta por toque de
Obaluaiyê e Besseim junto-com o que Francisco Narciso Cobe enuncia por partilhar e dividir,
compreendido pelo significado simbólico cultural compartilhar a experiência plural africana
no Brasil, compartilhar das raízes ancestrais transplantadas da África ao Brasil.
E, mesmo com tantas mudanças realizadas pela entrada da modernidade através da
urbanização do lugar, o Cabula preserva fortemente as raízes ancestrais, por exemplo: o galo
ainda canta forte às cinco horas da manhã, anunciando o amanhecer, o vaivém do sobe e
desce das ladeiras do Cabula mantém o ritmo da vida, da continuidade civilizatória africanobrasileira. Talvez a Cabula não seja mais ritualizada no contexto do culto à terra úmida, talvez
seu dinamismo seja reatualizado em outras manifestações africano-brasileiras, tal como
fizeram os ancestrais do antigo Kongo nas manifestações do Kimpasi.
Bem, vamos conhecer a territorialidade Cabula na contemporaneidade.
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3 TERRITORIALIDADE CABULA NO TOM DO KIPOVI CABULEIRO
O‘ Maria Neném
Pedrito vem aí
Ele vem cantando
ca ô cabieci.
(GUIMARÃES, 1949)20

O poder da palavra oral é considerado pelos povos das sociedades de tradição oral como
algo sagrado que apenas o ser humano detém entre todos os seres vivos da Terra. É durante a
interação dinâmica, como a interação que realizávamos durante as entrevistas com narrativas,
que percebi o tom da palavra anunciando a mudança de ritmo corporal e sonoro, pois o tom
destaca os conhecimentos ditos, que têm grande significado simbólico cultural para pessoa.
O tom do Kipovi Cabuleiro é uma expressão que caracteriza a variedade da entonação
posta na palavra do morador do Cabula, quando este atribui valor simbólico aos constituintes
das narrativas da história do Cabula. O tom alarga a significação da palavra, e foi, justamente,
durante os diálogos nas entrevistas que percebi, no aumentar e diminuir a voz, no grave e no
agudo, que o som da palavra constituía rico conhecimento da memória dos Kipovi Cabuleiros.
Para Juana E.Santos (2008, p.47), numa interação dinâmica: ―A emissão do som é ponto
culminante do processo de comunicação ou polarização interna. O som implica sempre numa
presença que se expressa, se faz conhecer e procura atingir um interlocutor‖. E, de fato, o tom
das palavras, além da respiração, dos olhares, dos gestos com a cabeça e os braços, traduz a
teatralidade corporal que caracteriza a afirmação africano-brasileira.
E, de fato, há uma afirmação socioexistencial da alteridade nesses tons, uma luta que
pode ser vista nos versos acima apresentados, versos cantados pelo povo negro da Bahia até a
década de 50, de exaltação à matriarca das casas de culto de Angola na Bahia, Mãe Maria
Neném. A matriarca desafiou o poder nas décadas de 20 e 30 do século passado, sua dijina
(nome) era Tuende diá Nzambi, mas seu nome católico e civil na sociedade global era Maria
Genoveva do Bonfim. Maria Neném foi um carinhoso nome que lhe deram seus filhos e
amigos.
Maria Neném foi uma das ancestrais que subia e descia a ladeira do Cabula para plantar
o nguzo, força cósmica na língua quicongo. Em 1910, a matriarca resolveu fincar suas raízes
nas terras do Beiru, assim como o povo nagô teve sua força cósmica, axé, plantada nas terras
20

GUIMARÃES apud LUHNING (1995/1996, p.197).
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do Cabula na comunidade de São Gonçalo do Retiro por Mãe Aninha, Iya Oba Biyi do Ilê Axé
Opô Afonjá. Ambas as ancestrais subiram várias vezes as ladeiras do Cabula para dar
continuidade à luta contra a hostilidade ao patrimônio africano do Brasil e à afirmação da
alteridade negra na Bahia.
As Ladeiras do Cabula talvez tenham sido as referências que mais resistiram às
mudanças da urbanização nesta centenária localidade de mata densa até a década de 60, e
participam do cenário físico-geográfico de todas as narrativas que ouvi sobre o lugar e sobre o
que vou lhes contar junto com outros Kipovi Cabuleiros, caro leitor.
Das histórias contadas, nem todas as vivi como moradora deste lugar, decerto que as
ouvi dos mais velhos quando diziam que seus ancestrais africanos e africano-brasileiros
encontraram no Cabula o que ficara pra trás na África ancestral, e ouvi dos entrevistados que
carinhosamente denomino Kipovi Cabuleiro.
As ladeiras sempre ligaram o Cabula a quem desejasse neste chão pisar: a Ladeira de
Pedra, que nos leva à comunidade do São Gonçalo, e a Ladeira do Arraial, à comunidade do
Arraial do Retiro, talvez sejam as mais antigas a sentirem seculares passos dos transeuntes
africano-brasileiros. De fato, todas as pessoas com as quais dialoguei sobre o passado do
Cabula mostraram essas ladeiras como um elo que une o ―espaço21‖ urbano de Salvador ao
―espaço‖ mata dos antigos moradores até a década de 60.
Como o Cabula tem um rico relevo de um morro localizado, praticamente, no meio de
Salvador, as ladeiras são os acessos a todas as comunidades do lugar, ligando-o a toda a
Cidade do Salvador, e, não por acaso, existe o topônimo não oficial Baixa do Cabula, que,
depois de urbanizado, passou a se chamar Avenida Barros Reis, mas nem por isso perdeu a
característica da base de uma territorialidade-fortaleza.
Nem o ―corpo‖ do morro perdeu o sentido de um território que se aproxima das
características físico-geográficas da cidade Mbanza Kongo (Figura 3).

21

Espaço é aqui entendido pela noção atribuída por Sodré (2002 b, p. 65), onde a diferença não tem perdas de
sua totalidade, das heranças pluriculturais enraizadas no dinâmico processo social.
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Figura 3 – Imagem de Mbanza Congo

Fonte: Recriada por Cauane Moara S. Souza (2014).

A cidade Mbanza Congo era a capital política do Reino Kongo (VANSINA, 2010 b, p.
655) onde residiam o rei Mwene Kongo ou Manicongo e as famílias das linhagens fundadoras
dos reinos, que resistiram ao colonialismo até os séculos XVI e XVII. Como se vê no desenho
feito por uma criança de oito anos nas oficinas de Literatura com contação de história da
África em outubro de 2013, a cidade localizava-se no alto, em região montanhosa banhada
pelo rio Congo. A territorialidade Cabula se aproxima de Mbanza Kongo por ser banhada pelo
Rio Camurujipe.
A noção de territorialidade aqui impressa acompanha o pensamento de Muniz Sodré
(2002, p. 14) que toma de empréstimo a noção de ―territorialidade animal‖ de Konrad Loren e
faz uma aproximação com os modos de viver dos humanos no lugar onde vivem, traduzindose por uma relação espacial, que se desdobra em dinâmicas de ação num tempo vivido.
De fato, a territorialidade ―[...] é, de localizar espaço-temporariamente as diferenças e
as aproximações nos modos como o grupo humano se relaciona com o seu real, na busca de
uma identidade‖ (SODRÉ, 2002 b, p. 13-14). Neste sentido, dizer territorialidade Cabula é
poder expressar o que os grupos humanos de cultura de arkhé africana imprimem por
afirmação da cultura herdada do lugar, é reconhecer que, no enraizamento dos elementos
simbólicos identitários, nas pujantes forças vitais que dinamizam o cotidiano há ruptura das
fronteiras do isto ou aquilo.
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E, como Kipovi Cabuleiro, afirmo que a Baixa do Cabula, antes banhada pelo Rio
Camurujipe22, até a década de 60, é uma territorialidade-fortaleza, e o fato de as políticas
públicas da modernidade terem-lhe imposto mudanças físico-geográficas para a construção,
em 1961, da Avenida Barros Reis (FERREIRA, 2009, p. 49), apenas conseguiram mudanças
nas condições de vida social e econômica, já que os valores urbanos se impõem aos valores
existentes da mata, inclusive nas suas áreas agrícolas23. No entanto os valores simbólicos
culturais da mata africano-brasileira mantêm as bases socioexistenciais.
Assim, canalizado, coberto e poluído, o rio Camurujipe tem pouco a mostrar de sua
importância vital para a expansão da sociabilidade africano-brasileira, que alimentou muitas
dinâmicas do povo de cultura de arkhé africana, povos e culturas que sabem ser a relação da
água com a terra algo imprescindível para manter o ciclo da vida, é a água que umedece a
terra e a torna fértil para a produção de alimentos.
Creio que seja importante descrever um pouco do percurso do Rio Camurujipe ou
Camarajipe, os estudos ―O caminho das águas em Salvador: bacias hidrográficas, bairros e
fontes‖ (SANTOS, E. et al., 2010) mostram que as nascentes deste rio estão nas comunidades
de Pirajá, Marechal Rondon, Boa Vista de São Caetano, Calabetão e Mata Escura, todas
próximas às terras do Cabula, exceto Mata Escura que está nas terras do Cabula.
As águas do Camurujipe formaram a Lagoa do Orobó nas matas que ligam o Cabula,
trecho da Mata Escura, ao Subúrbio de Salvador – Plataforma. Esta lagoa é uma grande
referência histórico-territorial da Revolta dos Malês em 1835 (REIS, 2003), pois muitos
rebelados africanos e africano-brasileiros fizeram pouso no Cabula e também pousaram na
beira da Lagoa do Orobó, dirigindo-se depois ao Centro de Salvador para fazer o levante.
É unânime, entre os historiadores da Bahia, a exemplo de João Reis (2003), afirmarem
que, na Rebelião dos Malês, existia uma maioria de nagôs e hauçás, foi a maior rebelião de
escravizados do Brasil. Os Malês queriam criar um território político-social próprio no qual
seriam ―homens‖ livres e poderiam ser reconhecidos e respeitados na sociedade brasileira. O
levante teve como uns dos caminhos dos rebelados as matas das Cajazeiras ao Cabula, sendo
possível dizer que, historicamente, as pisadas dos revoltosos Malês estão fincadas no chão do
Cabula e Cajazeira.
22

De acordo com Santos e cols. (2010, p.80-81), em O Caminho das Águas em Salvador, este rio tem várias
nascentes situadas nas comunidades de Mata Escura, Calabetão, Pirajá, Marechal Rondon, Boa Vista do São
Caetano, mas sua foz original estava no Rio Vermelho, Largo da Mariquita, quando se encontrava com seu
afluente, o Rio Lucaia. Na década 70, a foz foi desviada para o Costa Azul pelo Departamento Nacional de
Obras de Saneamento (DNOS).
23
Considerando agrícola a partir da acepção de Milton Santos (1959), que assim caracteriza pequenos plantios
para alimentação e meio de fonte de renda própria e familiar.
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A Lagoa do Prata recebeu este nome depois que o engenheiro baiano, de descendência
de africanos, Teodoro Sampaio, descobriu que o curso das águas que passavam neste local
podia abastecer a Cidade do Salvador no início do século XX. O engenheiro projetou duas
represas, também chamadas de dique pelos antigos moradores: Dique do Prata e Dique da
Mata Escura.
O Dique do Prata está localizado nas matas da Estrada das Barreiras, terras sob os
cuidados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), que mantém o Centro de
Triagem de Animais Silvestres (CETAS), na Rua

Fernando Pedreira, o CETAS Chico

Mendes, que cuida de animais que sofreram agressões do homem. O Dique da Mata Escura,
conhecido por Calabetão/Mata Escura, está nas terras do Terreiro Bate Folha entre as
comunidades Mata Escura e Arraial do Retiro.
Além desses diques, que estão bastante poluídos com dejetos dos esgotos das casas das
comunidades que os circundam, há outro rio passando no Cabula, é o Rio das Pedras, cuja
nascente no Cabula fica no Saboeiro. Há também a Lagoa do Cascão, localizada na Mata do
Cascão, em terras pertencentes ao 19º Batalhão do Exército, 6ª Região Militar, Quartel de
Narandiba-Cabula, cujas águas, por estarem protegidas por um órgão oficial federal, não estão
poluídas.
Figura 4 – Lagoa do Cascão

Fonte: Janice Nicolin: Foto de 2015.

Na década de 90, com o surgimento de uma nova comunidade, na Rua Amazonas, o
curso do Rio das Pedras foi também poluído com águas de esgoto, mas não faltaram esforços
do Exército para resolver a situação com diálogo juntos aos moradores da Rua Amazonas de
Baixo. Em conversas informais com Sara Nascimento, moradora da Rua Amazonas de Cima,
com família centenária no Cabula e aluna da Escola Municipal Governador Roberto Santos, a
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cabuleira disse que a Lagoa do Cascão não está mais poluída e que há vários projetos sociais
de conscientização dos moradores do entorno da lagoa para mantê-la limpa.
O Dique do Cascão ainda tem peixes e outros seres vivos, inclusive a comunidade
pescava e tomava banho até a proibição por parte do Exército (A Tarde On Line, 21 set.2008)
que identificou a enorme quantidade de coliformes fecais. Uma mudança no local foi feita e,
depois, retornaram ao uso da lagoa inclusive para banho. Um projeto de educação para
preservar as águas do Cascão tem favorecido a defesa deste patrimônio da natureza.
No Cabula, as águas em suas formas de rio, lagoa, riacho, cachoeira, fontes ou
nascentes, atraíram os ancestrais africanos que as consideravam sagradas e colocaram nomes
como Lagoa da Vovó e Baixa de Nanã. A Lagoa da Vovó foi soterrada na década de 70 para
erguer o Condomínio Solar Orixás da Bahia, localizado em frente à comunidade da
Engomadeira, comunidade onde está a Baixa de Nanã, local em que havia sete fontes ou
nascentes, e onde, no passado, realizava-se o ritual de matriz africana do culto aos ancestrais
da terra, tendo como entidade guia de maior agrado o Orixá Nanã.
Acerca da Lagoa da Vovó, havia muitas histórias que alimentavam o imaginário social
africano-brasileiro. Uma delas era que havia um homem forte e negro que guardava a lagoa e
era chamado Nego D‘Água, quando ele aparecia, sempre havia uma das pessoas mais velhas
que pedia para todo mundo sair da lagoa, Seu Dinho, pintor de carro, de 55 anos, contou-me
essa história, dizendo que, na infância, viu o Nego D‘Água na Lagoa da Vovó. No
entendimento dos mais velhos, que eram pessoas da tradição africana, o Nego D‘Água era
filho de Nanã.
No universo mítico-sagrado africano, ―Entre os nagôs que habitam no Benin, Nanã é
considerada a progenitora dos orixás‖ (LUZ, M.A., [1995]2013, p. 81), entidade originária do
antigo Reino Daomé na África Ocidental, de povos jejes que cultuam voduns. Seu culto foi
incorporado à cultura iorubá quando os povos do Daomé passaram para o domínio político
dos iorubás. Os povos congo-angola aproximam Nanã de Nossa Senhora Santana, avó de
Jesus Cristo, e, na Umbanda, é cultuada como Vovó Maria Conga.
Este é o Cabula que poucos conhecem na contemporaneidade e poucos sabem sobre seu
passado, como a Kipovi Cabuleira Nengua Lembamuxi, uma pessoa que detém o mais elevado
cargo do Terreiro Tumbenci. Kipovi Lembamuxi é a Nengua responsável por reabrir ao
público esta casa, fundada pela matriarca de Angola, Maria Genoveva do Bonfim, Mãe Maria
Neném, pois, com a morte da matriarca em 1945, a casa fora fechada.
A Nengua Lembamuxi conta sobre um Cabula que encantou sua tia-avó no início do
século XX e a trouxe para a comunidade do Beiru. Nessa época, a dimensão territorial do
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Cabula, representada graficamente pelo mapa (REIS, 2003, p.134), mostra ―[...] suas
fronteiras ao Norte com Pirajá, ao Sul com Brotas, ao leste com a Orla Marítima sentido Boca
do Rio, Pituba, Rio Vermelho, Oeste Mares e Calçada‖ (NICOLIN, 2014 a, p. 46). De fato, é
uma localidade bem posicionada na Cidade do Salvador.
Contudo, vê-la na sua magnitude, tanto na dimensão espaço-territorial quanto na
dimensão cultural mítico-sagrada, penso que é para quem permite ampliar sua visão da
realidade, das vivências numa territorialidade com valores pluriculturais africano-brasileiros.
A narrativa da Kipovi Cabuleira Nengua Lembamuxi faz um traçado descritivo do Cabula:

Fui criada dentro dos matos do Beiru, ia pra Mata Escura andando, São
Gonçalo andando, Retiro andando. Ia pro Bonfim assistir missa andando,
descendo a Estrada das Barreiras toda [estica o braço direito e inclina o
corpo na direção que avança o braço], descendo a Lagoa da Vovó, que você
também conhece24, saía no São Gonçalo e descia a Ladeira do Retiro25,
seguia toda San Martins, andava todo Largo do Tanque para chegar na
Calçada [onde está localizada a estação Ferroviária de Salvador], onde
minha avó recebia dinheiro no Vásquez, o Edifício Vásquez, nele tinha um
banco, era ali que minha avó recebia dinheiro, chamavam de Montepio. É...,
hoje [sorri largamente e pausa]. Então, minha avó quando ia receber dinheiro
dizia: ―Vamos pra Montepio receber dinheiro‖. Depois ela saía dali e dizia:
―Vamos pro Bonfim.‖. Eu fui criada assim. (Nengua Lembamuxi, 2014).

Realmente, é difícil precisar limites territoriais do Cabula, apesar do olhar euclidiano
das perspectivas do racionalismo progressivo matematizar, decompor, esquadrinhar e definir
um pequeno trecho deste morro como território/espaço geométrico Cabula, herança do
Renascimento científico do Ocidente dos séculos XV e XVI. São as conveniências políticas
de expansão territorial do mundo urbano-industrial:

Desde então, o espaço é concebido (partes qualitativamente inseparáveis),
contínuo (sem qualquer interrupção), infinito (sem limites), tridimensional
(dotado de altura, largura, profundidade)etc. Estas e outras características
assinalam o domínio da concepção do espaço dito euclidiano, onde tudo
passa a ser dominado pelo olho do observador. (SODRÉ, 2002 b, p.24).

Pelas narrativas da Kipovi Lembamuxi, é possível perceber que ela herdou, da
ancestralidade africana que sociabilizou o lugar, o que o próprio ancestral tinha no seu corpo
como limites territoriais do Cabula. Talvez a classificação do Ocidente não lhe fosse
importante como é para as iniciativas de políticas públicas de expansão territorial. A extensão
24

Esta é uma das formas de linguagem para convidar o interlocutor a participar da narrativa.
Esta é outra ladeira que sai onde, atualmente, fica o Largo do Retiro. Na década de 60, havia o matadouro de
bois que abastecia a Cidade do Salvador e era o fim de linha do bonde da linha Retiro-Barroquinha.
25
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é o que interessa à homogeneidade do espaço na ideologia do Ocidente, mas, para o africanobrasileiro da cultura de arkhé, o corpo delimita invisivelmente o espaço no lugar de suas
vivências, e foi assim que os ancestrais libertos, escravizados e livres fundaram
territorialidades como Cabula, Curuzu e Matatu na Cidade do Salvador.
Com efeito, o espaço tecnicamente determinado pelo universalismo científico, retruca
Sodré (2002 b, p.26), ancorado em Heidegger, é: ―[...] uma provocação cada vez mais
obstinada ao homem moderno [...]‖. Com a ideologia de dominação do mundo, o colonizador
conseguiu oprimir, subjugar, desqualificar o homem africano e seus descendentes e pô-lo fora
do campo dos direitos da terra vivida e cultivada. Só não esperava que, mesmo com tantos
obstáculos ideológicos e aparatos jurídicos patrimonialistas, o negro encontrasse formas de
construir suas iniciativas patrimonialistas socioexistenciais em um novo território.
E tendo as ladeiras como referência dos limites do acesso para ir e vir quando bem
quisessem e entendessem, os antigos moradores criaram os elos entre o Cabula e as outras
localidades de Salvador, elos importantíssimos ao vaivém dos quilombolas até quase o meado
do século XIX e dos fundadores das primeiras comunidades no pós-Abolição: Beiru,
Engomadeira, Mata Escura, Estrada das Barreiras, Arraial do Retiro, São Gonçalo do Retiro,
Saboeiro, Cacunda Yayá – atual Sussuarana –, Pernambués, Beco de Francelino – atual Nossa
Senhora do Resgaste.
Dessas comunidades destacadas, talvez quatro tenham sido as responsáveis pela
expansão da sociabilidade do Cabula, sobretudo por acolher, em suas terras, o enraizamento
dos valores culturais transplantados da África e renovados no Brasil: são as comunidades do
Beiru, São Gonçalo do Retiro, Mata Escura e Pernambués.
Em cada uma dessas comunidades, personalidades africano-brasileiras desdobraram-se,
tanto para repatrimonializar os legados da África na Bahia, como Miguel Arcanjo no Beiru,
Mãe Aninha no São Gonçalo, Bernardino na Mata Escura e Mãe Hilda com Seu Nezinho –
Manuel Pinto no Pernambués, quanto para a abertura de diálogos com a sociedade global.
Creio que seja importante aprofundarmos a noção de repatrimonialização, e, mais uma
vez, sento-me ao lado de Sodré (2002 b) e bebo dos seus conhecimentos sobre a dinâmica
política de afirmação africano-brasileira simbólica cultural. A repatrimonialização foi uma
atitude de política de preservação do legado herdado da África.
É preciso ressaltar que, quando me refiro ao patrimônio, não trato o tema pela lógica de
um ―Estado patrimonial‖ (SODRÉ, 2000, p.72) que apela para a subordinação de alguns
grupos sociais oferecendo privilégios através de bens materiais e econômicos. Seria decerto o
―estamento‖ (WEBER, apud SODRÉ, 2000, p. 72), isto é, uma camada social que, ciente dos
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seus privilégios na sociedade, retém esse patrimônio para si própria e os seus como benefícios
sociais.
Para os povos de cultura de arkhé, o patrimônio é um conjunto de bens simbólicos
adquiridos nas relações por meio do culto ao sagrado e às linhagens fundadoras de territórios
políticos para a coletividade, por uma territorialização, ações de famílias tradicionais,
linhagem:

De fato, por trás da transmissão de bens (econômicos e simbólicos) operada
por esse grupo patrimonial chamado ―família‖, encontra-se a linhagem, ou
seja, o conjunto das relações de ascendência e descendência regido por uma
ancestralidade que não se define apenas biologicamente, mas também
política, mítica, ideologicamente. Patrimônio é algo que remete à
coletividade, ao antiindividualismo. (SODRÉ, 2002 b, p. 74).

No Brasil, o ato de repatrimonializar dos povos africanos nagôs desdobrou-se nos cultos
aos eguns, ancestrais ilustres, linhagens, e nos terreiros de candomblé aos orixás, forças
sagradas, assim como os povos congo-angola foi nos cultos aos minkisses, forças sagradas,
aos mpungu, ancestrais de linhagem, e nos povos jejes de Daomé nos cultos aos voduns.
Ao me aprofundar com os estudos sobre a territorialidade Cabula, não posso deixar de
reafirmar a necessidade do respeito aos primeiros moradores, que com quilombos até meados
do século XIX, realizaram a reterritorialização e dinamizaram o culto às linhagens fundadoras
dos seus territórios em África nos cultos ao sagrado, como no culto Cabula que deu origem ao
topônimo. As comunidades inaugurais foi outra ação no início do século XX, a exemplo do
Beiru, da Mata Escura, São Gonçalo e Pernambués, Engomadeira e Cacunda Yayá, atual
Sussuarana, guardam uma rica memória das culturas de arkhé, chãos de terras úmidas.
Esta riqueza histórico-cultural guardada no Cabula pode ser identificada em duas
temporalidades imbricadas: uma guarda o Cabula antes de 1960, a partir das experiências
vividas pelos ancestrais quilombolas e ancestrais fundadores das comunidades da tradição oral
africana; e a outra, o Cabula depois de 1960, a partir da chegada das referências do mundo
urbano-industrial que modificaram sensivelmente as características da natureza de mata
cabuleira, ao lhe impor, sem negociação, a convivência com o concreto (cimento) para fins de
modernização da Cidade do Salvador.
Dessa forma, a narrativa não se prende ao tempo parado, ao contrário, acompanha com
dinamismo todas as transformações no tempo vivido. Com efeito, Paul Ricoeur (1994, p.15)
adverte: ―O mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal‖. A
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experiência do passado trazida ao presente e a experiência do presente levada ao passado são
percebidas com clareza quando narradas.
Os Kipovi Cabuleiros Nengua Lembamuxi, Nengua Damuraxó, Kota Vanda, Jadson
Bonfim, Adriano Andrade e Dona Dadá mostram, em suas narrativas, que: ―[...] o tempo
torna-se humano na medida em que está articulado de modo narrativo: em compensação, a
narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal‖
(RICOEUR, 1994, p.15). O que os Kipovi Cabuleiros narram vai compondo um corpo como
se fosse uma continuidade histórica africano-brasileira.
As narrativas das Professoras Maria Cleusa, Judite, Genilda Cristina, Francisca de
Cássia, Nara, dos Professores Geraldo Seara, dos estudantes Marilton e Washington,
Anatildes e Alcinéia, dos gestores Biandra, Adson Moradillo e Lúcia Dórea, do funcionário
Valdivino do Espirito Santos, das funcionárias Vera Lúcia de Deus, Rosimeire, Cássia e
Cândida, todos moradores do Cabula, traduzem as experiências da implantação e expansão
dos sinais da modernidade a partir de 1960. Eles não conheceram o Cabula ancestral, mas
ouviram dos parentes e vizinhos as histórias do passado e viveram o momento mais algoz da
urbanização no lugar, com muita derrubada de árvores e soterramentos de lagoas e nascentes.

3.1 CABULA E SUAS RAÍZES CULTURAIS

Dizem os antigos do Cabula que os mais antigos contavam que quem saísse de São
Caetano, Pirajá, Calabetão para chegar ao Cabula, subia a Ladeira do Arraial, quem saísse da
Fazenda Grande, Mares, Liberdade, Curuzu, subia a Ladeira das Pedras e chegava ao São
Gonçalo, já quem saía do Caxundé, atual Boca do Rio, e da Orla do Rio Vermelho e Pituba,
subia uma ladeira estreita chamada Beco da Coruja e chegava ao Saboeiro.
Outros subiam a ladeira que ia dar na Cachoeirinha e chegavam ao Campo Seco-Beiru,
atual Cabula VI. Havia aqueles que queriam ir à comunidade Mata Escura: caso saíssem de
São Caetano, cortavam as matas onde está atualmente parte da BR 324 e chegava direto à
Mata Escura; outros subiam a ladeira do Arraial, trecho da comunidade Calabetão, e seguiam
pela Estrada das Barreiras para depois irem ao Beiru ou Estrada de Mata Escura, estrada que,
com a urbanização, passou para a denominação Avenida Cardeal Brandão Vilela. Com isso, é
possível entender por que a comunidade Calabetão, às vezes, é considerada Cabula.
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Os moradores menos antigos têm na memória os sinais da Ladeira do Cabula mais
recente, feita e pavimentada pela urbanização na década de 60 26, que foi nomeada Rua
Cristiano Buys, feita para circulação do trânsito urbano, que não era por carroça ou charrete,
como usavam os antigos, mas pelo bonde, que saía da Barroquinha e ia até o Largo do
Cabula, o meio de transporte favorecido pela pavimentação, além do automóvel dos poucos
que viviam nas chácaras, logo após a Ladeira do Cabula e do Pernambués.
Conhecendo essas duas formas de viver do Cabula, passei à busca sobre essa
territorialidade a partir de duas dimensões temporais: antes de 1960 e depois de 1960. Isso me
ofereceu condições para o entendimento da existência do ritmo de vida social paradoxal,
ritmo que caracteriza a contemporaneidade. Penso que tudo isso está relacionado às formas
existenciais como as terras do Cabula foram utilizadas, e, sem querer me aprofundar nas
questões políticas e jurídicas de posse da propriedade, cito o modo como os grupos sociais
com diferentes valores éticos e estéticos se organizaram para domínio do espaço-lugar de
criação da sua historicidade.
Decerto que o Brasil colonial e o republicano progressista herdaram do Ocidente o
conceito de domínio do território pela posse da terra, isto é, a propriedade confirmada por um
documento jurídico. Na colônia brasileira, sabe-se que esse documento não podia ser entregue
a um escravizado e/ou um habitante das Américas destituído dos valores de sua arkhé
cultural.
Sobre isso, Sodré (2002 b, p. 29) pega de empréstimo de Schmit a expressão ―nomos‖
que caracteriza o ato de dividir um espaço ancorado nas leis políticas, jurídicas e religiosas do
poder absoluto: ―[...] (palavra derivada de nemein, que significa tanto ―dividir‖ como
―apascentar‖). O mapa, a cartografia ocidental, é um instrumento do nomos ocidental, e não
compreender e/ou rejeitar esses conceitos para se referir ao domínio do território, no mínimo,
é ser considerado inumano, selvagem e primitivo, ignorante e fora da lei, é ignorado, não
compõe o grupo dos recomendados pelo poder progressista. Sodré (2002 b, p.29) salienta:

Ao tomar a terra e transformá-la num espaço ordenado de forças, um grupo
não pode deixar de revelar a natureza de seu nomos. As diferentes
representações espaciais traduzem os diversos estatutos do espaço como
objeto social, organizando-se a partir de exigências do sagrado, de interesses
mercantis ou do Estado.

26

Quando utilizo o termo atualmente, refiro-me a partir da década de 60, quando a urbanização chega com
intensidade no Cabula, já que o primeiro sinal da modernidade foi em 1943, com a instalação do moderníssimo
prédio do 19º Batalhão dos Caçadores do Exército Brasileiro, Quartel do 19º BC ou Quartel de Narandiba.
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O nomos ocidental não dá conta da dimensão do Cabula, a territorialidade foi aos
poucos sendo apoderada por duas lógicas: a político-jurídica do Ocidente, com título de
propriedade da terra dado pelo rei de Portugal, e a política de afirmação socioexistencial
africana de repatrimonialização dos valores culturais, primeiro nos quilombos, depois
inaugurando comunidades-terreiros. A dimensão quilombo nunca foi considerada pela política
colonial e imperial luso-europeia, mas os ancestrais africanos sociabilizaram estes lugares.
Com o advento da República, o Brasil continuou favorecendo os descendentes dos
colonizadores, que eram os únicos a ter direitos às posses, patrimônio material e monetário.
Entretanto alguns negros de posse no pós-Abolição conseguiram comprar terras, inclusive no
Cabula, como veremos a seguir.
As duas lógicas de aquisição das terras mostram os elementos de composição da
história do Cabula e, pelos documentos escritos, pouco se tem a falar da sociabilidade africana
e africano-brasileira no lugar. Os que tiveram posse dada pelo poder colonial e imperial não
moraram no Cabula, talvez seus empregados e/ou escravizados, como Seu João Nepomuceno,
avô de D. Bernadete Pereira, conforme as narrativas desta moradora da Estrada das Barreiras.
E, quando se trata de dimensionar o Cabula, a lógica do Ocidente não consegue dar
conta do que o corpo do Cabuleiro guarda como tempo vivido, por isso se admite a existência
de vários Cabulas. A Kipovi Cabuleira Nengua Lembamuxi, Geurena Passos Santos, enriquece
nossa narrativa, intercalando com argumentações sobre sua noção da dimensão físicoterritorial do Cabula:

O Cabula para mim, [pausa] vai da Ladeira do Cabula até o Cabula VI por
ali. Acredito que também vai até a Brasilgás [instituição próxima à Br 324
trecho do Pirajá]. Por que Mata Escura não é Cabula? Mata Escura é Cabula,
descendo ali vai dar na Brasilgás. Então, acredito que Cabula pode ir até a
Brasilgás sim, e por que não?

E sobre o Pernambués e o trajeto para outras comunidades:

Ali você sobe a ladeira [fala da Ladeira do Cabula atual que tem nova
denominação: Rua dos Rodoviários]; a primeira entrada é o Pernambués, não
é? Aí, você vem, vem, vem [bate as mão, abrindo e fechando, puxando-as
para seu corpo mostra os gestos de quem está andando] e chega ao Resgate,
que não existia, também no Resgate era tudo Cabula, onde o Resgate é hoje
era uma fazenda, abriram tudo, venderam ou deram, não sei o quê, e
construíram esse bairro, Nossa Senhora do Resgate, um bairro no outro
bairro. Depois, vinha o 19º BC, do outro lado era um sítio, já tinha aquela
igreja em frente ao 19º B.C e tudo era mato ou sítio, chamava de roça,
ninguém chamava sítio ou fazenda, chamava roça, era roça de um lado e
roça do outro lado até chegar no Saboeiro.
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Ainda tem este! [levanta o indicador da mão esquerda]. Não é Cabula o
Saboeiro? O Saboeiro é onde tem o ‗Roberto Santos‘ [fala do hospital]. Tudo
aquilo ali era Saboeiro e vinha até cá embaixo [o corpo é o mapa, é o guia,
enquanto fala, gesticula com sinais de movimento], pois Saboeiro não tinha
saída, era tudo roça e mato, hoje tem aquela pista que leva à Paralela.27
Então, venha embora pra Estrada das Barreiras28. Tem a Engomadeira que
entra [gesto com a mão direita], depois o Arraial do Retiro [gesto com a mão
esquerda], com a Lagoa da Vovó pra sair no São Gonçalo, fazia isto pra
cortar caminho, porque a estrada reta que é aquela que faz São GonçaloBarreiras, ali está o lugar que chamávamos de Tesoura29, não sei mais como
é que chama ali, se ainda é Cabula. Vinha embora para Barreiras, pá, pá, pá
até chegar no lugar com uma entrada para chegar na Mata Escura e outra
para chegar no Beiru. Chegando aqui no Beiru, quem morava aqui em cima
ficava, quem não morava lá, descia para onde era o Campo Seco, hoje é
Cabula VI.(Lembamuxi, 2014).

Esse é um mapa descritivo, apresenta a recusa de um saber que constituiu identidades
confinadas às razões econômicas capitalistas, uma identidade de rebelados contra as leis do
confinamento da existência pessoal e social. Mais uma vez, trago Muniz Sodré (2002 b, p.
650) quando diz que os bantu conhecem o território pela tomada de posse da pessoa.
No processo de educação da tradição oral congo-angola, o iniciado, aos poucos, vai
aprendendo a reconhecer e valorizar o corpo como se fosse o mundo, uma dinâmica de
socialização da pessoa no lugar das vivências seminais. Esse tipo de memória guarda as
dimensões fora de um plano cartográfico, plano que não sabe quais terras compõem o Cabula.
Com efeito, essa relação do povo bantu com o lugar onde vive oferece-lhe uma lógica
própria de construção do conhecimento do espaço das vivências. Nengua Lembamuxi, quando
foi motivada a narrar sobre a comunidade da Sussuarana e sobre Mãe Tança da Cacunda
Yayá, assim se referiu: ―Que nada! (levanta os braços). A Sussuarana era mato puro. Quem ia
pra Sussuarana pelo amor de Deus? Ouvi falar, mas não a conheci, diziam que ela era jeje,
eram as terras da Corcunda Yayá‖ (Lembamuxi, 2014).
Não falou de Mãe Tança, mas ―Ouvi falar‖ é uma expressão de quem sabe algo
superficialmente e não se lança a falar por não ter aprofundamento, já que não são frutos de
suas vivências, é possível que seja um sinal de respeito à pessoa e, talvez, também ao lugar.
As andanças a que a Kipovi Lembamuxi se refere foram feitas por quem morava e por
quem ia ao Cabula ver um parente, amigo, e em busca do nguzu ou axé, força mítico-sagrada.

27

Paralela é a Avenida Luiz Vianna, aberta pelo Governador Luiz Vianna Filho em 1971.
Observe a linguagem que convida a participar das lembranças: ―Venha embora pra Estrada das Barreiras‖.
29
Ainda hoje, 2015, a população chama de Tesoura o lugar onde está a entrada do São Gonçalo, onde estão os
tanques da Empresa Baiana de Água e Saneamento (EMBASA).
28
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Os que moravam fora, quando iam ao Cabula, podiam ver de perto a fartura em terra, águas,
fauna e flora, então, os que tinham posses monetárias passavam adquirir terras.
Em trabalhos anteriores, mostrei que as terras do Cabula, após a derrubada dos
quilombos, antes dos meados do século XIX, passaram a pertencer a famílias importantes da
aristocracia baiana, porém, muito antes, algumas terras já tinham ―donos‖ que, talvez, nunca
tenham vindo ao Brasil.
Escritos de Cid Teixeira (1978, Livro III, p. 28) apontam que, no final do século XIX,
em dezembro de 1882, as terras da Engomadeira pertenciam à Condessa de Pedrosa e
Albuquerque, assim como as terras da Fazenda Bate Folha, na Mata Escura, pertenciam ao
senhor Manoel Moniz e Maximiliano da Encarnação Santos. De fato, os antigos moradores da
Mata Escura se lembram do velho Maximiliano Santos, falam de sua morte e da ocupação de
suas terras na década de 70, depois de sua morte.
O mesmo autor (TEIXEIRA, 1978, p.7) apresenta as terras do Cabula, Fazenda
Paciência, Ubarana e Pituba, desde o século XVIII pertencentes ao Marques de Niza, tendo
sido a ele doadas em 1704. Sua herdeira, Marquesa de Niza, vende as terras ao capitão Tomás
da Silva Paranhos, contudo Cid Teixeira ressalta que as terras do Cabula pertenciam ao
patrimônio material do Mosteiro de São Bento, que recebeu a sesmaria em 1609 de Garcia
d‘Ávila, filho de Tomé de Sousa, primeiro Governador do Brasil Colônia e fundador da
Cidade do Salvador.
Essa lógica patrimonialista colonial atribuía o sentido de ―dono‖ a alguém que recebia
um documento escrito que lhe conferia o título de proprietário, mesmo sem tê-lo comprado,
uma linguagem que representa as formas de poder político da Coroa Portuguesa dada aos
funcionários de cargos que implementavam as políticas de colonização:

A reprodução do poder, o refazimento na Colônia das estruturas de poder
que existiam em Portugal tem como vínculo essa gente sem muito dinheiro,
mas com alvarás no bolso, sesmarias na terra e nomes que assustam e forçam
o respeito lá na Corte e cá na Colônia. (DÓRIA, 1994, apud SODRÉ, 2000,
p.74).

A colonização retirou as terras dos povos autóctones das Américas, terras ditas achadas
pelos portugueses e espanhóis, assim como destruiu estruturas sociais das arkhé culturais na
África e impulsionou a escravização dos conhecedores dos valores simbólicos culturais
herdados.
Assim, de posse das terras e com a imposição do poder político de subalternidade aos
donos da terra, os portugueses criaram e enriqueceram suas linhagens. ―Para o negro no
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Brasil, com suas organizações sociais desfeitas pelo sistema escravista, reconstruir as
linhagens era um ato político de repatrimonialização‖ (SODRÉ, 2002 b, p.75). O Cabula não
se constituiu nesta possibilidade patrimonialista do povo negro, porém demarcou e expandiu
as formas de sociabilidades negras de espaços simbólicos sagrados, a exemplo das
comunidades-terreiros.
E foi criando essa possibilidade de repatrimonialização das linhagens no início do
século XX, que a territorialidade Cabula teve pisando no seu chão algumas personalidades
que enriqueceram a história dos africano-brasileiros: Maria Genoveva do Bonfim, Miguel
Arcanjo de Souza no Beiru, Manuel Bernardino da Paixão na Mata Escura, Feliciano Alves
dos Santos e Francelina Evangelista dos Santos na Estrada das Barreiras, Hilda Pinto dos
Santos em Pernambués, todos ancestrais fundadores do enraizamento da tradição oral africana
congo-angola da Bahia.
Nas terras do Cabula, estão enraizados valores africano-nagôs fincados pela ancestral da
sociabilidade iorubá no São Gonçalo do Retiro, Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha, que
deu início à terceira casa de culto dos povos iorubás em Salvador em 1910, o Ilê Axé Opô
Afonjá. Sobre esse legado guardado no Cabula, dediquei os estudos do mestrado, e o fruto
encontra-se publicado (NICOLIN, 2014 a), por isso dedico-me, neste trabalho, aos estudos da
arkhé congo-angola e trago como referência a linhagem Tumbenci da Mam’etu Maria Neném.
É importante ressaltar que a ancestral Mãe Maria Neném, ao fincar suas raízes no
Cabula, tinha seus motivos relacionados à força mítico-sagrada fincada nos quilombos que
deram origem às comunidades centenárias. Maria Neném não foi a única a pensar o Cabula
como solo de origem da ancestralidade africano-brasileira, muitas personalidades da cultura
de arkhé foram para o Cabula seguindo os mesmos propósitos. A etnóloga Juana Elbein dos
Santos (2001, p.16), num artigo para o periódico Sementes: Cadernos de Pesquisa,
organizado por Narcimária Luz, esclarece:

Em relação aos quilombos, sabe-se que a finada Iyalaxé Aninha, famosa
sacerdotisa suprema do terreiro Axé Opô Afonjá, implantou a comunidade
nas mediações do Cabula, por considerar o local profundamente associado
ao passado heroico, à continuidade cultural e, segundo a tradição, pleno de
axé, de poder mítico emanado dos antepassados africanos e crioulos
enterrados nestas terras. O sítio se impregnou de profundo significado
histórico para a população crioula que nele reimplantou várias comunidades
de tradição africana, embora nada prove que o terreiro Opô Afonjá realmente
esteja no local exato onde existiram as roças e arraiais que constituíram o
quilombo do Cabula, finalmente arrasado em 1807.
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Este foi um forte motivo para essa territorialidade ter atraído tantas lideranças da
tradição oral africana no início do século XX. Por exemplo, o ancestral Miguel Arcanjo de
Souza comprou, em 1910, as terras da Fazenda Campo Seco nas mãos da família Silva
Garcia30, que era também chamada ―Fazendo Beiru‖, como cita Eldon Araújo Lage, filho por
iniciação da comunidade conhecida por Terreiro São Roque no Beiru, o Unzó Nzumbo Tabula
Dico a Meiã Dandalunda, situado na Rua Direta do Beiru.
Miguel Arcanjo, em 1912, fundou o Terreiro Ekutá Angue Nvunji Kimbunji do culto
Amburaxó, de acordo com os depoimentos dos descendentes de Miguel Arcanjo relacionados
às suas filhas Caetana, a Senhorazinha31, e Guilhermina, ambas falecidas. Nesse mesmo
período, a ancestral Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha comprou as terras no São
Gonçalo, 1910, e plantou o axé do Ilê Axé Opô Afonjá.
O sentido de pertencimento territorial sagrado esteve presente em outra nação, os
valores africano-jeje Savalu foram plantados pela ancestral Joaci, Mãe Tança, nas terras
denominadas Cacunda de Yayá, onde a ancestral funda o enraizamento da tradição oral dos
povos do Reino de Daomé. Os antigos do Cabula sabem pouco sobre a presença desta
ancestral, mas Nengua Indaramukaia, maior liderança do Ganzuá Magombo Monunguzo,
localizado entre o Arraial do Retiro e a Estrada das Barreiras, filha do Terreiro Viva Deus e
iniciada por D. Miúda, que era filha de iniciação de Maria Neném, conheceu Mãe Tança, mas
afirma que não ia muito às terras da Cacunda de Yayá, pois talvez houvesse pouca circulação
de pessoas nessas terras.
Na realidade, o lugar, na década de 70, passa a ser chamado Sussuarana e fica num
trecho mais próximo da comunidade de Pituaçu e de Pau da Lima, tendo sofrido os cortes e
recortes das terras para fazer o Centro Administrativo da Bahia – CAB, motivo da
desapropriação das terras onde ficava a casa de culto Jeje Savalu, Cacunda de Yayá.
Atualmente, o lugar está fragmentado em três comunidades: Sussuarana Velha, Sussuarana
Nova e Novo Horizonte.
O topônimo Sussuarana nasceu do loteamento Jardim Guiomar na década de 70.
Lembro muito bem das vendas dessas terras, pois uma prima de minha mãe foi comprar terras
neste lugar, que, por sinal, era de aforamento, como muitas de Salvador. Nos estudos de
Marcio Nery Almeida, organizado por Narcimária Luz (2013), pesquisador do PRODESE,
Sussuarana foi a Fazenda de Dona Guiomar, e lá nasceu a história de Zé da Onça, um mateiro

30
31

Descendentes de Garcia D‘Avila, filho de Tomé de Souza, primeiro Governador da Bahia.
HISTÓRIA do Beiru. Disponível em: < https://jornaldobeiru.wordpress.com/2007/10/27/historia-do-beiru >..
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da fazenda de D. Guiomar, Márcio Nery reconta a história narrada por Zé da Onça com
bastante entusiasmo:

José Inocêncio era um mateiro que morava e trabalhava na fazenda de D.
Guiomar. Certo dia, ao caminhar pela mata carregando a sua foice, José se
deparou com uma enorme onça suçuarana. José Inocêncio ficou muito
assustado com o tamanho e a ferocidade dos animais. Quando a onça se
preparou para avançar sobre José, ele desferiu um golpe certeiro no pescoço
do animal, ferindo-o mortalmente. José pôs o animal sobre as costas e o
levou até a sede da fazenda. (ALMEIDA, 2013, p. 138).

A história conta que José Inocêncio contou a todos na fazenda o episódio com a onça,
sendo considerado um homem bravo, valente e passou a ser chamado ―Zé da Onça‖, ―Homem
da Suçuarana‖. Até os finais do século XX, nos pontos de ônibus que iam ao Cabula, quando
alguém que conhecia a história avistava o ônibus de Sussuarana dizia: ―Lá vem a onça‖,
transformando todos os moradores em onça, foi assim que se eternizou a história.
A Sussuarana é um trecho com muita circulação de veículos que liga o Cabula ao
Aeroporto de Salvador e parte da orla de Itapuã. Consta nos arquivos do governo estadual da
Bahia dados da desapropriação destas terras de Salvador, em 1972 e a Cacunda de Yayá foi
indenizada, desta forma o culto sai deste lugar. Talvez um estudo com maior aprofundamento
de valorização da sociabilidade fundadora dessa territorialidade possa detalhar sobre a
dinâmica de expansão da Corcunda de Yayá e o legado Jeje Savalu de Mãe Tança na Bahia.
O Novo Horizonte e Sussuarana Nova são comunidades nascidas da ocupação
espontânea entre 1970 a 1990, de terras não usadas pela iniciativa de políticas públicas para a
construção do Centro Administrativo da Bahia – CAB e das chamadas ―habitações populares‖
dos programas do Banco Nacional de Habitação – BNH e da Habitação e Urbanização da
Bahia – URBIS, as terras não usadas foram ocupadas pela população que não tinha moradia.
Do que sei, todas essas inovações da modernidade no Cabula estavam em terras onde
antes havia uma casa da tradição africana, pois, em Sussuarana, havia a Cacunda de Yayá e,
também, um rio chamado Orifugi, uma palavra de origem africana, da língua Fon ou Ioruba.
Como é possível perceber, é impossível narrar a história do Cabula sem descrever os
feitos inaugurais das casas das matrizes africanas congo-angola, nagô e jeje, abertas ao
público, iniciativas para repatrimonializar as origens fundadoras de linhagem africanas.
A memória coletiva do Cabula se mantém viva no reconhecimento e preservação da
memória africano-brasileira dos primeiros moradores, que, para dar continuidade aos cultos
de celebração da memória das linhagens fundadoras de territórios na África – Kongo, Ioruba e
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do Daomé –, permitem que o Cabula possa falar de si mesmo, sua origem, sociabilidade e sua
existência de lugar de afirmação africana e africano-brasileira.
É este Cabula que a educação da Bahia precisa conhecer, para que os educadores
possam dialogar com as crianças, adolescentes e jovens moradores de territorialidades
dinamizadas por valores plantados pela ancestralidade africano-brasileira, sobre o que está
enraizado no imaginário coletivo e expresso nos modos e formas pluriculturais.
Por isso, insisto em concordar com Narcimária Luz (2013, p.22) de que há a
necessidade de a sociedade brasileira, principalmente da instituição escola, compreender a
‖Descolonização e Educação‖ como uma iniciativa de restituição da dignidade da alteridade
negra capaz de colaborar para superação dos imperativos político-ideológicos coloniais e
racistas da sociedade brasileira. A busca de referência através da memória pode valorizar as
alteridades.
É importante pensar que: ―[...] a memória continua sendo a capacidade de percorrer, de
remontar no tempo [...]‖ (RICOUER, 2007, p. 108). A memória das narrativas é um fruto que
guarda sementes linguísticas e históricas de reflexão para o reconhecimento da pluralidade
herdada das civilizações africana e dos povos autóctones das Américas. Por via da memória, é
possível ‗desocultar‘ e quebrar o silenciamento dos corpos recalcados pelas ideologias
imperialistas euro-americanas.
A memória coletiva, entendida pela noção de ―guardiã do passado ancestral‖, é pouco
utilizada nas escolas, talvez até nas universidades. Entendo que essa memória pode ser uma
referência para pensar a nossa identidade cultural numa dinâmica de descolonização, já que a
maioria do pensamento brasileiro se curva às ideologias dos herdeiros da colonização. Talvez
essa noção de memória, dentro e fora da escola, possa rever os sentimentos do subjugado,
conformado, mas também do desconhecedor de suas raízes culturais congo-angola, nagô e
jeje.

3.1.1 Arkhé congo-angola do Cabula: a linhagem Tumbenci

Ao seguir os estudos de Edison Carneiro (1948) e Luiz Vianna Filho (1946),
identifiquei a presença expressiva dos ancestrais congo-angola na Bahia, povos trazidos de
Benguela, Angola – Reino Ndongo, Cabinda, oriundos de uma mesma arkhé cultural, Kongo.
Por uma questão de respeito e de reconhecimento da importantíssima personalidade
africano-brasileira que foi Mãe Maria Neném, Maria Genoveva do Bonfim, destacarei seus
feitos de coragem para afirmação dos legados dos reinos do Kongo, pois a linhagem Tumbenci
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guarda os valores culturais de Cabinda. Assim, não poupei esforços para narrar a saga dessa
ancestral que dedicou toda sua vida à preservação e à expansão do patrimônio cultural
africano no Brasil.
Ao repatrimonializar a linhagem Tumbenci dos povos ambundo e bacongo, Maria
Neném se tornou a mais antiga referência da tradição oral congo-angola da Bahia. Alguns
filhos míticos descrevem-na como uma das mais carinhosas matriarcas da cultura africana da
Bahia, filhos que expandiram a cultura Tumbenci em muitos lugares do Brasil, já que foram
morar em outros Estados e iniciaram novas pessoas. Maria Neném é uma das mais antigas
moradoras do Beiru a motivar o vaivém de africano-brasileiros no Cabula.
Na Associação Cultural Bantu – Acbantu, nos estudos de Raimundo Nonato da Silva
(2008), foi possível encontrar os segredos da ―mata africano-brasileira‖ que guarda a história
da Mãe Maria Neném. A matriarca não nasceu na Bahia, nasceu no Rio Grande do Sul,
contudo foi iniciada na tradição oral congo-angola da Bahia, tradição oral dos antigos reinos
do Kongo, pelo africano liberto Roberto Barros Reis, que era de Cabinda, uma das províncias
de Angola. Os estudos destacam que ―Barros Reis‖ foi o sobrenome da família que manteve o
africano de Cabinda na condição de escravizado.
Maria Neném nasceu em 1865 e talvez tenha sido iniciada ainda no final do século XIX.
A matriarca de Angola na Bahia, que recebeu o título de Nengua32 Tuenda Kwa Nzaambi, é
considerada uma das mais atuantes sacerdotisas. De acordo com sua sobrinha-neta, Nengua
Lembamuxi, sua tia-avó fez muitos pousos até fundar o Terreiro Tumbenci:

[...] a falecida Maria Genoveva do Bonfim, saudosa tia-avó, comprou este
terreno por conta de já ter vivido em vários lugares com terreiros como no
Nó do Pau [Fazenda Grande do Retiro]. Dizem que ela teve terreiro no Pau
Javá, não sei bem o lado que fica, mas fica na estrada da Indonésia[matas
das Cajazeiras],tudo pelo aborrecimento que teve e não sei mais o quê. Meu
pai e minha mãe contam que ela veio morar onde é hoje o terreiro, quer dizer
já acabou, quando era do falecido Rufino, que era na descida do Arenoso, na
ladeira. Ali ficou por muito tempo, mas teve aborrecimentos e veio comprar
esse terreno daqui que era uma fazenda. A entrada era tão escura que
chamavam gruna, só tinha mato. Eu fui criada neste mato, eu e mais cinco
irmãos. (Lembamuxi, 2014).

No acervo da Acbantu, consta que Mãe Maria Neném era uma hábil mulher com pouco
riso e semblante de pessoa introspectiva, fechada. A matriarca não teve filho biológico, criou
muitas crianças até chegar à fase adulta, o que mostra os vínculos socioexistenciais da filha
32

Reitero que Nengua é o mais alto título sacerdotal recebido por uma sacerdotisa na cultura congo-angola,
maior autoridade do terreiro. Mam‘étu é o título depois de falecida; para os homens, Tat‘étu, de acordo com os
ensinamentos da Nengua Damuraxó, filha do Terreiro Viva Deus da Estrada das Barreiras.
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mítica do Nkissi Kavungo, sacerdotisa de Kavungo, Obaluaiyê para os iorubas, entidade
sagrada cujo culto exige profundo conhecimento dos mistérios da existência. Seu empenho e
determinação em zelar pela entidade relacionada à terra, às epidemias, às doenças, à vida, à
morte e ao renascimento, mostra seu compromisso com a cultura de arkhé congo-angola da
Bahia.
Relembro que Nkissi Kavungo é filho mítico do Nkissi Zumbarandá que, na cultura
iorubá, é o orixá Nanã. Poucos são escolhidos para zelar esta entidade sagrada, devido à
exigência de uma iniciação severa no conhecimento da cosmogonia bantu, que está
relacionada aos mistérios da vida, da morte e do renascimento.
Contam os mais velhos que a matriarca de Angola na Bahia criou mais de17 crianças,
era corretora de imóveis, tinha um pulso de mulher forte, corajosa, por muitas vezes desafiou
a polícia, inclusive o temido delegado-auxiliar da 5ª Circunscrição Policial, Pedro Azevedo
Gordilho (o Pedrito Gordilho), delegado severo, que exerceu o cargo entre 1920 e 1926 e
ficou famoso por perseguir e até fechar casas de matriz africana.
Angela Luhning (1995/1996), pesquisadora da Fundação Pierre Verger, apresenta uma
abordagem sobre a perseguição policial às comunidades-terreiros entre as décadas de 20 e 40,
mostrando as letras de músicas satíricas, cheias de críticas que foram apresentadas no 2º
Congresso Afro-brasileiro realizado em Salvador ano de 1937, congresso organizado pelo
estudioso da cultura africana do Brasil, Edison Carneiro.
Angela Luhning ressalta que a perseguição policial à Mãe Maria Neném não a
intimidava, ao contrário, enfrentava com vigor o delegado apelidado por Pedrito. O delegado
foi um algoz do povo de cultura de arkhé africana até o final do uso do cargo:

Porém ele continuava sendo muito lembrado pelo povo-de-santo, a ponto de
ter criado estas cantigas de ―sotaque‖, fazendo alusão a batida feita por
Pedrito na casa do famoso pai-de-santo Procópio de Ogunjá. Uma
contribuição ao mesmo Congresso cita mais uma variante, entre diversas
outras existentes referindo-se a Maria Neném, a famosa mãe-de-santo da
nação Angola, no Beiru. (LUHNING, 1995/1996, p.197).

Eis a cantiga satírica, já citada como epígrafe deste capítulo:

O Maria Neném
Pedrito vem aí
Ele vem cantando
ca ô cabieci.
(GUIMARÃES, 1949, apud LUHNING, 1995/1996, p.197).

112

Nessa canção, estão os sinais do respeito adquirido por Maria Neném na sociedade
baiana. Com a licença poética e uso da língua da arkhé africana, Guimarães mostra como o
delegado curvou-se aos poderes mítico-sagrados da tradição congo-angola. Os antigos
também contam que Mãe Maria Neném colocou uma placa na casa com o escrito ―Cá te
espero‖ e afirmam que, certo dia, o delegado, entrando na casa da matriarca para fazer uma
batida policial, foi arrebatado pelo Nkissi Nkosi, que, na língua iorubá, é Ogum, e perdeu o
controle dos sentidos.
Maria Neném é considerada a Mãe de Angola na Bahia, este título se deve aos seus
feitos de sacerdotisa na séria incumbência de iniciação de pessoas na tradição congo-angola,
que cumpriu com determinação para a expansão das linhagens congo-angola no Brasil. Dessa
forma, foram iniciados por ela Manuel Ciríaco de Jesus, Dijina Nlundi ia Mungongo, e
Manuel Rodrigues do Nascimento, Dijina Kambambe, ambos fundadores do Terreiro Tumba
Junçara.
O fundador do Mansu Bandun Kenkê, Terreiro Bate Folha, Manuel Bernardino da
Paixão, Dijina Ampumandezu, foi iniciado na tradição Muxicongo por um africano de
Cabinda, Manuel Nkosi. Contudo, antigos das casas de culto da matriz africana de Angola
contam que, quando Manuel Nkosi faleceu, Bernardino buscou orientação mítico-sagrada na
casa da Mam’etu Maria Neném.
Na educação da tradição oral africana, quando o iniciador de uma pessoa na cultura
falece, ela tem de buscar outra liderança (Nengua/Tata) da tradição, que irá dar continuidade
aos ensinamentos. O ritual chama-se Maku a Mvumbi, que significa na língua bantu: tirar a
mão do morto, isto é, seguir ensinamentos de uma pessoa viva.
E, dessa forma, Ampumandezu, Manuel Bernardino da Paixão, criou seus laços de
ancestralidade com Tatetu Manuel Nkosi na tradição Muxikongo do antigo Kongo e com
Mam’etu Maria Neném na tradição Tumbenci.
O Terreiro Bate Folha foi fundado em 1916, e a casa preserva as duas linhagens do
grupo de pertencimento do seu fundador, Manuel Bernardino da Paixão. A comunidade da
Mata Escura possui esta riqueza patrimonial graças aos esforços de Bernardino da Paixão,
embora muitas crianças e adolescentes dessa comunidade desconheçam os feitos deste
ancestral.
A dinâmica da expansão da linhagem Tumbenci não para, além do Terreiro Bate Folha
existe outra casa no Cabula com raízes do Tumbenci, é o Terreiro Viva Deus situado na
Estrada das Barreiras, sendo seus fundadores: Francelina Evangelista dos Santos, Dijina Diá
Lubidi, conhecida por D. Miúda, iniciada por Mam’etu Maria Neném, e Feliciano Alves dos
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Santos, Dijina Orisasi, que foi iniciado por Zé do Vapor numa nação nagô da cidade de
Cachoeira. Pela narrativa da Kipovi Cabuleira, Itana Maria Ribeiro das Neves, dijina
Damaraxó, é filha do Terreiro Viva Deus, casa fundada em 1946:

Sei que o Viva Deus foi iniciado na nação Angola. D. Miúda é filha de santo
do Tumbenci. Segundo contam, a finada D. Hilda é do barco dela, barco de
23, Hilda de Seu Nezinho, que morreu tem dois anos na Cajazeira, na casa
da filha, Roxa. D. Miúda, que é Francelina Evangelista dos Santos, dijina
Diá Libidi, filha de Ndandalunda, foi quem, junto com meu pai, fundaram o
Viva Deus. Na primeira geração, todos os barcos foram dela, foram
inúmeros, barco de 10, de nove, de oito, barcos grandes, todos com meu pai.
Meu pai Feliciano é filho de santo de Zé do Vapor, de Cachoeira, foi quem
fez a obrigação dele, é nagô-vodum e, por isso, o Viva Deus, em janeiro não
toca mão, é todo no Ketu, toda obrigação é feita no Ketu.
Mas toda origem do Viva Deus [foi] transmitida a todos os filhos. Minha
irmã, que é a sucessora, sucessora dada por escrito por ele, passada por meu
pai, a vontade dele, deixa para ela, mantém todos os fundamentos de Angola.
A origem é uma só, do Tumbenci, de Maria Neném. (Damuraxó, 2015).

A matriz do Tumbenci é o Terreiro Tumbenci (Fig.4) situado no Beiru; o Terreiro Viva
Deus da Estrada das Barreiras favoreceu a expansão da dinâmica Tumbenci a partir da
fundação do Terreiro Viva Deus Filho, situado na Engomadeira. De acordo com a Nengua
Damuraxó, existe também o Terreiro Viva Deus Neto, na Boca do Rio.

Figura 5 – Terreiro Tumbenci, Beiru (2005)

Fonte: Disponível em: < www.terreiros.ceao.ufba.br >.
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Do que colhi até o momento, a matriz Tumbenci se expandiu por várias partes do Brasil,
isto se deve à grande quantidade de filhos que Mam’etu Maria Neném teve nos seus
‗barcos‘33, ritos sagrados de iniciação.
Mam’etu Maria Neném e a Iyalorixá Oba Biyi, Mãe Aninha do Ilê Axé Opô Afonjá,
foram consideradas as lideranças que tiveram os mais numerosos ‗barcos de feitura‘, e o
destaque não se deve ao aspecto quantitativo, mas à responsabilidade de cuidar de tantos
―neófitos‖, muzenza na língua quicongo e iaô na língua iorubá:

Os barcos mais frequentes na pesquisa se compõem de 6 a 8 iaôs. A média é
de 5 iaôs por barco, nas casas mais antigas, e 7 a 8 nas casas mais novas, fato
explicável pela expansão recente das casas menores. Os barcos excepcionais
– de que se comenta o tamanho e que se leva prestígio à casa ou ao chefe que
o ―botou‖– são de 15, 18 e até 21, como é o caso de um famoso barco da
falecida mãe-de-santo Maria Genoveva Bonfim, mais conhecida como Maria
Neném, que deixou uma enorme geração de filhos ―do lado de angola‖,[...].
(LIMA, 2003, p. 77).

Este aspecto de mulher de fibra e garra se encontra no tom das narrativas da Nengua
Damuraxó e Kota Vanda, quando falam de D. Miúda, filha por iniciação de Maria Neném do
‗barco‘ de 23 iaôs, quando falam de Mam’etu Ujitu, neta por iniciação de Maria Neném e
filha de D. Miúda do Terreiro Viva Deus. Mam’etu Ujitu, fez a iniciação da Nengua
Lembamuxi, sobrinha-neta consanguínea de Maria Neném.
Os pertences da Mam’etu Maria Neném estão guardados no Tumbenci do Beiru, são
zelados pela Nengua Lembamuxi, embora a tradição Tumbenci esteja também enraizada na
Estrada das Barreiras, Engomadeira, no Arraial do Retiro, Boca do Rio. Observe o que
Nengua Damuraxó fala sobre a tradição africana herdada do Tumbenci:
Já tive alguns conflitos com algumas pessoas sobre o jeito do Terreiro Viva
Deus que D. Miúda implantou e depois a minha mãe [biológica], o jeito
continuou, a mesma família Tumbenci, a mesma família Maria Neném, não
houve mistura. Um exemplo é o pano de cabeça, ojá34, que na nossa nação
chama redengue, na minha cabeça, seja de nkissi mulher ou de nkissi homem
o redengue se bota do mesmo jeito. A mulher pode ser com a aba um pouco
maior e mais alta [coloca a mão na cabeça para representar a forma do
rendengue ou ojá em iorubá] e o homem um pouco menor, mais baixo.

33

Vivado da Costa Lima (2003, p.70) ressalta que ‗barco‘ é uma metáfora para designar o grupo de iniciados, a
forma de arrumação com ordem para feitura, usa as designações de origem jeje, língua ewé-fon, porém usadas
por todas as tradições na Bahia: dofona, a primeira do barco; dofonitinha, a segunda do barco; fomo, a terceira;
fomutinha, a quarta; gamo, a quinta; gamotinha, a sexta; domo, a sétima; domutinha, a oitava; vito, a nona;
vitutinha, a décima.
34
Ojá é uma expressão da língua Ioruba para se referir ao torço ou turbante.
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Já em outras casas, o nkissi homem, de um lado só bota uma aba. Então,
cada terra tem seu uso, mas eu como acompanho o jeito de Maria Neném
continuou pelo que encontrei no Terreiro Viva Deus e que minha avó
Mariazinha também trouxe.
Outra questão é o pano da costa, as pessoas estão botando o pano da costa
como se fosse um pano de enfeite; o pano da costa é um pano que aperta e
cobre as mamas. As pessoas estão botando abaixo do peito, o pano da costa é
uma proteção pra o peito, uma proteção pra suas costas; estas pessoas não
entendem sobre isto, entendeu? É uma proteção de cobertura, é como nossa
cinta [mostra a cinta], Angola tem cinta, aqui [mostra outra vez], esta cinta
está segurando nosso ventre. Tudo isto tem um porquê, está na tradição, isto
tudo está na tradição [respira fundo, pausa, me olha profundamente].
As pessoas, por acharem que fica mais redonda, querem andar sem cinta.
Angoleiro tem que usar cinta, a gente não sabe por que. Nosso camisu tem 4
tampinhos (mostra o lugar), isto significa as quatro Iyabás35, mas as pessoas
hoje não estão fazendo direto; tem alguns feitos com manga de blusa de
japonesa, uma costura sem os tampinhos, a manga já não usam mais os
punhos, já estão botando manga solta, mas na minha tradição, não.

Este sentido de tradição herdado da Mam’etu Maria Neném ajuda a reflexão sobre a
noção de cultura. Nessa narrativa, percebe-se que as linguagens elaboradas pelo grupo de
pertencimento Tumbenci guardam os modos de pensar e a estética do próprio grupo, é quando
a Nengua Damuraxó diz que o pano da costa no contexto da tradição africana não é enfeite:

Essa ressalva é importante porque, em rigor, a própria ideia de cultura, da
forma como se estabelece na modernidade ocidental – implicando produção
de sentido para ideologia do Homem Universal – é inadequada às estratégias
de relacionamento com o real, com as desenvolvidas pelos grupos étnicos na
diáspora escrava. Na verdade o simbolismo negro é antitético àquilo que o
Ocidente chama de ―cultura‖. Mas hoje esta palavra tem circulação
obrigatória. Por isso empregamos a expressão ―cultura negra‖, sempre
entendendo ―cultura‖ como o modo pelo qual um agrupamento humano
relaciona-se com o seu real (isto é, a sua singularidade ou aquilo que lhe
possibilita não se comparar a nenhum outro e, portanto, lhe outorga
identidade) e não como um butim de significações universais, a exemplo do
bolo acumulado do capital. (SODRÉ, 2002 b, p. 172).

A preservação de um legado implica a consciência da identidade do grupo, e a cultura
está relacionada ao saber adquirido na experiência do grupo de pertencimento, sem perdas do
que lhe é próprio, a singularidade. O legado plantado por Maria Neném encontra-se no Cabula
com a mesma potência que a arkhé africana trouxe para o Brasil.
Digo isso porque, mesmo com os primeiros sinais da urbanização em 1943, a
implantação do 19º Batalhão dos Caçadores do Exército no Quartel de Narandiba, a
35

Expressão da língua Ioruba, povos nagôs, que quer dizer mães ancestrais sagradas.
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penitenciária Lemos de Brito na Estrada da Mata Escura em 1950, os investimentos
imobiliários Horto Belavista e o Máximo Club Residence em 2013, o ritmo da tradição da
arkhé guerreira é pujante.
A comunidade Beiru é plena de referências históricas, sua população está vinculada à
luta pela valorização da memória negra, e um exemplo dessa luta é a memória do negro
Gbeiru36. A história do negro Gbeiru é um dado notável e importantíssimo para uma reflexão
sobre o acervo guardado na memória coletiva africano-brasileira, exigindo reconhecimento do
que foi vivido antes de serem instaladas as comunidades de matriz africana no lugar.
A memória histórica da comunidade Beiru não deixa escapar nenhum detalhe do
passado, mesmo havendo falha na memória individual, que, para Ricoeur (2007, p. 105), é a
memória pessoal, memória de uma ou outra pessoa. Mais uma vez, lembro Halbwachs (2006)
sobre a importância da valorização da memória coletiva das comunidades tradicionais e que
não usam a escrita como forma única de comunicação, como acontece na cultura do Ocidente.
Sobre o negro Gbeiru, quem o conheceu não está mais entre nós para contar, mas a
memória coletiva, guardiã do que os antigos contaram, traz ao presente a história do negro
Gbeiru, de Miguel Arcanjo, de Maria Neném e de outras personalidades negras que
constituíram os primeiros grupos de pertencimento da arkhé africana enraizada no Beiru.
Nas narrativas da Nengua Lembamuxi, as terras do Tumbenci, localizadas na atual Rua
Nossa Senhora da Conceição, nº 20637, tinham como proprietário Miguel Arcanjo de Souza,
que também era proprietário de toda a área da Fazenda Campo Seco desde 1910.
O Terreiro Tumbenci foi reinaugurado em 15 de janeiro de 1982 pela Nengua
Lembamuxi, que fala sobre sua origem e a educação iniciática:

Minha infância foi aqui dentro, minha juventude foi aqui dentro. Sou filha de
uma lavadeira com um açougueiro, magarefe que antigamente chamava,
labutava com carne de boi, trabalhava no Retiro, minha mãe trabalhava em
casa de família, lavadeira, a vontade dela era que todo mundo38 se formasse,
mas naquela época não tinha condições. Dizem que naquele tempo era
tempo bom, mas não sei não, pra estudo era outra coisa [para, respira]. Mas
eu me orgulho de ser quem eu sou, pelo menos, a educação que minha mãe
36

A história de Gbeiru foi bastante debatida pelo jornal comunitário Jornal Beiru, fundado por iniciativa da
Profa. Dra. Márcia Guena, junto com moradores do Beiru, a maioria adolescentes e jovens. O Jornal Beiru cita
artigos do Correio da Bahia de 1980 e 1987 e da Tribuna da Bahia de 1985, como fontes de estudo. Contudo o
mais novo documento sobre a luta contra a hostilidade ao patrimônio negro da Bahia foi Beiru, uma produção da
Associação Comunitária e Carnavalesca Mundo Negro, em 2007. Neste, há trilhas que exigem o direito do lugar
ter o topônimo Beiru e nega o topônimo Tancredo Neves, imposto pelo pensamento político ocidental.
37
Em 2014, brota um Projeto de Lei de autoria do Vereador Sílvio Humberto que propõe transformar a Rua
Nossa Senhora da Conceição, conhecida por 8 de Dezembro, no Beiru, na Rua Maria Neném em homenagem à
matriarca, primeira moradora das terras onde está localizada esta rua.
38
―Todo mundo‖ refere-se aos cinco irmãos consanguíneos.
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me deu e meu pai serviu para que eu educasse meus filhos e com os
ensinamentos dos minkisses do candomblé me serviram mais ainda.
Fui iniciada no Terreiro Viva Deus Filho na Engomadeira pela saudosa
Mam’etu Eleocádia Maria dos Santos, dijina Ujitu. Quando entrei no
Terreiro Viva Deus, tinha 11 anos de idade e me iniciei com19 anos,
chamava Mam’etu Ujitu de Minha Tia antes de ser iniciada, quando fiz o
santo, passei a chamá-la de Mãe, fui obediente com minha mãe pequena,
Mãe Itana39 é minha mãe e minha irmã mais velha, que está ai pra dizer
quem sou eu no Candomblé, foram elas que fizeram o meu santo com meu
pai Feliciano, Taata Kwa Nkissi. Agradeço a eles tudo que sou e agradeço
ao Velho Kavungu por ter me escolhido para assumir o Terreiro Tumbenci
da minha tia-avó, que não conheci, mas sei que foi uma pessoa muito boa,
fez caridade. Eu não faço igual a ela, mas acho que estou fazendo alguma
coisa, se eu não tivesse fazendo não estaria aqui com 33 anos de dekar. Fiz
40 anos de iniciada, foi no dia 30 de setembro de 1973, tinha 19 anos, sou
filha do Nkissi Leembá, recebi a dijina Lembamuxi. Em 20 de setembro de
1981, recebi o Sakafuna mu Tarameso, cargo de Nengua Kwa Nkissi, para
assumir o Terreiro Tumbenci. O terreiro foi reaberto em janeiro de 1982,
muitas pessoas pensavam que o terreiro não mais existisse e que os pertences
de Maria Neném já tinham sido jogados no mar, estou aqui a zelar do Tatetu
Kavungu e dos pertences de Maria Neném. (Lembamuxi, 2014).

A história de Lembamuxi é a história de uma pessoa escolhida pela tradição dos
minkisses para dar continuidade à dinâmica africano-brasileira que Mam’etu Maria Neném
recebeu do africano Roberto Barros Reis, uma linhagem de Cabinda fundada na Bahia. Kipovi
Cabuleira Lembamuxi conta que foi uma luta a reabertura da casa.

Então, eu tenho muito que agradecer a Zaambi, primeiramente, e ao meu pai
Leemba, que é o Nkissi que me iniciou, e ao Tat’etu Kavungo para assumir o
terreiro dele, não tenho muito do que me queixar. Foi uma luta para reabrir o
terreiro, encontrei ajuda para orientação da finada Detinha do Barral em
Cosme de Farias, orientou a mim e a minha mãe, foi ela quem jogou os
búzios e os búzios confirmaram que tinha uma obrigação a fazer, reabrir o
Tumbenci. (Lembamuxi, 2014).

Observe-se que a linguagem de agradecimentos obedece à lógica de uma temporalidade
relacionada ao sagrado: primeiro, agradece à entidade suprema Nzaambi dos povos de língua
bantu; depois agradece à entidade protetora do seu corpo, Lemba; por fim, ao ancestral
sacralizado na expressão para a entidade masculina, Tat’etu Kavungo, protetor da casa
Tumbenci. Nos acervos da Acbantu40, encontrei algumas falas da Nengua Lembamuxi sobre a
reabertura do Tumbenci:
39

Lembamuxi se refere a Nengua Damuraxó, Itana Maria de Campos Ribeiro, que é sua mãe pequena.
LEMBAMUXI. Maria Neném: um exemplo de vida! Baú da Memória, Salvador, 2012. Disponível em: <
http://www.acbantu.org.br/ver-texto/17/bau-da-memoria-palestra-de-lembamuxi >.
40
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A partir dessa data, começou a minha luta pela sobrevivência do Tumbenci
que na historia do candomblé da Bahia é um dos terreiros mais antigos da
nação Angola.
Busquei forças na memória de Maria Neném. Em sua história, encontrei a fé,
amor e respeito aos Bankisi do Tumbenci e aos meus Ancestrais.
Assim, venho cumprindo junto com meus filhos, amigos e clientes as
obrigações deles em memória da saudosa Maria Neném, pedindo a Nzaambi
e aos próprios Bakulu que me deem forças e coragem para enfrentar toda
essa batalha. Para a minha felicidade, apareceu no meu caminho um amigo e
irmão, o Taata Konmannanjy, abrindo as portas para o Tumbenci sair e
mostrar ao povo de Santo da nação Angola que o mesmo não teria sido
enterrado junto com Maria Neném. (LEMBAMUXI, 2012).

A história do Terreiro Tumbenci tem um forte vínculo com a comunidade Beiru.
Atualmente, quem vai ao Beiru não imagina que, no início do século XX, o lugar tinha
poucos habitantes e uma imensa mata. A extensa terra era propriedade da família Silva Garcia
que a vendera ao africano-brasileiro Miguel Arcanjo de Souza, por sinal muito amigo de
Maria Neném. Os antigos moradores contam que Maria Neném participou da iniciação de
muitas pessoas ao lado do Miguel Arcanjo, e que ela morava em frente ao Terreiro de Miguel
Arcanjo.
Miguel Arcanjo fundou o Terreiro Ekutá Angwe Nvunji Kimbunji em 1912, primeira
casa de culto africano-brasileiro do Cabula com raízes próprias, isto é, mantinha uma base
congo-angola, mas trazia também referências dos cultos nagôs e caboclos. A linguagem
pluricultural dos cultos africano-brasileiros cresce nas casas mais recentes de arkhé congoangola, e percebi que mantêm as duas referências culturais: nagô e congo-angola.
No Ekutá, o culto era Amburaxó, os rituais para entidades ligadas à natureza eram em
áreas abertas, como faziam os ancestrais na África e do ritual Cabula, que apresentamos no
capítulo anterior. O culto Amburaxó foi muito discriminado na época, pois a busca do
―purismo‖ da tradição africana (a tradição nagô era a mais valorizada por uma elite negra) era
um sinal de estar mais próximo das raízes da ancestralidade africana.
Algumas moradoras de 80 a 90 anos lembram muito bem de Senhorazinha, filha
biológica de Miguel Arcanjo, a casa era chamada Masaangwa, na realidade era a dijina de
Miguel Arcanjo, Masaangwa quer dizer Rei Ngongo em quimbundo, língua africana bantu. O
culto era feito ao ar livre, o lugar ainda preserva as pouquíssimas das dezenas de árvores que
protegiam os participantes do culto que era feito debaixo das copas dessas árvores.
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Nas terras compradas por Miguel Arcanjo, Maria Neném fundou o Tumbenci, onde
também Manuel Ciríaco fundou o Tumba Jussara, e contam que este terreiro iniciou no Beiru,
lugar onde Manuel Rufino de Souza fundou seu terreiro, Ilê Axé Tomin Bocun. Rufino foi
iniciado por Miguel Arcanjo e era conhecido por Rufino do Beiru.
Depois da morte de Miguel Arcanjo, Rufino fez sua iniciação em casa nagô-ketu, é o
que falam os antigos dos terreiros de Angola. Na década 40, existiam no Beiru o Ekutá e o
Tumbenci, e Maria Neném e Miguel Arcanjo eram moradores mais antigos, mesmo com o
ritmo móvel de Maria Neném, por sinal um ritmo muito usado pelos quilombolas para pousos,
a fim de escapar da perseguição policial e firmar uma política territorial.
Maria Neném enfrentou a polícia e tornou seu pouso fixo. Miguel Arcanjo estava em
suas terras e longe dos olhos do ―Poder Absoluto‖ judaico-cristão que proibia outras religiões
que não fosse a católica. Nada disso impedia o fortalecimento da ―Roma Negra‖ (LUZ, M.A.,
[1995]2013, p.42) como dizia Mãe Aninha do Ilê Axé Opô Afonjá: Roma Negra é a metáfora
tradutora do sentido de território político africano-brasileiro na Bahia.
Sendo assim, há equívocos ao afirmar que o primeiro terreiro do Beiru foi fundado por
Rufino, pois este foi filho de iniciação do real proprietário do Beiru, Miguel Arcanjo de
Souza, por sinal, o historiador Cid Teixeira o conheceu, assim como conheceu Senhorazinha e
Caetana. Senhorazinha era a filha mais velha de Miguel Arcanjo, foi quem ficou à frente do
terreiro após a morte do pai. Anos depois, familiares de Miguel Arcanjo fundaram o Terreiro
São Roque, casa de culto da nação nagô-ketu, situado na Rua Direta do Beiru. Kota Vanda
conheceu Rufino do Beiru:

Seu Rufino era do Masaangwa, eu soube que ele fez o santo dele ali, a mãe
de santo dele chamava Senhorazinha, ali onde é hoje a delegacia do Beiru,
não sei se a filha dela ainda está viva chama Amália, foi quem herdou tudo
da mãe dela, nem se ela ainda existe. O São Roque já é outro terreiro, vejo
falar, mas nunca fui, conheço porque já veio gente aqui41, mas o de Seu
Rufino era este que se chamava Masaangwa, era assim.
Sei que depois ele foi pro Rio42, ele se dava muito bem com minha mãe de
santo que era de Oxum; às vezes ele estava com Iaô recolhida e aqui
também. Quando ele vinha: ―O‘ Miúda.‖ [pausa, respira, silêncio por um
tempo.] Não tinha ônibus, tinha que ir paletando até a Tesoura, então,
quando ele passava aqui, parava e conversava com ela no portão, ou entrava.
Seu Rufino foi pai pequeno de Rose43. Assim, de Miguel Arcanjo eu vi falar,
eu não conheci, sou de 1938, é da antiguidade, ouvi falar [estala o dedo

41

―Aqui‖ se refere ao local onde se encontra no momento da entrevista, no Terreiro Viva Deus da Estrada das
Barreiras.
42
Fala do Estado do Rio de Janeiro.
43
Rose: refere-se a Nengua Zumbanganga do Terreiro Viva Deus, cargo exercido desde 1976.
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polegar no médio simbolizando muito tempo] quando passa a historiados
antigos pra os outros. (Kota Vanda, 2015).

Com efeito, o Tat’etu Masaangwa, ou Massanganga, Miguel Arcanjo de Souza, filho
mítico do Nkissi Nzazi, ao adquirir as terras onde viveu o lendário Gbeiru criou uma
comunidade no Cabula, a comunidade do Beiru.
Não é desconhecido que todas essas pessoas que criaram as casas de culto no Beiru
eram próximas a Miguel Arcanjo e a Mam’etu Maria Neném, e não podemos esquecer
também que Maria Genoveva era corretora de imóvel, sabia onde encontrar terras para
compra e venda, terras de que o povo negro necessitava no pós-Abolição, já que o processo
brutal da escravidão manteve o povo africano e seus descendentes sem direitos patrimoniais
quaisquer. Sabe-se que muitos ancestrais foram morar em quartos de aluguel, e muitos outros
foram morar na rua.
Vamos acompanhar as narrativas da Kipovi Cabuleira Nengua Lembamuxi sobre a
comunidade do Beiru.

Bem, eu fui criada aqui no Beiru, depois de muito tempo é que mudou pra
Tancredo Neves. E tem a história do Nego Beiru que eu não sei contar
porque os antigos também não me contaram. Eu nunca ouvi falar do Nego
Beiru, tá entendendo? Dizem que aqui era um quilombo, né? Mas os antigos
não paravam pra conversar sobre isso. A única pessoa mais velha que tinha
aqui era Seu Faustino que tinha... [pausa e busca lembranças]. Chamava-se
Faustino dos Cocos, compadre de meu pai [pai biológico], o finado Dunga,
tem três anos que faleceu, e da finada Detinha do Acarajé. Este era povo
todo que a gente dizia: ―A benção, minha tia‖. Detinha tinha as irmãs, era a
maior família do Beiru, eram proprietários de terras, tinham sítio, tinham
tudo. (Lembamuxi, 2014).

Nengua Lembamuxi cita alguns dos antigos moradores que moravam no Beiru:

Aqui tinha venda. A única que tinha era de Seu Nezinho, o mesmo que tinha
um sítio na Estrada das Barreiras. Ele tinha um armazém aqui (aponta para o
chão) e as terras lá nas Barreiras. Depois que os filhos ficaram adultos,
foram construir lá nas Barreiras. O Armazém estava onde era o Depósito
Beiru [venda de material de construção], hoje é Depósito Forte, a venda dele
era ali. A esposa dele, a finada Celestina, ensinava o que hoje diz assim,
alfabetização, naquele tempo era A B C.
Na venda de Seu Nezinho, era onde se comprava comida, gás-querosene, era
assim que chamava, era para acender o candeeiro porque não tinha energia
elétrica. As pessoas que tinham mais condições usavam aquele candeeiro
chamado Aladim, funcionava molhando àquelas camisinhas, quando mamãe
se danava mandava toda tarde ir comprar o gás. Em Seu Nezinho, vendia
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gás, pão, comida como carne e feijão. Era como se fosse um mercadinho.
Tudo era na venda de Seu Nezinho.
Tinha os do Terreiro Ekutá, não se mantém mais hoje, quem fundou eu não
conheci, o falecido Miguel Arcanjo, soube disso na sucessão da direção do
Tumbenci, não sei falar, seu sucessor foi o falecido Jacinto. O Ekutá era
onde é hoje a delegacia, a 10ª, onde hoje é o posto médico, ali tudo era
Ekutá. Eu, quando menina, assisti candomblé ali com minha tia, no Ekutá, a
direção era do falecido Jacinto e a neta do falecido Miguel Arcanjo, D.
Amália, que não sei se é viva ou morta, depois que tudo acabou.
Na Rua do Sossego, tinha o terreiro do falecido Pedro Duas Cabeças, eu não
sei o nome dele, sei que todo mundo o chamava Pedro Duas Cabeças, ele era
de Lemba e tinha o terreiro dele. Tinha o terreiro do falecido Manuel Rufino,
que era Ketu.
Veja bem, o Terreiro Ekutá era Amburaxó, o finado Pedro Duas Cabeças
também era Amburaxó que vinha da mesma casa. E a finada Morena era do
São Roque. Depois da finada Morena do São Roque que também veio do
Ekutá, vem o finado Rufino. Descendo, que não era Arenoso, hoje é
Arenoso, né? [sorri levemente, em sinal de crítica]... descendo é o Terreiro
Santa Cruz, Terreiro da falecida Olga, na direção da Iyalaxé Clarice
Santiago, apelidada por Mia Gau.
Bem, saindo do Terreiro Santa Cruz, subia e ali era o Campo Seco, puro
mato, a cachoeirinha. A gente andava por ali a pé pra chegar na Boca do Rio,
não tinha transporte, ou ia montada no jegue, num burro ou cavalo, ou ia a
pé mesmo para o Abaeté, Boca do Rio e Itapuã, pela estrada da
Cachoeirinha.

Por um tempo, pausou, depois deu sequência à narrativa, desta feita destacando o que
tem o Beiru que ficou do passado.

Desses terreiros, o Ekutá não existe mais, onde era Manuel Rufino, hoje é a
Universal, o terreiro do finado Pedro Duas Cabeças não existe mais. Existe o
Terreiro São Roque, que é da falecida Morena, o Terreiro Santa Cruz, que é
da falecida Olga e também da falecida Mia Gau, Iyalaxé Clarice Santiago. O
Terreiro Tumbenci que, por muito tempo, ficou abandonado, tem 33 anos
que reabri, mas eu cresci dentro do Tumbenci sem atividade, por conta de
não ter quem assumisse [...].
Eu cresci vendo ali [pausa, suspira, retoma o fôlego]. Com 19 anos fui
iniciada e aos 24 anos assumi o Tumbenci, abrindo as portas novamente, são
33 anos de reabertura do Tumbenci. (Lembamuxi, 2014)

Depois, narra sobre as vivências dos moradores na luta por acesso às instituições da
sociedade global:
Quando tinha que fazer um batismo e casamento ia pra Igreja do São
Gonçalo do Retiro. Saía daqui, ai seguia as Barreiras, passava pela venda do
falecido Lalau. Era lá em cima, quando terminava a ladeira da Lagoa da
Vovó, subia mais um pouco e chegava ao Largo do São Gonçalo, a venda de
Seu Lalau estava perto da Igreja do São Gonçalo. Depois, vinha a Escola
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Murilo Celestino, em homenagem à família com maior posse do São
Gonçalo, Família Murilo Celestino. Acho que o dono da escola era ele
porque estava no terreno dele, tipo ali nas Barreiras, que a Escola Anfrísia
Santiago é dentro do terreno de Seu Nezinho e o posto médico e dentro do
terreno de Seu Feliciano do Terreiro Viva Deus. (Lembamuxi, 2014)

Em seguida, começa a relembrar do cenário do trajeto de retorno da escola no São
Gonçalo ao Beiru, lembrando-se de algumas situações alimentadas pelo imaginário coletivo,
uma lógica dos sentidos tradutores dos afetos, o pensamento do cotidiano africano-brasileiro:

Nas Barreiras, tinha o terreno de Seu Nezinho. Tinha mais abaixo o terreno
do Terreiro Viva Deus, tinha o finado Alcides, era um candomblé perto da
Curva da Morte, hoje tem uma cerca cheia de mato, uma casa com o telhado
abaixo do nível da rua, depois do terreiro Santa Bárbara. Ali era um sítio, foi
vendido e com a morte dele acabou o terreiro. Do outro lado, tinha o terreno
de Seu Nezinho que ia até onde está agora a COB44, de lá pra cá era outro
dono.
Outro lugar, onde tem a casa de ferro tinha um pé enorme de tamarindo,
chamavam a ―venda do buraco‖, diziam ―Tamarindo da assombração‖.
Lembro que, quando a gente vinha passando, dizíamos brincando: ―Não
pode passar ali porque tem um Exu que assombra todo mundo‖. Meu pai
dizia que ali tinha um Exu que tomava conta da encruzilhada, todo ebó do
Beiru e Barreiras e não sei mais de onde se botava naquele tamarindeiro. Era
enorme!
Mais acima, tinha um pé de oitis, aquele toco que está lá [atualmente está na
frente do Condomínio Arvoredo], era um pé de oitis. A gente vinha andando
e tinha aquela areia que puxava pra traz e se espalhava até os cabelos. Ali
onde tem aquela igreja evangélica, ali tudo era a fazendo do finado Osmar,
diziam, segundo os mais velhos, que ele era maçom, lá tinha um sino. Ali
onde é o Arvoredo [condomínio residencial] era uma fazenda, tinha gado,
tinha o rio embaixo, tinha barco e tudo. Quando era meio-dia, aquele sino
tocava sozinho, tinha um sino no portão da casa dele, quando a gente
passava dizia: ―O diabo tá aí‖, a gente dizia, coisa de menino de escola e
pintão. [sorri largamente]. (Lembamuxi, 2014)

A narrativa traz ao presente o passado, com fartura e abundância privilegiada de uma
vivência no interior da mata atlântica. Ao mesmo tempo, mostra o tempo em que tudo isso foi
perdido, contudo não existe um sentimento nostálgico, apenas a memória de um tempo vivido
com muita alegria:

Tinha tanta manga, tanta manga, tanta jaca, mas o sino batia, era
assombração. Então, a gente chamava o menino que trabalhava lá pra nos
dar mangas, sabia que não podia jogar pedra nas mangueiras [para e respira].

44

Clínica Ortopédica da Bahia.
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Eram mangas, araticum45, jaca, acabou tudo, não sei se a família vendeu ou
fez ali aquele condomínio. Não sei. Aqui, sem pagar as décimas 46 se perdeu
parte do terreno, não perdeu tudo por causa das forças do velho Kavungu que
não permitiu que se perdesse tudo. Eu fui fazendo minha matemática e fui
bolando, colocando tudo no lugar.
Mas, isto aqui era uma fazenda e eu fui criada aqui dentro comendo jaca,
manga, abiu47, araticum, abricó48; hoje as crianças não conhecem mais nada
disto.

Ao narrar sobre as relações sociais entre os vizinhos, Lembamuxi deixa claro que, entre
os antigos, havia respeito e cooperação mútua, e o preparo dos comes e bebes é um exemplo
para mostrar a comunalidade africano-brasileira:

Eu gosto muito do Beiru porque foi onde eu me eduquei, mas hoje tem que
andar com tudo trancado, gradeado. Antigamente era tudo aberto. Quando
chegava o São João e o Natal, o vizinho trocava prato e, se mamãe fazia uma
canjica e sua mãe também e outro vizinho [aponta a casa da vizinha], todos
faziam as trocas: ―Oi, comadre‖ e dava o prato, podia ser de canjica ou de
bolo.
Lembro que, pra fazer o bolo, não tinha forno e fogão como tem hoje. Então,
meu pai colocava brasa no chão, fazia o fogareiro de lata de gás forrada com
barro, no buraco, botava a massa do bolo pra assar numa cuia de queijo
vazia. Quando queria fazer um bolo quadrado, ele cortava uma lata daquela
[aponta a lata retangular que foi recipiente para 20 litros de azeite de dendê],
a parte do fundo lavava por muitos dias até chegar o dia da festa, ia lavando,
lavando, lavando, pra tirar todo cheiro do azeite de dendê ou de banha,
depois minha mãe batia a massa e botava nesta vasilha, meu pai colocava no
fogareiro já feito para assar, a gente, as crianças, ia abanando, abanando até
que o bolo assasse.
Eu fui criada assim, pra lavar a lata não tinha Bombril49 [lã de aço que limpa
metais e alumínio], era com cajueiro brabo, a gente levava pra fonte [gestos
de quem esfregava, com uma mão fechada e a outra aberta, a mão fechada
fazia movimentos repetitivos em cima da mão aberta] e lavava bem lavada
com sabão preto, lavava lá no rio, meu pai botava pra secar e quando era a
véspera de São João ou Natal minha mãe fazia a massa do bolo e meu pai
assava, ele tinha mais tempo pra assar, pois minha mãe fazia as outras
coisas. (Lembamuxi, 2014)

Bem, fico por aqui sobre a dinâmica histórica da comunidade do Beiru, lugar que, antes
das mudanças ocorridas em 1970, conforme narrou Nengua Lembamuxi, teve desapropriação
45

Araticum é uma fruta com polpa adocicada conhecida por cabeça-de-negro e marolo, é parecida com a fruta do
conde, típica do cerrado brasileiro, rica em ferro, potássio, vitaminas A, B1e B2, C.
46
Fala do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial Urbana do Município de Salvador.
47
Uma fruta rara, indicada para fins medicinais: expectorante, combate infecções como otite, combate febre,
diarreia, anemia e outras complicações do organismo humano.
48
É uma fruta conhecida por damasco.
49
Observa-se o uso da metonímia, isto é, uma linguagem figurada. Na realidade, é comum usar a marca do
fabricante – Bombril – no lugar do nome do produto – lã de aço.
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das áreas. A notícia foi disseminada e provocou a organização do movimento social de bairro
que realizou o que vulgarmente chamam de ―invasões‖, na realidade, ocupação das terras,
mesmo com os moradores herdeiros presentes.
Agora, vamos nos aprofundar nas narrativas do processo de expansão da linhagem
Tumbenci no Terreiro Viva Deus, casa fundada na propriedade do Sr. Feliciano Alves da
Costa, na Estrada das Barreiras, e que mantém viva a memória da matriarca Maria Neném.

3.1.2 Expansão da linhagem Tumbenci: Terreiro Viva Deus

Os mais velhos da tradição congo-angola contam que o Babalorixá Feliciano é uma das
personalidades mais lembradas do Cabula, mas não apenas por sua atuação de pai pequeno ao
lado de D Miúda. Era uma pessoa de grande conhecimento na sociedade global e participou
ativamente da expansão social do lugar. Nas terras do Terreiro Viva Deus, havia nascentes
preservadas até pouco tempo, década de 90.
O posto de saúde da Estrada das Barreiras, talvez o primeiro deste trecho que segue da
Estrada das Barreiras ao Beiru e Mata Escura, e também a luz elétrica foram instalados no
lugar por influência desse morador. Na realidade, Sr. Feliciano fazia parte do grupo de
moradores – Feliciano, Manoel Pinto, Sr. Raimundo, D. Dadá – que lutavam por condições
sociais, dignidade e respeito na década de 1960.
A Estrada das Barreiras, denominada Barreiras pela maioria dos moradores do Cabula,
guarda a memória de D. Miúda, iniciada por Maria Neném no ‗barco‘ em que estava Mãe
Hilda50 dos Pernambués, outra referência da tradição africana congo-angola, que contribuiu
para a expansão da comunidade negra dos Pernambués.
É pela narrativa da Kota Vanda, uma das filhas de D. Miúda, filha por iniciação no culto
congo-angola, que conheceremos um pouco da Estrada das Barreiras. Kota Vanda mora na
Baixa do Cabula, cita que, aos 16 anos de idade, morava na comunidade do Peru, localizada
entre a Fazenda Grande e o Largo do Tanque, e, por questões de doença, começou suas
obrigações na tradição africana do Terreiro Viva Deus (Figuras 5 e 6).

50

Mãe Hilda dos Pernambués foi uma das filhas de Maria Neném, iniciada na tradição Tumbenci.

125

Figura 6 – Terreiro Viva Deus (2015)

Figura 7 – Terreiro Viva Deus (2012)

Para chegar à Estrada das Barreiras, Kota Vanda subia umas das ladeiras do Cabula e,
por esses caminhos, conseguia participar da ―pedagogia negra‖ (LUZ, M.A., [1995]2013,
p.51) do Terreiro Viva Deus, uma dinâmica da educação da tradição oral congo-angola da
linhagem Tumbenci. Veja-se como ela narra e descreve com orgulho a mãe por iniciação,
Mam’etu Diá Lubidi, e os feitos de seu pai pequeno, Sr. Feliciano:

Dona Miúda, dijina Diá Lubidi, filha de Oxum, era uma mãe muito boa,
filha de santo da finada Maria Neném, conhecida por Miss Angola, veio de
lá. Do que me lembro, minha mãe era uma mãe muito boa, bonita, tinha os
dentes de ouro [tom de orgulho], era alta [olha-se] igual a mim, morena, me
lembro muita coisa de minha mãe de santo, uma: que era minha mãe de
santo, outra: que ela era minha irmã de cabeça, eu sou de Oxum. Agora
[levanta a cabeça, abre mais os olhos que me fixam com profundidade, sorri
levemente], sendo que o juntó dela era Xangô e o meu é Ogum, o caboclo
dela era Sultão das Matas e o meu era Boiadeiro menino. Eu tenho muitas
recordações da minha mãe.
Eu aprendi muitas coisas, os ensinamentos que minha mãe me deu eu tenho
até hoje, aprendi a me relacionar, o respeito ao outro, é exatamente todo
ensinamento que minha mãe me deu, eu tenho até hoje.
Do meu pai, eu me lembro que muitas coisas ele fez aqui, não tinha luz, não
tinha ônibus [aponta para fora do terreiro], não tínhamos estas coisas que
você vê, agora, por ai. No Beiru, quem falava em ir pro Beiru, diziam:
―Quem vai lá?‖ Mas era muito melhor que hoje, né? Muita coisa ele fez. [o
olhar na busca de um tempo vivido e cala-se]. (Kota Vanda, 2015).

Kota Vanda conta como eram as idas e vinda de D. Miúda e Sr. Feliciano no início de
fundação do Terreiro Viva Deus, narrando um pouco do que guarda sua memória dos
ancestrais africano-brasileiros da tradição congo-angola:

Eles moravam na Ladeira de Pedra que vai sair no Largo do Tanque. No
final de semana, eles vinham pra aqui [aponta o chão do terreiro], passavam
quinta, sexta, sábado, domingo, e quando era dia de hoje [hoje quer dizer
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segunda-feira, um dos momentos do nosso diálogo], voltavam. No início era
assim, porque eles tinham que trabalhar.
Meu pai dava passe e ela fazia a iniciação, era ela quem raspava. Ele tinha
outra parte, o grau de mediunidade, não me lembro por quem ele foi
iniciado, mas sei que já veio de lá de Cachoeira. Meu pai foi uma pessoa
muito boa, ótima, meus irmãos também, a maioria já foi [os que faleceram].
Eu fui iniciada aos 16 anos, do meu ‗barco‘, eu só tenho uma irmã viva, meu
‗barco‘ foi de 10, teve um de nove, mas o meu foi de 10. (Kota Vanda,
2015).

A narrativa descritiva de Kota Vanda é cheia de emoção, está entrecortada com outras
linguagens: olhares diversos, gestos, corpo em movimento, ora pra frente ora pra trás, fala de
sua mãe era como se se transportasse para outro plano existencial, o espiritual, mas ela sabia
que ali, a meu lado, narrar significava contar a história e que a emoção pura não permitia.
É nas narrativas da Nengua Damuraxó (Fig. 7) sobre o Terreiro Viva Deus que encontro
as referências das personalidades de grande importância para a tradição africana da Bahia,
Mãe Hilda, junto com Seu Nezinho, Manuel Pinto de Souza, criaram elos com a sociedade
global para expansão social dos Pernambués, primeira comunidade a obter, na década de 60,
os sinais da modernidade, junto como trecho inicial do Cabula até o 19º B.C.
Figura 8 – Nengua Damuraxó: Itana Ma. das
Neves (2006).

Figura 9 – Nengua Damuraxó (2015)

.

Mãe Hilda, dijina Sasì Diá Mpungu, recebeu o nome, na sociedade global, de Hilda
Pinto dos Santos. Estive com ela em julho de 2013 no Terreiro Ilê Axé Oyá Tolá, na cidade de
Candeias, Recôncavo baiano, na casa fundada e liderada pela Iyalorixá filha de Omolu Mãe
Raidalva Silva Souza dos Santos, ocasião em que se comemorava ―O Julho das Pretas‖,
evento que destaca o dia 25 de julho como o Dia Nacional da Mulher Negra.
Aos 96 anos, Mãe Hilda era a mulher mais idosa da tradição oral africana no evento, um
Seminário denominado ―Axé – 10.639 maneiras de vivenciar a africanidade‖, promovido pelo
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Odara: Instituto da Mulher Negra, uma instituição que fortalece o movimento de mulheres
negras da Bahia, com liderança de Valdeci Nascimento e Benilda Brito. E foi assim que pude
conhecer de perto Mãe Hilda, uma anciã com semblante terno e amável.
Em 22 de fevereiro de 2014, Mãe Hilda falece, recebendo o título de Mam’etu como
acontece com todas as ancestrais falecidas das casas congo-angola, ancestrais que dedicaram
sua vida à preservação da memória da tradição de uma linhagem da arkhé africana. Mam’etu
Sasì Diá Mpungu, Mãe Hilda, da linhagem Tumbenci, foi uma pessoa atuante e presente em
todas as iniciativas de afirmação da comunalidade africano-brasileira do Cabula e, enquanto
viveu, honrou seus ancestrais ilustres.
A expansão da tradição Tumbenci ultrapassa a porteira do Terreiro Viva Deus da
Estrada das Barreiras e, na comunidade da Engomadeira, funda o Terreiro Viva Deus Filho,
que teve à frente uma mulher enérgica e empenhada na preservação da memória congoangola. Ujitu, foi sua dijina, nome nas línguas bantu, e é na fala de Kota Vanda que se
percebe como se desdobra a rede que constitui a comunalidade africano-brasileira:

Que eu me lembro mesmo dos candomblés do Beiru, lá onde era o Tumbenci
que era da minha avó de santo que não conheci, Maria Neném, está a Igreja
Universal, era ali que o Tumbenci estava, depois venderam as terras ao
finado Rufino que depois acabou, ali hoje na Universal.
Agora, lá embaixo (ergue o dedo e movimenta-o para baixo) tem o Tumbenci
que você conhece, é de Florzinha, o apelido dela é Mãe Florzinha, dijina
Lembamuxi. Ela é filha pequena de meu pai [Seu Feliciano do Viva Deus],
ela é de Oxalá com Ogum, então quando ela fez obrigação, que ela fez com
minha irmã de santo na Engomadeira, a finada Ujitu, ela deu a meu pai pra
ser o pai pequeno dela, ela é de Oxalá.

Na narrativa, percebem-se dois nomes de mulheres fortes da tradição do Tumbenci:
Ujitu, filha de iniciação de D. Miúda, que, por sua vez, foi iniciada por Maria Neném;
Lembamuxi, filha por iniciação de Ujitu, por sua vez, neta por iniciação de Maria Neném. Por
essa compreensão de família de linhagem, a sobrinha-neta de Maria Neném, Nengua
Lembamuxi, conhecida por Mãe Florzinha, ao ser iniciada por uma ―neta‖ por iniciação de
Maria Neném, Ujitu, passa ser considerada bisneta por iniciação da matriarca da nação
Angola na Bahia. Mãe Florzinha e Maria Neném estão ligadas por laços da tradição oral
Tumbenci, além dos laços consanguíneos.
Essa compreensão de família da tradição africano-brasileira que apresento neste estudo,
motivou-me ao pensamento de que a expansão da linhagem Tumbenci no Cabula se deve à
primeira e à segunda gerações do Terreiro Viva Deus. Com efeito, há o Terreiro Viva Deus
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Filho, na Engomadeira e o Terreiro Ganzuá Mogambo Monunguzu no Arraial do Retiro,
liderado pela Nengua Indaramukaia, Francisca de Assis.
O ponto a ser respeitado nesta casa, para compreensão do que simboliza a linhagem
Tumbenci, é a forma de educação da tradição oral africana, que zela pelos valores éticos e
estéticos herdados da Mam’etu Maria Neném e do Tat’etu Kimbanda Kinunga, africano de
Angola, Roberto Barros Reis.
É preciso esclarecer que o Sr. Feliciano Alves dos Santos não fora iniciado por Maria
Neném, sua tradição veio de Zé do Vapor, que era nagô-vodun, como constam nas narrativas
orais da Kota Vanda e da Nengua Damuraxó, inclusive Nengua Damuraxó conta que, no mês
de janeiro, os toques do Terreiro Viva Deus são feitos com baqueta, uma tradição nagô, pois,
na tradição congo-angola, os atabaques são tocados com a mão.
José Domingos de Santana era o nome, na sociedade global, de Zé do Vapor, fundador
do Terreiro Viva Deus, casa nagô-vodun, na comunidade Terra Vermelha da cidade de
Cachoeira. A tradição do Terreiro Viva Deus do Cabula é congo-angola Tumbenci, está
relacionada à sua fundadora Mam’etu Diá Lubidi, D. Miúda, iniciada por Maria Neném. Do
fundador, Sr. Feliciano Alves, e pai pequeno, a casa faz as homenagens à nação dele, nagôvodun, no mês de janeiro, contudo o processo de iniciação é pelo acesso à cultura congoangola.
É importante compreender os desdobramentos da tradição da linhagem Tumbenci para
entender o sentido da arkhé africana no Terreiro Viva Deus. Eis os argumentos narrativos da
Nengua Damuraxó:

Como sempre digo, não quero citar nome de Terreiro A ou Terreiro B,
todos de Angola saíram de Maria Neném, mas no diálogo costumo
discordar que o Viva Deus se misturou, é puro, porque não se
misturou com outra nação como Jeje, Congo ou Muxicongo, foi o que
D. Miúda passou, foi o que D. Hilda passou. D. Miúda passou no
Tumbenci e não foi pra outra casa pegar de outra nação e levar para o
Viva Deus. (Damuraxó, 2015).
Esses esforços são para mostrar como são sérias e complexas as relações entre as nações
de diferentes povos, e no que consiste a construção da identidade cultural de uma casa de
preservação da memória de uma linhagem.
O Terreiro Viva Deus está na terceira geração. A primeira geração foi iniciada em 1946
por Mametu Diá Lubidi, D. Miúda; a segunda geração foi iniciada em 1967 por D. Aládia de
Campos Ribeiro, dijina Anzambi, filha mítica de Nkissi Ndandalunda, Oxum na nação nagô, e
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Nkissi Tempo; a terceira geração, iniciada em 1976, tem a liderança da Nengua Zumbaganga,
D. Rosemeire de Campos Ribeiro Costa, dijina Zumbaganga, que, com pulso forte, tem
resistido aos imperativos da modernidade.
Observa-se que a primeira geração teve os ensinamentos aprendidos por D. Miúda
diretamente da Mam’etu Maria Neném; a segunda geração acresce os ensinamentos da
Mam’etu Kandambe de Nzambi, conhecida por Mãe Mariazinha, da casa congo-angola
denominada Floresta. Eis a descrição feita por Nengua Damuraxó da expansão congo-angola
do Terreiro Viva Deus:

Minha avó Mariazinha é filha de uma outra Miúda, que é do mesmo santo
dela do Candomblé do Beco da Rabada, antiga Floresta, no IAPI51, o nome
dela é Maria dos Anjos Fernandes, dijina Kandembe diá Nzambi. Era de
Ogum Marinho, filha de santo de outra Miúda, que era também de Ogum
Marinho. Esta é a origem de minha mãe de sangue52. Agora, minha avó53
Mariazinha era amiga de D. Miúda, no ‗barco‘ de 10, que foi no ano que eu
nasci, 1954, ‗barco‘ de Tia Vanda54, já tinha filho pequeno que veio criar
Iaô55 com D. Miúda. A primeira do ‗barco‘ de 10, que se chama Dofona, sei
isto porque tenho toda relação do Viva Deus e Tia Vanda está viva e é do
‗barco‘, é de agosto de 1961 e do Rio de Janeiro, a finada Angorê. É filha
pequena e afilhada de minha avó Mariazinha. Então, tudo isso se encaixa, a
mãe de santo de minha mãe [biológica] já vivia no Viva Deus.
Para ser mãe pequena de alguém de um terreiro, você tem que ser da mesma
família. (Damuraxó, 2015).

Nengua Damuraxó continua, inclusive exemplifica dizendo que uma pessoa de um
terreiro de outra nação, pelo fato de ser amiga de quem está sendo iniciada/iniciado, jamais
será mãe ou pai pequeno no Terreiro Viva Deus:

A pessoa não assiste o fundamento, pode ser sua amiga e lhe prestigiar no
seu terreiro: vai assistir o candomblé, passa suas roupas, bota suas anáguas
na goma pra lhe ajudar, mas não vai pra seu fundamento. [Voz firme e forte]
Fundamento é parte fechada.
Então, todos os pais pequenos e mães pequenas são todos da mesma casa,
por exemplo, no Viva Deus, meu posto é de mãe pequena, tem que ser daqui,
51

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários . O bairro foi criado a partir das iniciativas de habitação
para profissionais da indústria pelo Governo Vargas em 1945. De acordo com a Fundação Gregório de Mattos da
PMS (site: Salvador Cultura Todo Dia, 2015), o conjunto entregue aos moradores em 1951 foi considerado o
maior conjunto habitacional da época.
52
Nengua Damuraxó se refere a D. Aládia de Campos Ribeiro, segunda na sucessão da casa (clã) Viva Deus.
53
O tratamento de avó é por laços de feitura, educação da tradição congo-angola: Mariazinha iniciou D. Aládia
de Campos Ribeiro, mãe biológica de Itana Maria dos Campos Ribeiro, Nengua Damuraxó.
54
Refere-se a Kota Vanda que também é uma Kipovi Cabuleira.
55
Noviça na língua Ioruba. Nas casas congo-angola, há uma forte presença da pluralidade linguística africana,
de maneira que é comum manter algumas expressões em Ioruba e Ewé-Fon (jeje) para designar alguns símbolos.
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da Engomadeira –Viva Deus Filho, da casa de Indaramukaia no Arraial, que
é todo mundo da mesma casa, todo mundo passou pelo mesmo fundamento,
o processo de iniciação é igual. Eu tenho cinco filhos pequenos, mas ao todo
são 52, porque é um pouco daqui, um pouco dali.

Esse esclarecimento da Nengua Damuraxó é para dizer que, mesmo o Terreiro Viva
Deus tendo sua segunda geração iniciada por uma pessoa que não foi filha direta de Maria
Neném, a Mam’etu diá Anzambe, Aládia de Campos Ribeiro, a tradição continua, pois
Mariazinha era mãe pequena do Terreiro Viva Deus. Isso reforça o sentido de tradição que foi
rompida na África com a perseguição política de dominação colonial europeia e judaico-cristã
e reatada no Brasil, principalmente nos quilombos e depois na mata africano-brasileira.
No Brasil, a retomada dos valores culturais da linhagem, a partir dos ensinamentos
transmitidos pelos ancestrais africanos aos africano-brasileiros, deu um novo sentido de
identidade africana, como foi o exemplo do africano de Cabinda Roberto Barros Reis, que
educou Maria Neném pelos valores da tradição oral congo-angola, e esta os expandiu. Cabe
aqui a reflexão sobre essa experiência por duas noções: identidade e educação.
É bebendo da fonte de Sodré (2000, p. 42-43) que entendo a identidade, no contexto
Tumbenci, como uma noção relacionada à singularidade, algo próprio de si mesmo, do que se
constituiu ao longo do tempo nas vivências, na experiência do sensível, na busca de
significados múltiplos, mantendo uma alteridade radical na base, mesmo com o acréscimo de
elementos simbólicos surgidos, assegura uma permanência temporal.
Sodré (2000), embasado em Ricoeur (1985), elabora um pensamento acerca da noção de
identidade por dois posicionamentos: idem, a identidade como mesmidade, isto é, o mesmo
enquanto relacionado ao outro; ipse, a identidade como ipseidade, isto é, o mesmo
relacionado com a singularidade própria.
A identidade Tumbenci foi criada a partir da relação com a alteridade própria e cultural,
estando, na narrativa da Kota Vanda e das Nenguas Damuraxó e Lembamuxi, o aspecto
dinâmico que rejeita as identificações com A ou B. E, para afirmação dos valores africanos
herdados, há uma busca em si mesmo, a ipseidade, e não no outro, a mesmidade.
A história do Terreiro Viva Deus pode ser uma forma de reflexão da noção de educar
orientada pela compreensão da diversidade de formas de preservação da memória coletiva da
África no Brasil e de uma linhagem repatrimonializando a África na Bahia, uma dinâmica de
educação que nos remete a rever os princípios e valores da ancestralidade africana na
educação escolar.
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Os princípios éticos da educação escolar se alicerçam no que Sodré (2000, p.100)
designa como ―modelo jurídico e moral‖ e ―modelo político-econômico‖; no primeiro, a vida
social é regulada por obrigações comportamentais e, no segundo, é regulada pelos imperativos
das instituições econômicas capitalistas neocoloniais. Sendo assim, esse sentido de educar
impõe a formação de um ―sujeito‖ universal, preocupado com o aprendizado da produção e
consumo, do lucro para obter bens pessoais.
Ao contrário, na educação da repatrimonialização de uma linhagem, os princípios e
valores são orientados pelos sentidos de uma ética que imprime o respeito aos mais velhos e a
manutenção da cooperação mútua, do sentido civilizatório que orienta a noção de arkhé e
garante a luta pela afirmação do patrimônio.
Está nas narrativas da Nengua Damuraxó, a argumentação sobre a necessidade da luta
pela preservação da tradição congo-angola Tumbenci na sociedade progressista:
Têm filhos nossos aqui que já estavam querendo fazer isto56; realmente, se
você não tem alguém pra puxar a rédea, a educação do terreiro ... [gesticula
jogando as duas mãos pra frente como quem diz tudo se perde]. É porque
pensam que dá trabalho, não dão importância. Estes são aqueles que não
querem seguir o que o Viva Deus guarda da tradição. As pessoas, por si só,
se você deixar ... [pausa, respira fundo].
A gente segue somente a tradição, a gente não faz da religião um meio de
vida, é vida. A gente cultua as sinsabás, que são folhas, os horários dos
banhos, os horários da comida, horário do acaçá, a gente cultua isso tudo. O
acaçá, por exemplo, tem horário de fazer, como fazer, horário de botar. A
culinária tem toda preparação e outras atividades que vivemos. Não se
pergunta por que, se vive e aprende. (Damuraxó, 2015).

A narrativa da Nengua Damuraxó reforça o sentido de identidade cultural, remonta à
ideia de cultura como algo constituído por mediações simbólicas, tais como a língua, a ética, a
estética, os mitos inaugurais, os cânticos, o repertório literário. De fato, esse sentido orienta
uma pessoa no seu grupo de pertencimento cultural, no qual o reconhecimento de uma palavra
dada, do respeito ao que foi transmitido durante o aprendizado, são referências de preservação
da memória do grupo social.
Entre os povos Ioruba (LUZ, N., 2015), a preservação da memória coletiva da África
está nos contos, cânticos e orikis57 transplantados da África ao Brasil. No Brasil, várias
gerações de lideranças fundadoras das casas de culto africano-brasileiro têm seus feitos
contados por seus filhos, sacerdotes desses cultos, como estão fazendo Nengua Damuraxó,
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As modificações que acontecem em outras casas que não são da tradição do Tumbenci.
Poemas laudatórios na língua Ioruba.

132

Kota Vanda e Nengua Lembamuxi. Essas narrativas, com o passar do tempo, garantem a
história da continuidade civilizatória africana do Brasil.
Com um olhar distraído, é possível que a concepção de valores do racionalismo
progressista impeça alguém de ver e interpretar o que de fato constitui a história das
territorialidades africano-brasileiras, sendo assim, é difícil perceber a relação entre a expansão
das linhagens africanas congo-angola e a expansão histórico-social das territorialidades, a
exemplo do Cabula.
A história do Cabula começa com a presença ancestral africana nos quilombos, e aqui
faço uma crítica aos estudos que tentam apagar esta presença com apenas citações do tipo:
―Sabe-se que no Cabula teve um quilombo.‖. Todos, todos mesmos, que estudam a história da
Bahia, e não citarei nomes de autores, sabem que a vivência em quilombos deixou fortes
heranças que estão profundamente enraizadas nas comunidades criadas no pós-Abolição; que
estas terras foram compradas por africano-brasileiros que fundaram comunidades-terreiros, a
exemplo do Ilê Axé Opô Afonjá, Terreiro Ekutá, Terreiro Tumbenci, Terreiro Bate Folha e o
Terreiro Viva Deus.
O testemunho oral mostra quem primeiro morou, quando morou, e o legado deixado no
lugar. Fechar os olhos a essa realidade é querer insistir no projeto do século XIX de criação de
um país de ―homem‖ branco e universal com valores ocidentais urbano-industriais.
Na realidade, é querer insistir no ―[...] trompe-l’oeil urbanístico‖ (NICOLIN, 2014 a, p.
186), uma fachada moderna e controlada por uma minoria embranquecida, como abordam os
estudos de Marco Aurélio Luz, ([1995]2013), Ana Célia da Silva (2008), Narcimária Luz
(2000), e que, na tentativa de esquecer sua descendência africano-brasileira, ignoram a
herança ancestral presa no corpo.
Trompe-l’oeil é uma expressão que tomei de empréstimo a Muniz Sodré (2002), depois
a ressignifiquei para o cenário de críticas às políticas públicas feitas para parecer que é,
apenas para parecer, a tradução da língua francesa é ‗engana olho‘. O trompe-l’oeil
urbanístico caracteriza a tomada de um lugar, maquiando a realidade com sinais aleatórios e
frágeis da modernidade, dando como pronta e acabada a modernização do lugar. Enfim, pura
fachada.
Dos quilombos, o povo negro herdou o sentido de território como lugar de afirmação da
alteridade própria e cultural. A maior herança do povo negro é a memória da necessidade da
luta contra a hostilidade ao seu patrimônio herdado da África e da afirmação da alteridade, e
esta memória é inesgotável.
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Bem, nosso tom vai mudar de rumo, vamos ao tempo que permitiu ao Cabula a chegada
dos sinais da modernidade, quando a dinâmica progressista investiu na paisagem urbanoindustrial a partir da década de 60, embora esta já se tenha iniciado na década de 40, com a
instalação do 19º BC – 6ª Região Militar, o conhecido Quartel de Narandiba.

3.2 CABULA: O MIOLO NÃO É DE PÃO

Essa metáfora está recheada de críticas à colonização em sua forma atualizada, a
neocolonização, e suas políticas progressistas. A modernização da territorialidade Cabula não
começa na década de 60, pois, na realidade, é a partir da década de 40 que o lugar recebe as
novas formas arquitetônicas implantadas no cenário de vivência na mata.
De imediato, pouco mudou na dinâmica comunal com a chegada do 19º Batalhão dos
Caçadores do Exército, apenas a paisagem. Quando o batalhão de soldados jovens passava
fazendo seus treinos e atividades da função, algumas senhoras – na ocasião, eram
adolescentes e jovens – disseram-me que, para elas, eram ―colírios‖, pois nada passava no
lugar, a não ser o vento, animais ou mesmo moradores se deslocando para o Centro de
Salvador.
Essa mudança de cenário obedece aos interesses econômicos da modernidade no Brasil,
atrelados ao conceito de ―desenvolvimento urbano‖, de maneira que a curva do caminho que
tece a história de uma territorialidade negra se desfaz e dá lugar à reta traçada para orientação
das políticas de ordenamento do solo urbano de Salvador no Cabula e seus vizinhos.
O Cabula era solo esquecido e ignorado pelos interesses políticos neocoloniais
progressistas, o despertar da sua existência para expansão urbana provocou o grande
desmatamento do lugar. Essa busca de áreas privilegiadas economicistas para expansão
urbana na cidade começa timidamente no início do século XX em outras áreas de Salvador.
Com o pós-Abolição, africanos e descendentes, por conhecerem bastante as terras das
matas do entorno do Centro de Salvador, encontraram formas de aquisição dessas terras. Uns
as adquiriram através de compras de fazendas abandonadas pela aristocracia portuguesa,
outros fizeram o povoamento espontâneo. Contudo, poucos sabiam que essas terras eram de
propriedade fundiária, ―aforamento‖, isto é, terras de herança da elite colonial.
Esses locais eram bastante conhecidos pelos ancestrais africanos e africano-brasileiros,
onde faziam os cultos proibidos pelo Poder do Estado republicano em obediência ao poder
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judaico-cristão, um exemplo da continuidade político-social dos quilombos. Logo, nada é
mais espontâneo do que as terras da mata se tornarem lugar de morada de africano-brasileiros.
A ―população negra‖ (CAVARANO, 2010), por não ter quaisquer direitos sociais
assegurados no ―novo‖ regime do Brasil, o regime republicano, foi morar inicialmente em
cortiço, outros ficaram mesmo nas ruas e pouquíssimos buscaram nas matas formas de
moradia.
Alguns estudos geográficos e históricos sobre a Cidade do Salvador, referentes ao final
do século XIX e início do século XX, mostram que as políticas republicanas do governo da
Bahia estavam ―de olho‖ nas mudanças da paisagem em Paris e no Rio de Janeiro. A partir do
que viram, começaram a pensar a Cidade com os primeiros sinais da modernidade.
E, com a ideia de que a nova paisagem podia ser financiada por ―[...] capitais
estrangeiros e do comércio interno‖ (SANTOS, M.A., 1982, p. 28), colocaram-na em prática.
E, junto com essa ideia, veio o novo conceito de trabalhador, produtor e consumidor, de
preferência ―branco‖ e letrado, para substituir o negro livre, liberto e iletrado.
De fato, a mudança do regime político do Brasil, de imperial para republicano, chegou
com projetos urbanísticos de expansão na estrutura física das casas, do comércio, e nas
relações de movimentação do capital financeiro, decerto estrangeiro na maioria.
Seguindo a esteira de Mário Augusto Santos (1982), entre o período de 1890 a 1940,
Salvador passou a viver uma dinâmica de transformação arquitetônica de uma cidade com
característica colonial portuguesa a uma cidade urbanisticamente modernizada à moda
francesa:
A expansão física revela-se na ocupação gradual de novas áreas e
demonstra-se mais precisamente no número de prédios existentes: dos
14.698 do ano de 1893, passou-se aos 44.610 de 1905. No bojo desta
expansão, o antigo centro da cidade tornava-se cada vez mais uma área
administrativa e de negócios e na qual as habitações residenciais
degradavam-se material e socialmente.
A expansão do comércio impelia à abertura de novas áreas residenciais
distantes do centro. Para tais áreas dirigiam-se principalmente os grandes
comerciantes exportadores e importadores. Outros pontos seriam ocupados
pelo proletariado heterodoxo que se dispersava pela cidade. Este segmento,
apesar de ainda permanecer em zonas centrais, passou a criar novos
aglomerados habitacionais. Isto, em hipótese, explicaria o grande
crescimento do distrito de Santo Antônio: com 2.359 edificações em 1893, já
apresentava um total de 13.301 em 1940. (SANTOS, M.A., 1982, p. 21).

Essa descrição de Mário Augusto Santos se aproxima da de Muniz Sodré sobre a
modernização do Rio de Janeiro, que ocorreu antes da efetuada em Salvador:
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Industrialização, sabe-se, exige concentração de mão-de-obra e, em
consequência, a execução de serviços de infraestrutura urbana, tal como
habitação popular. A modernização da Capital Federal58 passou por cima
desta última exigência a fim de acelerar o tempo de lucro dos antigos
senhores na época convertidos e especuladores imobiliários e aspirantes à
sua consolidação como burgueses republicanos. Pretendia-se acabar com as
habitações coletivas conhecidas como cortiços e estalagens, mas sem
quaisquer alternativas viáveis para os seus moradores – migrantes, antigos
escravos, gente pobre. (SODRÉ, 2002 b, p. 128).

Ao seguir o modelo da então Capital do Brasil, a Cidade do Rio de Janeiro, Salvador
começou a moldar o Centro da cidade como lugar de comércio, comerciantes e consumidores.
A recém-inaugurada Rua Chile foi o ―palco‖ escolhido para motivação de consumo das elites
baianas, que, no momento, eram as mentes modernizadoras.
O ―lugar marcado‖ para ser o exemplo de grande influência do capitalismo moderno, a
Rua Chile, recebe ―As Duas Américas‖, uma das maiores lojas de magazine erguidas com
capital estrangeiro, loja inaugurada com pompas no início da década de 1900. Cid Teixeira59
descreve as demarcações territoriais da ideologia comercial urbano-industrial dessa época até
a década de 70:
Antigamente você tinha os centros de cidades. As senhoras, as moças iam
pra a Rua Chile, se paramentavam: "Quinta-feira que vem eu vou pra a Rua
Chile", então, você escolhia hoje o vestido pra ir pra a Rua Chile comprar
coisas. O centro da moda era a Rua Chile. Se você tinha uma renda social e
familiar mais modesta, você ia à Baixa dos Sapateiros. Se você tivesse uma
estrutura social ainda mais modesta, ia à Calçada. Você não tinha outro jeito
de comprar coisas. (TEIXEIRA, 2010).

A preocupação das políticas públicas não se concentrava no social, os empobrecidos
eram empurrados para locais afastados do Centro, e foi assim que a Liberdade se tornou a
maior territorialidade negra de Salvador até pouco tempo atrás. Nesta, encontra-se a
comunidade do Curuzu, topônimo de língua africano Bantu, que, possivelmente, caracteriza a
presença dos ancestrais quilombolas anteriormente. Curuzu quer dizer cruzes na língua
quicongo.
Daí entender que é preciso manter o topônimo a fim de assegurar aos africanobrasileiros a história de afirmação da presença inaugural da arkhé africana na territorialidade,
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Neste período, 1890-1920, a Capital federal era o Rio de Janeiro.
Entrevista de Cid Teixeira à Revista VeraCidade- Salvador, nº 6, publicado pela Secretaria Municipal de
Planejamento – SEPLAM (2010) e atualizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação
e Meio Ambiente - SEDHAM (2013).
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já que os topônimos no Brasil são grafados em língua portuguesa e são homenagens, na sua
esmagadora maioria, aos colonizadores europeus e seus descendentes.
Milton Santos, em ―Contribuição ao estudo dos centros de cidades: o exemplo da cidade
do Salvador‖ (1959), nos oferece o cenário das demolições no Centro de Salvador que vem a
ser o que Marco Aurélio Luz se refere em ―bota abaixo‖ (2005, p. 98), referindo-se ao Rio de
Janeiro no início do século XX e em Salvador na década de 1970.
De fato, as iniciativas de políticas urbanísticas de apagamento do passado para dar lugar
ao presente, apenas ao presente, querem a cidade sempre modernizada. O intrigante é que isso
não para de acontecer, mas não vou detalhar o que acontece em toda Salvador porque o estudo
é sobre a territorialidade Cabula. De referência a esta, o ―Bota abaixo‖ foi da riquíssima Mata
Atlântica que, na década de 70, foi praticamente dizimada, com perda da fauna e da flora.
A urbanização do Cabula começa em 1943 com o 19º Batalhão dos Caçadores na área
da antiga Fazenda Narandiba. O que o Cabula tem de preservado da Mata Atlântica,
atualmente, encontra-se nas terras protegidas por essa instituição que, apesar de ser um
equipamento urbano, mantém a mata preservada com muitos esforços.
Outra instituição do Cabula que luta para manter uma parte da mata preservada é o
Terreiro Bate Folha, casa de cultura congo-angola, que guarda um patrimônio inigualável. Le
Goff (1990, p. 470) considera essas formas de linguagens um documento.
O Terreiro Bate Folha é como descreve Ordep Serra (2008) sobre o reconhecimento do
que guarda a mata atendendo ao aspecto de monumento da natureza preservado:

Árvores e fontes sagradas têm, pois, o estatuto da monumentalidade. Não se
o pode negar tampouco a um bosque sagrado como vem a ser a Mata do Bate
Folha. O acervo florístico desta Mata se encontra referenciado em um
sistema de conhecimento etnobotãnico que o grupo de culto do Mansu
Bandu Kenkê entesoura e se constitui em motivador da preservação do dito
acervo. A paisagem do TERREIRO DO BATE FOLHA tem por este motivo
– e por constituir um remanescente da mata atlântica em Salvador – uma
monumentalidade irrecusável. (SERRA, 2008, p.10).

No entendimento de Le Goff (1990, p.549), o que foi preservado por forças de quem
detém o poder da sociedade é um documento de memória coletiva: ―É preciso ir mais longe.
Ele é o testemunho de um poder polivalente e, ao mesmo tempo, cria-o‖. Sendo assim, essas
matas preservadas imprimem o sentido de memória que permite a criação de novos cenários
perdidos brutalmente em lugar da urbanização.
Na realidade, depois da derrubada dos antigos casarões do Centro de Salvador,
autorizada pelo Governador José Joaquim Seabra (1912-1915), surge uma novíssima estrutura
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comercial urbana: a Rua Chile representava a modernização da Cidade do Salvador e a
política de renovação da estética dos valores sociais e econômicos. Não foi por acaso que, em
1935, a cidade realizou a Semana do Urbanismo e, nesta, foram postas muitas ideias que
deram origem à criação do EPUCs60, em 1943, por Mário Leal.
Todas as mudanças urbanísticas que ocorreram em Salvador, a partir desse período, tem
sua gênese no EPUCS, o grande símbolo da modernidade, sendo o Edifício Oceania na Barra,
o modelo exemplar arquitetônico. Enquanto isso, o processo de expansão espontânea61 da
população negra aumentava, principalmente com migrantes do Recôncavo baiano, fugindo da
seca e da falência das usinas de açúcar.
Os estudos de Andrade e Brandão (2009, p.78) apresentam resultados do EPUCs que
mostram o sentido da expansão de Salvador para Liberdade, Brotas, Barbalho e Federação,
embora não detalhe qual seria sua população, decerto que foram pessoas de descendência
africana fixando residências nesses lugares.
Muitos estudos ignoram o conceito de descendência para se referir ao povo africano e
colaboram com a atribuição do conceito pobre, mascarando, dessa forma, a realidade das
políticas neocoloniais que, em momento algum, se preocuparam em fazer a reparação dos
prejuízos causados aos negros, sobretudo com o uso dos estereótipos negativos dos valores
éticos, estéticos e econômicos que aumentam o racismo e a desigualdade social no Brasil.
As primeiras formas registradas como ―invasões‖ foram na década de 40, as
comunidades do Corta-braço, Gengibirra e Alagados. No Cabula, temos o exemplo de Sr.
Cosme, morador da Estrada das Barreiras, que morava na Liberdade e, a partir da década de
60, comprou terras na Estrada das Barreiras no Cabula. Ele conta que onde morava não tinha
mais casas e terras, deixa claro que a vida em aluguel dificultava a aquisição de uma fonte de
renda familiar digna.
Outro morador foi o Senhor Feliciano Alves do Terreiro Viva Deus, morador da
Liberdade, que encontrou, em 1943, terras abundantes no Cabula. D. Judite, que foi moradora
do Engenho Velho de Brotas, relata que a proximidade com o Cabula e a possibilidade de
compra de terras fartas e baratas favoreceram a vinda de sua família para o Cabula, na década
de 60. Essas áreas com pouquíssimos habitantes foram vistas pelo EPUCs como as melhores e
bem localizadas de Salvador, daí o conceito ―Miolo‖ para as terras do Cabula a Cajazeiras.
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EPUCS – Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador.
É espontânea porque não foi regulada por normas do Poder do Estado, mas foi a população criando
alternativas de moradia, principalmente a população negra despojada na rua.
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Figura 10 – Matas do Cabula e Cajazeiras

Fonte: Janice Nicolin (2014 a).

É bom saber que a criação do Aeroporto de Salvador foi o chamariz para criação de vias
de acesso ao aparato moderno, uma via está entre as matas do Cabula e Cajazeiras, a Estrada
Velha do Aeroporto. Nesses trechos, foram criados os bairros Pau da Lima, Sete de Abril, D.
Avelar, que não se constituíram por expansão territorial espontânea, mas foram locais de
habitação organizados pelo Poder do Estado. Andrade e Brandão (2009) citam que esses

139

lugares correspondiam à área do Quilombo Buraco de Tatu, que, na época do seu dinamismo,
foi localizado como terras de Itapuã.
Enquanto isso, as grandes avenidas foram inauguradas e deram face aos novos cenários
modernizados: Avenida Amaralina/Itapuã, atual Otávio Mangabeira (1949), Avenida
Centenário (1949), Avenida Contorno, (1958) Avenida Barros Reis (1961), Avenida Jequitaia
(1967), Avenida Silveira Martins (1965-1967), Vale de Nazaré (1968).
E foi em meio a esse ritmo acelerado de quem tem pressa para apagamento do passado,
que construíram a primeira Avenida do Cabula, Avenida Silveira Martins, construção
ancorada no projeto da Reforma Urbana de Salvador:
A ―Lei da Reforma da Reforma Urbana‖, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 3.684/69, foi instrumento principal de um dos capítulos mais
emblemáticos da história recente de Salvador ao autorizar o Executivo
Municipal a alienar bens dominiais, ou seja, os terrenos de propriedade do
Município em posse de terceiros sob regime de aforamento(enfiteuse),
arrendamento ou mesmo sem vínculo contratual. (FERREIRA, 2009,

p.47).
Em relação à Lei da Reforma Urbana de Salvador, primeiro foi promulgada pelo nº
2.181/1968, desde então, o Poder do Estado Municipal se preparou para alienar as terras que
estavam no regime de aforamento, daí que muitas terras do Cabula foram alienadas, entre
1970 e 1990, para a implantação de instituições públicas modernizadoras: Centro
Administrativo da Bahia, escolas, hospitais, universidade.
Neste ínterim, surge a expansão de habitações espontâneas, que se agigantara nas
comunidades inaugurais como Beiru, Engomadeira, Estrada das Barreiras, São Gonçalo do
Retiro, Arraial do Retiro, Mata Escura e Pernambués, com um crescimento populacional
impressionante.
Em parte dessas terras, onde foi instalado o 19º Batalhão dos Caçadores, foi construída
a Avenida Luiz Vianna (1971), conhecida por Avenida Paralela e erroneamente chamada Luiz
Vianna Filho. Na entrevista com o Governador Roberto Santos (2015), que era muito amigo
do falecido Governador Luiz Vianna Filho, o estudioso destaca que o nome dessa avenida foi
dado pelo Governador Luiz Vianna Filho em homenagem ao pai, Governador Luiz Vianna.
O ritmo de inovações não para e, na década de 70, uma grande explosão urbanística
provoca a origem de vários Cabulas, com as instalações dos conjuntos habitacionais da
URBIS – Habitação e Urbanização do Estado da Bahia, unidades habitacionais, em sua
maioria, no modo vertical. No Cabula, foram instalados sete conjuntos, a começar na Estrada
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das Barreiras, o Cabula I ou Conjunto Antônio Carlos Magalhães, e, para isso, muitas árvores
tombaram.

3.3 DOIS CABULAS: O PARADOXO EXISTENCIAL

A urbanização do Cabula foi interpretada considerando a década de 60 como o tempo
inaugural das alterações físico-geográficas, sociais e econômicos, pois os primeiros aparatos
urbanos, 19º Batalhão dos Caçadores (1943) e a Penitenciária Lemos de Brito (1950) não
alteraram a dinâmica socioexistencial do lugar. Até a década de 50, o sentido de morada no
entorno da mata foi mantido, mas, a partir da década de 1970 o cenário socioexistencial foi
profundamente agredido.
As lembranças de um passado mais recente do Cabula trazem um cenário com muito
verde e moradias horizontais, logo após a inauguração da primeira ladeira pavimentada em
1967 onde estava instalada a Escola Estadual Antônio Eusébio62, Rua Cristiano Buys.
Daquele trecho em diante, foi construída a Avenida Silveira Martins, principal via de acesso
ao Cabula, mas, como a pavimentação terminava em frente ao 19º Batalhão do Exército,
poucas mudanças foram realizadas até o final dessa década de 1960, e as moradias em forma
de chácaras e sítios não foram abaladas pelos apelos urbanos.
Em conversa informal com uma antiga moradora daquele trecho, educadora na rede
municipal do Cabula, professora Corina (2013), colhi de suas lembranças sobre os vizinhos e
cada família que viveu naquelas casas: Grimaldi, Paternostro, Queiroz, Pita Lima, Catharino,
entre outras. As últimas chácaras a resistir conviveram com muita poeira, pó de cimento,
muito barulho das máquinas que construíam as moradias verticais, os conjuntos habitacionais.
Contam que quem ali ficou conviveu com animais dispersos em busca de suas casas, tocas,
eram desde animais rasteiros como cobras aos insetos voadores e aves.
No trecho das comunidades centenárias sociabilizadas por descendentes de africanos, a
maioria das casas era de taipa, erguida com varas, cobertas por barro e o telhado de palha,
pouquíssimos moradores tinham casa com tijolos, conforme descreveu D. Bernadete Pereira
(2005, apud NICOLIN, 2014 a, p. 69), vivia-se com simplicidade.

62

A Escola Antônio Eusébio, a partir de 2002, foi municipalizada.
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Nesse trecho, o trompe-l’oeil urbanístico não chegou, mas influenciou a arquitetura das
habitações espontâneas organizadas por lideranças comunitárias, pois as novas moradias, no
lugar das antigas, que eram horizontais, passaram a se verticalizar, as comunidades não
tinham nenhuma infraestrutura: água e esgoto, iluminação pública e particular.
Nesse período, os antigos proprietários viveram um grande impacto negativo: suas
propriedades foram tomadas e transformadas em comunidades, como aconteceu com D.
Bernadete Pereira, que teve as terras transformadas na comunidade Vila Dois Irmãos (1970).
Em frente a sua propriedade, foi erguida a comunidade Vila Moisés (1980), o nome foi em
homenagem à liderança comunitária que ajudou na ocupação das terras e foi responsável pela
fundação dessa comunidade.
No Beiru, as terras da Mam’etu Maria Neném e de Miguel Arcanjo do Terreiro Ekutá
passaram pela mesma situação, e o mesmo aconteceu com as terras de Damasceno na
Engomadeira, da Fazenda Guiomar, antiga Cacunda Yayá na Sussuarana e na Mata Escura, de
Maximiliano da Encarnação dos Santos.
E, para maior aprofundamento, mais uma vez vou dialogar com moradores, mas, desta
vez, não serão apenas os Kipovi Cabuleiros, serão moradores que chegaram depois de 1960.
Vamos começar com D. Judite, que foi moradora na Baixa do Cabula, trecho em que viveu
Florentino Fogueteiro, conhecido fabricante de fogos. Ela passou a morar na Engomadeira na
década de 60 e descreve seu trajeto da Baixa do Cabula à comunidade da Engomadeira.
Considero importante a descrição de D. Judite pela riqueza dos detalhes. D. Judite é
educadora e funcionária da Biblioteca do Colégio Governador Roberto Santos, Biblioteca
Edvaldo Boaventura, nome escolhido em homenagem ao esse educador e estudioso da
educação na Bahia. Vamos ver as narrativas de D. Judite:

Eu nasci na Ladeira da Vila América, no Engenho Velho de Brotas, depois
fui morar em Lauro de Freitas, tinha meus seis anos, lá já tinha energia, era
fraquinha, fraquinha, mas tinha, estava sendo alfabetizada por minha mãe,
tanto eu quanto minhas irmãs menores: Jerusa, Julieta e Janete. Foi quando
minha mãe achou dificuldade de encontrar vaga nas escolas, saímos e fomos
morar na Rua Juliano Moreira, na Barroquinha, depois fomos para o Pau
Miúdo. Olha que é um percurso grande! [Arregala os olhos e balança a
cabeça, como quem diz: foi duro!] Do Pau Miúdo fui morar na Baixa do
Cabula, Rua Euflorzina Miranda, foi quando houve chuva que desabou a
casa, a casa que morávamos tinha sedimento de alvenaria, mas minha mãe
ficou com medo e disse: ―Vamos mudar, vamos mudar.‖, já tínhamos
comprado um terreno aqui no Cabula, mas eu e minhas irmãs não
conhecíamos nada de nada do Cabula, sabíamos que tinha um terreno no
Cabula. Onde? Não sei, só meus pais sabiam.
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Foi quando minha mãe disse: ―Olhe: vamos morar lá no Cabula. Vamos
fazer uma casinha de sopapo.‖ Assim, construíram a casa de sopapo que
todo mundo pensava que era um terreiro de candomblé, por que era bem
grande, grandona: tinha três quartos, sala bem grande, cozinha, sala de visita,
sala de jantar, tudo bem grandão! Tinha varanda dos dois lados.
Viemos pra cá. A surpresa: não tinha energia, foi um chororô, todo mundo
estudando, ginásio e primário, morar num lugar sem energia, como estudar?
E mais: transporte, era um sufoco, não tinha também ônibus. Nós tínhamos
que ir e voltar de bonde, saltar na Baixa do Cabula, e vir andando, subia a
ladeira, o ônibus era mais fácil de quebrar do que subir a ladeira. Depois
apareceu o ônibus e tirou o bonde, o ônibus subia, mas ficava enganchado
nas cercas, para descer era aquele sufoco: gritalhada, confusão, zoada.
O tempo foi passando, foi melhorando, e, depois de dois anos que
morávamos, botou energia elétrica. Antes, estudávamos com a luz do
candeeiro Aladim que tinha que dar bomba, botava gás para bombear para
poder botar a camisinha, a manga do candeeiro; com este procedimento era
possível estudar em casa, era 1963. Menina, em 1963 na Engomadeira e tudo
isto aqui [faz um sinal circular com o dedo, ela está no Colégio Governador
Roberto Santos, em Narandiba] não tinha energia; o transporte se pegava na
Baixa do Cabula, na antiga ladeira que ficava em frente àquela ladeira que
vai dar no Pau Miúdo. Era ali. E, às vezes tínhamos que subir a ladeira do
Pau Miúdo para lá em cima pegar um ônibus e ir para escola. Entendeu?
[Pausa, um olhar profundo para mim]. Não foi fácil. Para mim, foi mais
difícil que ir para Lauro de Freitas, lá tinha energia elétrica, isto facilitava
tudo. (D. Judite, 2014).

Bem, D. Judite por ser uma educadora e funcionária de biblioteca, sabe lidar com
referências de memória, não vai direto ao assunto. Considero importante esse modo de contar
a história, ele é significativo para que os mais jovens conheçam seu passado. Agora é sobre a
Baixa do Cabula, atual Avenida Barros Reis:

Ao descer a ladeira, tudo era Baixa do Cabula. O nome Avenida Barros Reis
foi quando tirou a linha de bonde e colocaram ônibus, criaram o acesso que
fez a estrada nova para ir ao Retiro, um largo onde chegavam os bois para
abater, vinham com certeza pelo São Caetano, Pirajá, por ali assim. A parte
do São Caetano eu não sei dizer, não me lembro, não morei por lá, mas a
Baixa do Cabula só mudou de nome quando botaram o asfalto e deram nome
de Barros Reis.
Quando vim morar no Cabula se comentava ainda da praga que deu nos
laranjais, as melhores laranjas eram do Cabula, aqui teve moradores antigos
que eram italianos, plantavam laranja, eles diziam que achava que botaram
veneno pra matar as lagartas, só sei que as laranjas estavam bonitas no pé, no
outro dia os pés amanheciam virados pra cima, as lagartas comiam o pé por
baixo.
Olhe, onde funcionam hoje o Hospital e o Colégio Roberto Santos tudo eram
laranjais. A praga começou na subida da Ladeira do Cabula, ali já começara
a exterminação dos laranjais. Era laranja de umbigo! Laranjas conhecidas
por serem doces demais e muito gostosas, mas acabou. [outra pausa,
respiração profunda, o silêncio].
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É, quando vim morar aqui, depois da ladeira só tinha aquela igreja, aquela
área era bem ampla era um largo onde tinha festa, as transformações para
botar os conjuntos habitacionais provocaram uma mudança radical, fez a
derrubada da antiga igreja do Cabula, a igreja era antiga e ficava naquele
largo onde está hoje o posto de gasolina, ficava recanteada, era como se
fosse para dar lugar para fazer os eventos, as festas, ali não tem nada do que
dizia antes. (D. Judite, 2015).

O Cabula foi perdendo seu único largo aos pouco, no ano 2000 não mais existia, neste
largo havia um conjunto de barzinhos até a década de 90, alguns bares ficaram famosos como
o ―Espaço Útil‖ e ―O Rei da Codorna‖, que atraíam pessoas de vários lugares de Salvador que
se encantavam pelo aconchego e beleza do lugar.
Os antigos contam que, na praça, até a década de 40, se realizava a festa que coroava a
Rainha da Laranja no mês de junho, quando tinha a quermesse da igreja dos Capuchinhos
Franciscanos, chamada Igreja do Cabula, e ficava no Largo do Tamarineiro. Assim conta D.
Bernadete Pereira, nascida na Estrada das Barreiras em 1929, filha de Elpídio Pereira e neta
de João Nepomuceno (NICOLIN, 2014 a, p. 74). Dona Bernadete continua morando (2015)
no mesmo chão no qual nasceu, a casa teve mudanças na estrutura física, devido ao trânsito de
veículos que abalou suas estruturas.
Na década de 90, o Largo do Cabula com música ao vivo no conjunto de bares alegrava
dos mais jovens aos mais velhos que gostavam da noite. No lugar atualmente (2015) se
localiza um Posto de Gasolina BR e o Condomínio Máximo Club Residence. No fundo, do
atual posto de gasolina, ficava a igreja dos Capuchinhos, atualmente tem a Paróquia Nossa
Senhora do Resgate, recém-batizada Igreja Anunciação do Senhor, localizada um pouco mais
à frente, na Rua Silveira Martins, em frente ao Colégio particular Nossa Senhora do Resgate.
A política de urbanização de Salvador não se preocupou com o dano provocado pela
perda dessa praça, que foi um dos poucos lugares de acolhimento da alteridade, pois basta
olhar que, em toda sua extensão, o Cabula não tem mais um lugar como este.
Em 2014, quando tirava fotos de algumas casas antigas, observei que uma estava em
demolição para erguer mais uma nova arquitetura urbanística moderna, a casa tinha uma placa
com o antigo nome da Praça do Cabula, Praça Francisco Manoel.
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Figura 11 – Local da Antiga Praça
Francisco Manoel, 2014

Figura 12 – Casa com a placa: ―Praça
Francisco Manuel‖,2014

Essa casa já foi demolida, e, em momento algum, a política urbana municipal buscou
manter o nome antigo da praça e reconstruí-la. Nessa praça, várias pessoas se reuniam para
festejar e celebrar a vida. Dona Judite apresenta o cenário descritivo desse lugar:
Realmente, aquele lado que você vê de esquina63não existia, o lado das casas
era de onde tem hoje o colégio64, ali fazia a volta e dava a forma de praça.
Quando subia a ladeira ia direto para os Pernambués e fazia o retorno pra
cá65. As casas do Pernambués eram poucas, na entrada têm algumas antigas,
inclusive a que foi reformada para ser casa de eventos, era uma casa antiga,
pra cá tinha outra, onde tem agora uma churrascaria. Na esquina do lado
onde tem a Farmácia Santana tinha uma casa de família e onde tem vários
conjuntos foram derrubadas as casas, ficou uma da família de D. Zazi,
aquele prédio que está ao lado da casa onde está o FISK, aquela ali é antiga,
sempre esteve ali. Dali pra cá eram chácaras onde tinham ainda até outro dia
pés de laranja e jardim com flores.
Agora, o Beco do Francelino já existia, o caminho que você vê não passava
por ali onde está hoje a Silveira Martins, ele passava por dentro, onde tem a
Caixa Econômica, ali era a entrada do caminho pra seguir pelo Cabula pra
chegar no São Gonçalo, Engomadeira, os bairros de cá. A entrada não era
esta que nós passamos. A rua do Cabula saía do largo, seguia e depois
passava para onde está a entrada da Caixa Econômica.
O Beco de Francelino era o atual Bairro do Resgate, ali tinham as
professoras que ensinavam no colégio Visconde de Itaparica, que é a escola
mais velha do Cabula, ali tinha a chácara de Agenor Pita, a chácara Sta
Terezinha, ali tinha a chácara de Zezé Catharino, era de José Catharino. (D.
Judite, 2014).

63

Onde está o muro com os informes publicitários.
Fala do Colégio Nossa Senhora do Resgate, instituição particular da década de 80.
65
Aqui se refere ao sentido da ladeira seguindo para Avenida Silveira , inaugurada em 1967.
64
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Figura 13 – Nossa Senhora do Resgate
antigo Beco de Francelino, 2013

Quando alguém fala que o Cabula só tinha chácara, na realidade a lembrança é desse
trecho que D. Judite acabou de descrever, que vai da primeira ladeira pavimentada, Rua
Cristiano Buys, até o trecho do 19º BC, no Saboeiro. Talvez, este seja o motivo de os órgãos
públicos considerarem Cabula apenas esse trecho das propriedades das famílias renomadas.
Num trecho denominado Tesoura pela população, havia plantio de laranjas. Tesoura é o
nome dado para uma esquina com via para São Gonçalo do Retiro e outra via seguindo a
Silveira Martins. São Gonçalo é a primeira comunidade que recebeu luz, água encanada,
escola pública, transporte urbano na década de 50.
Figura 14 – Fim de linha do São Gonçalo

No São Gonçalo, estão fincadas as raízes de uma das três casas de matriz africana do
Reino Ioruba, o Ilê Axé Opô Afonjá. Neste chão, pisaram personalidades como Jorge Amado,
Edison Carneiro, Pierre Verger, Caribé, Dorival Caymmi, Antônio Olinto, Rubem Valentin,
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Vivaldo da Costa Lima, Sinval da Costa Lima, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Roger
Bastide, Milton Santos.
Na entrada do São Gonçalo, está instalada uma das unidades de abastecimento de água,
e, sobre isso e o São Gonçalo, D. Judite também narra:
Quando a gente veio morar aqui, a EMBASA66 já estava iniciando as
instalações da Bolandeira. A Bolandeira fica na Boca do Rio [comunidade
próxima à orla marítima de Salvador]. Aqui teve a instalação de tanques,
reservatórios, ali era também uma chácara, era da família de Jacira, pessoal
do exército, o pai de Jacira e a mãe, Dona do Carmo. Hoje, gente desta
família tem casa no Beiru, que chamam de Tancredo Neves, suas terras
foram vendidas para a EMBASA. Carlindo é aquele ligado ao Colégio Linda
Marquesa67, é gente que veio morar aqui muito antes de mim, agora a escola
não tem muito tempo, deve ter uns 40 anos ou um pouco mais.
Agora, no São Gonçalo, já existia escola, ainda está lá, mudaram o nome,
está no fim de linha. Demoliram e reconstruíram. Do São Gonçalo sei pouco,
o que sei e do que mais se fala é do Ilê Axé Opô Afonjá, é o que mais
chamava atenção. Ele vai até a Baixinha de Santo Antônio, pegava do São
Gonçalo. A Baixinha do Santo Antônio é velha, tudo ali pertencia ao
terreiro, era onde as pessoas de santo iam porque tinha as fontes, era local de
cerimônias do Opô Afonjá.
Do Opô Afonjá me lembro que tinha uma escola dentro do terreiro e não foi
feita por Mãe Stela foi por outra Iyalorixá antes, lembro que a escola ficava
assim, no alto, o Projeto PLAPI68 na década de 70 teve lá, algumas colegas
minhas trabalharam neste projeto. Eu conheci a outra Iyalorixá, Mãe
Senhora, foi quem trabalhou muito ali, fez muito. Teve Mãe Ondina.
Na Baixinha de Santo Antônio, tudo ali era horta e pertencia a maior parte ao
terreiro, mas o pessoal foi invadindo. Quando Stella assumiu o cargo, foi que
conseguiu murar, porque senão... [faz gestos com as mãos como que dissesse
acabava tudo]. Aquela ladeira ali era um bequinho, era onde descia para
fazer o ritual, as obrigações. Aí o pessoal foi invadindo, muitos até filhos de
santo, perdeu o respeito, os que foram trocando de religião foram se
apossando das áreas do terreiro. O Opô Afonjá ia até lá embaixo, vi a fonte
de Oxum, fonte de Nanã, outras fontes. (D. Judite, 2014).

Dona Judite mostra com muita alegria as lembranças que tem do São Gonçalo a partir
do Ilê Opô Afonjá, mostra a importância que a casa da tradição Ioruba, povos nagôs, tem para
o enriquecimento da sociabilidade dessa comunidade. Cita a escola que se encontra no
terreiro, que foi fundada em 1977 por Mestre Didi Axipá, filho de Mãe Senhora, e quando a
escola foi inaugurada estava na liderança do Opô Afonjá a atual Iyalorixá, Stella Azevedo, Iyá
Odé Kaiodê.
66

Empresa Baiana de Águas Saneamento. A Bolandeira é uma estação de tratamento de águas de Salvador.
Hoje, chama-se Colégio Fortunato, tem curso regular com as modalidades da educação infantil ao ensino
médio e curso preparatório para concurso e pré-vestibular. A instituição pertence à mesma família.
68
Projeto de Alfabetização Prontidão Infantil.
67
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Veja como o ancestral da família Axipá de Oyó, Mestre Didi Axipá, narrou sobre a
importância de se instalar no Opô Afonjá essa iniciativa, tradutora da modernidade no Cabula:

A ideia, partindo de mim, Assobá, membro, na época, do Conselho
Religioso do Axé Opô Afonjá, foi acolhida pela Comissão Feminina que
fazia parte da Diretoria Civil do Terreiro, e pela SECNEB – Secretaria de
Estudos da Cultura Negra no Brasil, entidade criada para o estudo e
desenvolvimento de projetos para melhoria das nossas comunidades.
Através de projetos, como o projeto-piloto da Mini Comunidade Oba Biyi,
pretendemos oferecer condições de criar e alfabetizar as crianças menos
favorecidas das diversas comunidades-terreiros, dando apoio moral e social
às mães, que, em sua maioria, vivem sem companhia de seus maridos,
impossibilitadas de dar a criação ideal a seus filhos. (SANTOS, D.M., 1988,
p. 41).

Essas palavras de Mestre Didi Axipá, Deoscóredes Maximiliano dos Santos, encontramse em sua obra História de um Terreiro Nagô (1988), uma narrativa sobre as dinâmicas de
repatrimonialização e expansão do legado nagô na Bahia. Ele destaca as iniciativas das
lideranças femininas de maior cargo no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá como a fundadora, Mãe
Aninha, Iyá Oba Biyi, sua sucessora e mãe biológica de Mestre Didi, Mãe Senhora, Iyá Oxum
Miuwa, e, por fim, a liderança de Mãe Stella Azevedo, Iyá Odé Kaiodê, que se encontra no
cargo desde 1976 até os dias atuais.
A iniciativa de Mestre Didi por um espaço de educação de afirmação das crianças de
descendência africana teve convênio da SECNEB, do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá e da
Prefeitura de Salvador. O terreiro cedeu o terreno, a prefeitura e a SECNEB construíram o
prédio, e por 10 anos a Mini Comunidade Oba Biyi foi coordenada por Mestre Didi e Juana
Elbein dos Santos.
Com uma perspectiva de educação pluricultural, a Mini Comunidade Oba Biyi ancorouse numa pedagogia negra: recriação de contos míticos africano-nagôs acompanhados de
cânticos nagôs e do instrumental percussivo, para que as crianças da Mini Comunidade Oba
Biyi se sentissem à vontade para realizar um aprendizado dinâmico, orgulhando-se do seu
universo cultural. Narcimária Luz, que fez um estudo profundo sobre a Mini Comunidade
Oba Biyi em sua tese de doutorado, assim define essa experiência:

É preciso registrar que é na Mini Comunidade Oba Biyi, primeira
experiência de educação pluricultural no Brasil (1996-1986), onde se dá
início a reflexões e proposições na área de Educação tendo o Akpalô como
mediador das narrativas do singular universo de linguagens africanobrasileiras. O nome da Mini Comunidade Oba Biyi, que significa em yoruba
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―o rei nasce aqui‖, vem da homenagem ao nome sacerdotal nagô de Eugênia
Anna dos Santos, a Iyalorixá fundadora do Ilê Opô Afonjá na territorialidade
do Cabula em Salvador, Bahia. Foi Mestre Didi Axipá, Deoscóderes
Maximiliano dos Santos, que concebeu o currículo da Mini Comunidade
Oba Biyi, a qual se inspirava nos seus contos. (LUZ, N., 2013, p. 19).

Essa experiência de educação pluricultural motivou a criação de outras iniciativas
educacionais dentro de um terreiro. Narcimária Luz (2000, p.164) apresenta um forte
propósito para a criação da escola no terreiro, ao registrar o que disse uma criança quando lhe
perguntou por que ela não frequentava a escola:
– Lá eles não gostam da gente!
Uma resposta dada na década de 80 que, em 2015, continua presente nos lábios de
outras crianças africano-brasileiras, basta conversarmos com as crianças das comunidades que
estudam na rede pública sobre acolhimento, amor, afeto na escola, que a resposta é a mesma.
Ainda há muita rejeição, principalmente à cultura da comunidade cravada no corpo dos
moradores, e essa rejeição por parte da maioria que educa na escola pública mostra que a
hostilidade vai desde as relações estabelecidas pelos educadores aos funcionários contra os
estudantes, crianças e adolescentes, principalmente os que frequentam comunidades-terreiros,
e agora, com a expansão das igrejas evangélicas, piorou significativamente.
Minha experiência de educadora na educação básica, na educação superior e na
comunidade com projetos sociais de valorização da arte e da cultura, permitiu a elaboração da
crítica à rejeição da cultura ancestral africana e dos povos autóctones do Brasil. Por muito
tempo, tive de impulsionar a mediação das linguagens que permeavam as situações de
rejeição e negação à alteridade própria e cultural dos jovens e adolescentes na escola pública,
uma situação de violência simbólica que precisa ser enfrentada, na luta pelo respeito à
alteridade, não é possível tal situação em outras instituições, menos ainda na escola.
E, voltando para narrativa sobre o Cabula, devo dizer que o trecho a partir da Tesoura
traz outro cenário muito diferente do trecho após a ladeira pavimentada até o Quartel do 19º
BC, basta pensar que, no trecho das chácaras, encontrávamos casas de tijolos com a estética
de fazenda, mas, nas comunidades, as casas eram de taipa.
Atualmente, as poucas casas com estilo das chácaras convivem com a brutalidade
progressista, observe na imagem a linguagem apelativa usada pelo morador para ter o direito
de entrar em sua casa que ainda guarda a estrutura de uma chácara:
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Figura 15 – Portão da Chácara Santa Teresinha, 2014

Outro lugar desse trecho é o Planalto, não sei por que recebeu este topônimo; no lugar
das chácaras que foram vendidas, existem casas com a arquitetura diferenciada em relação às
moradias dos projetos habitacionais do governo, tipo ―habitação popular‖, e das construídas
nas comunidades sociabilizadas por descendentes de africanos.
Figura 16 – Rua do Bairro Planalto, 2014

Figura 17 – Casas do Bairro Planalto, 2014.

.

Do que sei, o Planalto serviu de modelo para caracterizar a área dita ―nobre‖ do Cabula,
e, em seu entorno, foram colocadas instituições do capital financeiro que o tornaram espaço
privilegiado da modernidade. Instituições, a exemplo da primeira agência bancária da Caixa
Econômica Federal, foram instaladas na década de 90, depois outras referências foram
chegando: lojas de magazine, novas agências bancárias, shoppings e condomínio ―de luxo‖
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com clube e residência ao mesmo tempo. Contudo, é algo muito distante da realidade da
maioria populacional desse local, que tem fonte de renda familiar até cinco salários mínimos.
Ao longo da Avenida Silveira Martins, percebe-se a diversidade nas moradias. Atrás da
Caixa Econômica Federal, está o caminho para um lugar chamado Beco de Francelino.
Lembro que antigos moradores, como minha mãe e minha tia, assim chamavam toda aquela
área que, atualmente, recebe o topônimo de Nossa Senhora do Resgate.
Quem passa nesse trecho da Silveira Martins, caso observe direito, ainda é possível ver
que, mesmo com prédios, conjuntos habitacionais de diversos projetos sociais e de vários
períodos (1960, 1980, 1990, 2000, 2015), o ritmo de vida em solo ―agrícola‖ ainda permanece
no Resgate, o ritmo do antigo Beco de Francelino.
O ritmo é agrícola, e nesse trecho as habitações tinham plantio de laranja e de outras
frutas, inclusive para comercialização, e os trabalhadores que faziam plantio e colheita ali
viviam uma dinâmica distante dos valores urbano-industriais.
Do passado, temos uma propriedade com casarões antigos guardando a lembrança
arquitetônica das casas daquele trecho:
Figura 18 – Externo da Chácara
Sta Terezinha, 2014

Figura 19 – Interno da Chácara
Sta Terezinha, 2014

O caminho do Planalto ao Beco de Francelino permanece com poucas mudanças em
relação ao passado, pois, no lugar da cerca de arame e pitanga, estão as paredes de bloco e
cimento:
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Figura 20 – Caminho Planalto a
Nossa Senhora do Resgate

Assim como o Planalto, o bairro Nossa Senhora do Resgate pouco guardou do legado
plantado. Este lugar faz fronteira com os Pernambués, mas ainda existe um caminho estreito
feito antes da urbanização, talvez seja o que restou do Beco de Francelino, além do ritmo de
vida cotidiana dos antigos moradores que por lá ainda se encontram.
Bem, retornando ao trecho da Tesoura, em frente à entrada do São Gonçalo, considero
importante conhecer o que Kota Vanda do Terreiro Viva Deus narra sobre o ritmo do vaivém:
Naquele tempo, era marinete, não sei se você alcançou, não chamava ônibus.
A gente subia a ladeira do Cabula, saltava na Tesoura, entrada do São
Gonçalo, quem morava aqui69 pra estes lados saltava ali, na Tesoura; quem
morava no São Gonçalo ia até o fim de linha, a gente tinha que vir paletando,
já no São Gonçalo tinha até lááá... [ com a mão direita expressa o sentido de
infinito].
Pra cá não tinha asfalto, calçamento. Quem morava aqui, Engomadeira,
Arraial, Beiru vinha paletando e quem tinha aqueles burrinhos, quando ia
vender ali na Sete Portas e São Miguel botava os meninos, botava as
crianças nos caçoás, quando voltava trazia as crianças e as compras nos
caçuás, o carro era aquele, o burrinho [gargalha], aqui no Cabula vi passar
jeguinho, burrinho, não vi carroças.
Tinha também àquelas mulheres que iam com aqueles balaiozinhos na
cabeça, faziam aquelas rodilhas e botavam na cabeça e depois o balaio que
levava fruta-pão, coco, quando era tempo de abacate levava, levava aipim.
É... aipim, elas faziam aquelas roças e levava, tirava pra vender na Sete
Portas e São Miguel. A população daqui vivia disto, depois do quartel que as
mulheres da Engomadeira passaram a lavar roupas pra o ganha pão e ajudar

69

Aqui se refere à Estrada das Barreiras.

152

seus maridos criar os filhos, é que antigamente não tinha emprego que se
tem hoje e nem o estudo que se tem hoje. (Kota Vanda, 2015).

Como se percebe, a dinâmica desse trecho do Cabula era bastante diferente, mostra que
a região teve duas formações sociais depois de abaterem os quilombos no século XIX: a
sociedade agrícola com grandes plantios da laranja desde a Baixa do Cabula até o Quartel do
19º BC, seguindo pelo Saboeiro e parte do Pernambués, a sociedade da mata africanobrasileira, a tradição africana com roças e pequeno plantio de sobrevivência comunitária. O
Pernambués é recebe seu primeiro conjunto habitacional: São Judas Tadeu, na Rua Tomaz
Gonzaga.
Figura 21 – Conjunto São Judas Tadeu, 2015

Aliás, a comunidade do Pernambués recebe todo equipamento da urbanização junto com
a Avenida Silveira Martins na década de 60. Esta comunidade tem uma histórica liderança
política de grande influência na política de Salvador: Manuel Pinto, Seu Nezinho, irmão de
Mãe Hilda, filha por iniciação de Maria Neném. Na década de 50, Manuel Pinto fundou a
primeira Associação dos Moradores de Pernambués, a Sociedade 10 de Julho, e, através dessa
instituição, realizou o intercâmbio da comunidade com a sociedade civil.
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Figura 22 – Pernambués:
Fim de Linha de ônibus (2015)

É possível afirmar que o processo de urbanização do Cabula foi iniciado com a
pavimentação da primeira ladeira, Cristiano Buys, e da rua principal do Pernambués, Rua
Tomaz Gonzaga. Os demais trechos levaram mais de duas décadas para receber o asfalto,
iluminação, saneamento básico e transporte. Talvez por isso, esses locais ainda mantenham
um ritmo social com os valores da arkhé africano-brasileira, situação que gerou o paradoxo
existencial, a tradição e a modernidade no mesmo tempo vivido.

3.3.1 A verticalização das vivências no Cabula

Considero uma expressão agressiva para participar dessa poética. A verticalização é a
expressão que consegue dar conta do que representa um conjunto de normas unidimensionais
que têm abalado todas as relações sociais nas comunidades do Cabula e trava gestos como o
que Lembamuxi descreveu simbolicamente por ―troca de prato‖ ou movimento circular
contínuo num espaço-lugar horizontal. É algo que só pode ser realizado numa dinâmica de
educação fora dos padrões ético-estéticos progressistas.
A verticalização não está apenas na disposição dos imóveis residenciais e comerciais,
está nas relações interpessoais, inclusive já chegou às comunidades centenárias africanobrasileiras e tem causado grandes conflitos existenciais, como o isolamento dos vizinhos.
Também pudera, pensar que a educação escolar pode assegurar o respeito nas relações
sociais e dialógicas, é acreditar no trompe-l’oeil. Muniz Sodré (2002 b, p. 25), por exemplo,
descreve a escola como uma instituição cujo conhecimento fortalece as relações de classe, e,
nesse contexto, o jogo de interesse, a disputa, a cobiça, a verticalidade das classes (cargos),
mantêm as desigualdades sociais, como forma de poder de uma pessoa sobre a outra. O termo
―miolo‖, que motivou os projetos sociais que alteraram o modo de vida do Cabula e Cajazeira,
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se ancora no conceito de ―desenvolvimento urbano‖. Este, por sua vez, entende que o capital
monetário tem o poder de dinamizar a vida social, o que na realidade não deixa de ser ―[...]
uma tentativa hegemônica no sentido de quebrar as disposições gregárias que pudessem dar
margem a solidariedades de grupo‖ (SODRÉ, 2002 b, p.133). No passado, desde a África,
referências materiais civilizatórias ocidentais desagregaram os grupos de pertencimento
cultural, incitando-os à guerra, a conflitos entre as etnias; no presente, há incitação ao uso do
consumo industrial e quem não consome, praticamente é ―despatriado‖.
Com efeito, o novo Cabula, que traz os modos de vida do miolo, ancora-se numa
política de desagregação dos valores enraizados nas vivências da mata. É o ―bota abaixo‖
simbólico que atua no campo da ética herdada, é pela ideologia do conforto que se passa por
cima de tudo e de todos que fiquem à sua frente. A verticalização das vidas faz cada pessoa
que mora no andar de cima esquecer o que mora embaixo, também pudera, quanto mais alto o
andar do prédio, mais caro é o m2. Não é assim que funciona o mercado de venda de imóveis?
Diante dessas situações, não posso fechar os olhos à forma como a modernidade chegou
ao Cabula, com uma estética de valores sociais de vivências verticalizadas, a começar pelos
conjuntos habitacionais da URBIS, INOCOOP e do BNH70. Como nem toda a área destinada
à instalação dos conjuntos habitacionais foi utilizada, ficaram terras ao redor dos conjuntos
habitacionais, algo que favoreceu a chegada de mais pessoas ao Cabula, os novos espaços da
expansão habitacional espontânea: ―invasão‖, ―favela‖, ―comunidades‖, surgem nessas terras
do entorno dos conjuntos habitacionais e instituições modernas: escola, hospital, etc.
E, com uma precária infraestrutura de rede de esgotos e instalação de água encanada,
iluminação pública e particular, bens de que dispõem os conjuntos habitacionais citados,
ergueram as estruturas verticais num lugar em que antes havia moradias horizontais e se
mantinha uma vivência circular. A verticalidade ganhou corpo e se expandiu nas
comunidades, como também cresceu o isolamento dos vizinhos que tentam, a cada dia, se
aproximar das normas do ―miolo‖.

70

BNH – Banco Nacional de Habitação (1964–1986). URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia (1965).
INOCOOP – Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (1968).
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Figura 23 – Comunidade da
Engomadeira, 2007

Esse modo de vida pode ser observado numa mesma rua, quando um vizinho não
conhece o outro vizinho que mora no mesmo prédio, às vezes, do andar de cima ou de baixo.
No entanto, o ritmo antigo permanece forte e resiste, pois há vizinhos que continuam como no
passado, na guarda das notícias de última hora e fazendo uma ligação do presente com o
passado, os ―fofoqueiros de plantão‖, assim são chamadas pelos moradores estas pessoas de
grande utilidade ao vitalismo social. Entendo que, sem estas, o ritmo comunitário estaria mais
distante do ritmo civilizatório da comuna erguida pela sociabilidade horizontal africanobrasileira.
A verticalização chega com o primeiro conjunto entregue no início de 1970, tendo a
placa de inauguração da instalação sido colocada em 1969 pela prefeitura de Salvador, o
Conjunto Antônio Carlos Magalhães, conhecido pelos moradores por Conjunto dos
Bombeiros ou Cabula I. Os moradores foram, na maioria, funcionários do Corpo de
Bombeiros e funcionários públicos. A professora Lúcia Dórea foi uma das primeiras
moradoras do Conjunto Cabula I:

Em 1970, o prefeito era Antônio Carlos Magalhães, ele trouxe para o Cabula
um Conjunto Habitacional; este conjunto era para funcionários públicos e
bombeiros. Na época, os bombeiros eram funcionários públicos e não polícia
militar, anos depois que o bombeiro passou para classe de polícia militar.
Recebemos o apartamento em 1970. Em me lembro de que, os apartamentos
eram para funcionários públicos e as casas eram para os bombeiros. Viemos
morar aqui porque, como funcionários públicos, nós não tínhamos uma casa
própria, nós só íamos pagar o prédio, porque o chão era da prefeitura, o
terreno aqui do Cabula é foreiro, então nós ficamos isentos de pagar o solo,
na época, o Conjunto Antônio Carlos Magalhães ficou isento e por muito
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tempo, às vezes, o IPTU, nós só pagamos a construção, tudo mais foi doado
pela prefeitura.
O conjunto só teve funcionários da prefeitura, a intenção do prefeito era só
colocar funcionários da prefeitura. Como o corpo de bombeiros era da
prefeitura, eles ficaram com as casas e os apartamentos eram somente para
professores da prefeitura, funcionários da SURCAP, Parques e Jardins, estes
foram os mais beneficiados. Na ocasião, nós pagamos uma entrada de CR$
102,00 (cento e dois cruzeiros) e mais 25 anos com uma cota bem baixinha,
para todo mundo pagar, por mês. Este foi o motivo de vir morar no Cabula,
eu morava na Liberdade, em casa de aluguel. (Lúcia Dórea, 2014).

A partir desse Conjunto, como todo turbilhão da modernidade, outros foram chegando,
chegando e chegando para viver num lugar com pouca mata e muito concreto. É preciso dizer
que como ―Miolo‖ de Salvador, o Cabula foi o lugar de grandes projetos do Poder do Estado,
entre 1970 e 1990. Na gestão do Governador Luiz Vianna Filho, é inaugurada a Avenida Luiz
Vianna, ampliada na gestão de Antônio Carlos Magalhães (1971-1975), que também inaugura
o Centro Administrativo da Bahia.
Na gestão do Governador Roberto Santos, várias instituições modernas foram
inauguradas, muitas cumpriam as reivindicações políticas da população cabuleira, muitos dos
antigos moradores dizem com satisfação que foi Roberto Santos quem mais levou as melhores
obras ao Cabula.
E, como já estava em vigor a Lei da Reforma Urbana, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 3.684/69, as terras de aforamento foram desapropriadas para realizar tais
iniciativas sociais. A expansão habitacional espontânea trouxe ao Cabula muitas pessoas que
já viviam impregnadas por valores urbano-industriais, de maneira que se organizaram em
forma de Associação de Moradores, entidade civil sem fins lucrativos, para reivindicar a
chegada das referências da modernidade – água encanada, iluminação elétrica, asfaltamento
das ruas, transporte público, tudo de que os conjuntos habitacionais usufruíam, foi uma árdua
luta.
É nesse momento, sobretudo entre 1975 e 1980, que trago a reflexão sobre o diálogo da
comunidade negra com a sociedade civil do Poder Governamental. Mãe Senhora, Iyalorixá do
Ilê Axé Opô Afonjá, casa de matriz africana dos povos nagôs da comunidade do São Gonçalo,
assim se referia sobre as necessidades e cuidados nesta relação, pela expressão ―Da porteira
pra dentro e da porteira para fora‖. De fato, o morador das comunidades centenárias usava
essa ginga, jeito, maneiras de ser para dialogar com o poder. E foram muitos os diálogos com
a Prefeitura de Salvador e com o Governo do Estado.
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Uma narrativa de Seu Valdivino do Espírito Santos, morador do Cabula e participante
do movimento das Associações de Moradores do Cabula, mostra como foram os diálogos:

Onde hoje é a UNEB, primeiro foi o CETEBA, que veio de Ondina e
preparou o pessoal para o colégio Roberto Santos. Bem, naquele lado, onde
hoje é o Mercado Hiper Bom Preço, era uma chácara enorme e do lado
oposto, onde tem o conjunto residencial, era uma mata enorme e estavam
abrindo tudo! [abre os braços]. E foi ai que começamos a brigar para que o
Cabula não se tornasse um bairro como a Liberdade e outros que incharam e
sem árvores, sem estrutura, sem árvores. Ai, começamos a brigar e nossa
primeira briga foi com o Paes Mendonça, eles começaram a tirar as árvores,
então dissemos:
– Cada árvore que vocês tirarem, vocês plantam três.
– Há, estamos trazendo...
– Nós não estamos pedindo esmola a vocês. Vocês estão trazendo pra vocês
mesmos. Nós não queremos aqui isto, só árvores no chão. Tudo bem que
tragam o mercado de vocês, mas não queremos que isto destrua a natureza.
Aí, apertamos junto à Prefeitura, por isto tem aquelas árvores ali. O G.
Barbosa71 já foi agora, não quis me envolver po que tinham que fazer alguma
coisa, ainda há tempo, eles podem plantar ali na frente, ainda tem condições,
só depende da Prefeitura e da mobilização da comunidade. (Valdivino,
2014).

E não é fácil atuar da porteira pra fora, pessoas como Seu Valdivino têm algumas
décadas de luta. Ele próprio vem atuando desde os bairros de Brotas e Liberdade, lugares
onde morou até chegar, na década de 70, ao Cabula. Do que ouvi, o período em que o Cabula
teve maiores mudanças na sua estrutura físico-geográfica e social foi na gestão do Governador
Roberto Santos, da qual destacarei as iniciativas para atender a dois pontos de vista da
pesquisa:
– de acordo com a população, esta gestão foi a que mais inaugurou iniciativas sociais de
grande porte reivindicadas pelo movimento de bairro, das lideranças comunitárias;
– a gestão que criou o primeiro colégio do ensino médio [segundo grau] que teve o
Curso de Formação do Educador com Habilitação para Ensino no Curso Fundamental I,
antigo Curso Primário de acordo com a Lei 4024/1961. O colégio foi considerado pela
comunidade sua maior aquisição de luta por melhores direitos sociais, ao lado do hospital de
referência, ambos receberam o nome Governador Roberto Santos. O hospital, anos depois na
gestão do Governador Antônio Carlos Magalhães, passou para a denominação de Hospital
Geral.
71

Outra rede de Supermercado, porém, chegou ao Cabula, na Estrada das Barreiras, em 2013. O primeiro
mercado de que Seu Valdivino fala, chegou na década de 80, o ―Hiper Unimar‖ da Rede Paes Mendonça, na
época, a maior rede de Supermercado do Norte e Nordeste.
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É preciso entender que a visão crítica ao etnocentrismo que aqui se apresenta não se
modificou a partir desse ponto, estamos compondo a história do Cabula a partir das narrativas
de quem conta as vivências comunais e participou diretamente do ―curso do rio‖, que criou
elementos estruturantes para esta história.
Neste ponto, trago para nosso diálogo o educador, médico e cientista baiano que tem
uma história de vivência num tempo e lugar da modernidade, ao promover políticas públicas,
sobretudo quando foi governador da Bahia e trouxe iniciativas para o Cabula que atendiam às
reivindicações do movimento de bairro.
Minha preocupação epistemológica é descrever um mundo sem pretensões de floreá-lo,
compor a história do Cabula num tempo vivido, isto é, movimentando-me do presente ao
passado e do passado projetando-me para o futuro, e é tão complexo quanto vivê-la
cotidianamente. Nessa dinâmica, há tempo e lugar para existência do que foi plantado pelo
ancestral e para o que foi plantado como ―o novo‖ e moderno no Cabula, sem tirar nem pôr:

Nesses momentos de que nos dão tantos exemplos as histórias humanas, um
pensamento exigente é aquele que irriga as redes secretas da discussão, as
redes das meditações compartilhadas. Para além dos poderes da mídia ou das
instituições, é esta a verdadeira força invisível mas não menos real. A força
de uma inspiradora clandestina. (MAFFESOLI, 2007, p. 19).

E digo mais:

A vida é feita de destruição e de construção. Tampouco o pensamento escapa
a esta lógica, pois precisa rever a inutilidade das análises desses
―especialistas‖ de discurso perfeitamente previsível, cujo conformismo
aterrador só tem equivalente em sua ignorância do que é a existência em seu
cotidiano. (MAFFESOLI, 2007, p. 11)

Pode ser que os rumos arrebatados por esta narrativa provoque-lhe um estranhamento.
Mas posso tranquilizá-lo, caro leitor: não esqueço que meu pensamento segue o ritmo da
Sankofa, olha para trás, segue o que está enraizado nas experiências ancestrais africanobrasileiras, sendo preciso ter coragem para respeitar as experiências alheias aos projetos de
salvação, mesmo aquelas alicerçadas na modernidade.
E foi assim que fui à busca das narrativas de quem mais promoveu mudanças sociais no
Cabula, Professor Dr. Roberto Santos, no período que governou o Estado, entre 1975 e 1980,
precisava saber os motivos da escolha do Cabula para a realização das suas iniciativas
políticas de governo:
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Desde que fui escolhido Governador, tornou-se propósito meu atribuir aos
projetos da área social destaque que, naquela época, não vinha sendo
assegurado pelo Brasil afora. Bastava a simples análise das estatísticas de
Saúde e de Educação para verificar a situação constrangedora em que nos
colocávamos, baianos e brasileiros, mesmo quando comparada com alguns
países cuja economia era menos desenvolvida que a nossa.
Prevaleceu, no nosso programa de Governo, a ideia de que a atenuação da
pobreza e das grandes desigualdades sociais da população estava a exigir
prioridade absoluta por parte dos órgãos oficiais responsáveis pela
Educação, pela Saúde e pelo Bem-Estar Social. E não fizemos outra coisa,
ao longo dos quatro anos do mandato. (SANTOS, R., 2008, p. 115).

O interessante é perceber que o sentido de pobreza expresso pelo Prof. Dr. Roberto
Santos não está relacionado ao homem que tem o pensamento enraizado em seus valores
civilizatórios, o que o governador descreve por pobreza refere-se às condições impostas ao
lugar pelas políticas públicas anteriores ao seu mandato.
Reconheço que é preciso admitir que uma pessoa comprometida a respeitar a alteridade
própria e cultural busca, nas vivências cotidianas comunais, alicerces para construir
adequações às necessidades de quem vive no lugar. Durante essa gestão, a população pôde
dialogar, brigar, exigir, fazendo disso uma dinâmica para dialogar com as futuras gestões.
De certa forma, Seu Valdivino do Espírito Santos, morador do Cabula e primeiro
Secretário Geral do Colégio Governador Roberto Santos, conceitua pobreza como dificuldade
e justifica as exigências das lideranças comunitárias do Cabula na década de 70:

Nasci na Liberdade e depois fui morar em Brotas, muito depois, em 1975,
fui morar no Cabula, nas Barreiras.
Nós tínhamos dificuldade de transporte, nós nos juntamos, eu, Dadá,
Dionísio, Onildo e outros, até ameaça de morte nós recebíamos. Abrimos
este campo ali atrás para que as crianças tivessem algum lazer; na frente, nós
reservamos para construir uma escola.
Através deste grupo, conseguimos a linha de transporte para Barra, Pituba,
São Joaquim e outros bairros. Com muita luta, conseguimos que botasse
água, iluminação nas transversais, que só tinha na rua principal. O que
conseguimos foi trabalho nosso, trabalho da comunidade, nós éramos
considerados e respeitados porque a gente brigava, a gente brigava mesmo!
Agora, brigávamos como? A gente brigava porque queríamos o melhor,
exigia transporte, escola, melhorias para comunidade. (Valdivino, 2014).

Essa luta que Seu Valdivino descreve, é a luta herdada dos ancestrais quilombolas. No
passado, a luta era pela liberdade existencial e respeito à alteridade cultural. Este grupo de
pertencimento político-cultural de que Seu Valdivino é um dos componentes, nada mais faz
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do que reatualizar o sentido de luta pelos direitos que, mesmo no século XXI, são difíceis de
obter.
Para o descendente de africano, as conquistas sociais são frutos de muitas lutas
históricas, o próprio Prof. Dr. Roberto Santos, ao dizer que a ―população estava a exigir
prioridade absoluta‖, imprime este sentido de luta, de uma resistência centenária africanobrasileira.
Observe como o Governador explica por que escolheu o Cabula para realizar muitas das
suas iniciativas sociais entre 1975 e 1980:

A região do Cabula é privilegiada no sentido que fica bem próxima de um
lado da região Oeste, Litoral da Baía de Todos os Santos e do outro lado o
Oceano. É uma região, portanto, próxima de tudo e, apesar disto era pouco
utilizada para usos urbanos habituais. E foi isto que me despertou para
procurar criar serviços urbanos que pudessem interessar a uma parcela bem
maior da população do vinha acontecendo.
E foi então que imaginamos a implantação de vários conjuntos habitacionais
naquela região, também implantamos, em grande número, varias escolas
para um grande número de alunos e alunas, ao lado disto, ali implantamos
um hospital, que a Assembleia Legislativa deu o meu nome e que teve
importância muito grande como hospital de referência para pacientes que
eram atendidos nas unidades mais simples de serviço estadual de saúde e que
eram referidos ao hospital que deram o nome de Roberto Santos.
Ali também implantamos uma unidade de serviço de assistência ao menor
infrator, que depois sofreu transformações.
Com isto, a região do Cabula ficou muito visitada por nós. E me lembro que
acabamos nos familiarizando com restaurantes e com outros serviços que
eram prestados naquela região. (Gov. Roberto Santos, 2015).

O mapa do Cabula recriado tenta se aproximar do que descreve o Governador (ver
Figura 22 na próxima folha).
Os novos moradores que ocuparam as terras desapropriadas pela reforma urbana eram
numerosos e exigiam direitos sociais de que já desfrutavam nos lugares de onde vieram. Uma
das iniciativas que chegou nesse período foi o Centro Social Urbano de Narandiba:

Os Centros Sociais urbanos foram conduzidos pela Secretária do Bem-Estar
Social, eles davam preferência aos serviços que variavam conforme o maior
interesse da população local. Havia algumas coisas que existiam sempre
como o Serviço de Assistência Materno-infantil. Mas ali tinham vários
serviços que eram solicitados pela população daquele local, por exemplo,
havia algum centro que se interessava por teatro e cinema, havia outros que
se interessavam mais por acrescentar no bairro o serviço de saúde.
Este foi um programa muito bom. (Gov. Roberto Santos, 2015).
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Figura 24 – O Cabula e vizinhança na década de 60

Fonte: Janice Nicolin

:
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Como falei, muitas iniciativas foram chegando, mas o movimento social comunitário do
Cabula cresceu e se transformou em AMOBAC – Associação dos Moradores dos Bairros do
Cabula, e, mais organizado, o movimento amplia suas reivindicações, Seu Valdivino fala um
pouco sobre as ações da AMOBAC:
Perto da década de 80 criamos uma associação chamava AMOBAC –
Associação dos Moradores do Cabula, eram várias associações do Cabula.
Por quê? No Beiru tinha aquele grupo, nas Barreiras outro, na Engomadeira
tinha outro, no Saboeiro, no São Gonçalo, na Sussuarana, na Mata Escura.
Então, nela todos os líderes se juntavam, todas as associações e lutamos
juntos para conseguir muita coisa pro Cabula, um fortalecia o outro.
No de 1979¸ não tinha ônibus no Saboeiro e no trecho do Colégio e do
Hospital Roberto Santos, lutamos e conseguimos a primeira linha de ônibus
Saboeiro-Comércio. O Colégio Roberto Santos tinha alunos de vários
lugares, tinha o pessoal que morava no Cabula, no Saboeiro tinha um
conjunto experimental, eram aquelas casas, muito boas por sinal, foi um
projeto experimental de habitação. (Valdivino, 2014).

É interessante entender o pensamento de quem luta reivindicando direitos sociais e o
pensamento de quem tem o poder de respeitar essas reivindicações. Nessas negociações,
comunidade e Poder do Estado encontraram formas de favorecer a ambos os lados. Por
exemplo, a criação da Avenida Edgar Santos (1978), Rua Bahia no Beiru e pavimentação da
Estrada da Cachoeirinha, também no Beiru, são frutos desse diálogo.
Esses lugares não tinham moradores, no entorno da rua, avenida e estrada, e, quando foi
instalado o Hospital Roberto Santos, logo depois surgiu uma ocupação espontânea, ao longo
da Avenida Edgar Santos. A população desse lugar cresceu bastante, e lembro que, no início
de 1980, este trecho era mata fechada.
No livro Na Bahia das últimas décadas do século XX (SANTOS, R., 2008, p.127), o
Prof. Dr. Governador Roberto Santos narra sobre sua experiência de criação do Hospital
Roberto Santos e de outras iniciativas no Cabula:

Em todo estado da Bahia, com uma população que estava em torno de dez
milhões de habitantes, existia somente um Hospital geral para atendimento a
pacientes que necessitassem de exames mais complexos e que exigissem
pessoal de diferentes especialidades. Era esse o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal da Bahia, designado pela Câmara Federal Hospital
Universitário Professor Edgar Santos (HUPES), inaugurado em 1949. O
crescimento da população e o grande aumento da rede de serviços ocorrida
enquanto exerci o Governo Estadual, exigiram a instalação demais leitos
para os pacientes referidos. [...] A localização do Hospital foi a primeira das
nossas preocupações. Concentramos a atenção em terrenos do bairro do
Cabula, onde vínhamos realizando várias outras obras nas áreas de
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Educação, da Habitação Popular e da Assistência ao Menor .(SANTOS, R.,
2008, p. 127)

Agora faz a abordagem sobre o projeto de origem da Avenida Edgar Santos:

E demos preferência a um terreno que tinha uma das suas frentes à margem
da avenida por nós construída e que recebeu o nome de Edgar Santos. Com
duas pistas, essa avenida era parte deum grande projeto, que não chegou a
ser concretizado, pelo qual a península onde se situa a Cidade do Salvador
iria ser cortada transversalmente por uma sequência de vias que sairiam da
Baia de todos os Santos, à altura dos subúrbios ferroviários, para chegar à
orla oceânica, onde desembocaria na Avenida Otávio Mangabeira, passando
pela estrada Bahia-Feira de Santana (BR 324). (SANTOS, R.,2008, p. 127128).

O interessante é que, atualmente, não se percebe esse planejamento, pois, ao longo de
toda a Avenida Silveira Martins, bem próximo ao Hospital Geral, antes de chegar ao lugar
chamado Beco da Coruja, há uma praça com o busto do Professor Edgar Santos. Esta é a
referência ao início da Avenida Edgar Santos que termina na Avenida Luiz Viana, trecho
onde se encontram as instalações da sede da Odebrecht, sede da Coelba e do Viaduto
Narandiba, inaugurado em 2014.
Realmente, o lugar onde fica o busto tem um formato de praça, mas hoje não passa de
uma rotatória com grande fluxo de veículos, não deu sentido existencial. Alguns moradores e
estudantes do Colégio Estadual Roberto Santos chamam o busto de ―Cabeção‖, aliás, não é
apenas o busto, toda a praça é chamada de Cabeção. Para a maioria que trafega no lugar, é a
rotatória do Saboeiro, e poucos sabem de quem é aquele busto, muito menos despertam
atenção para saber que se trata de uma homenagem a umas das personalidades da política
baiana, da ciência, saúde e da educação da Bahia.
Seu Valdivino já falou do Conjunto Residencial Experimental do Saboeiro, na realidade
é o ―Campus Experimental das Casas Populares‖ do Cabula e representa uma das maiores
iniciativas de projetos sociais de habitação da década de 70, um lugar que respeita a vivência
na mata: ―Em Salvador, nasceram desse projeto três novos bairros, Mussurunga, Cajazeiras e
Narandiba.‖ (SANTOS, R., 2008, p. 148). É bom saber que todos estão nas terras do miolo de
Salvador.
O Professor Roberto Santos narra com muito carinho sobre essa iniciativa:

Na época havia muitas empresas de construção civil, cada qual com seus
projetos de construção das casas populares. Alguns projetos eram muito
simples, usavam até materiais experimentais que não eram consagrados,
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outros, sobretudo nas regiões mais frias, lá pro Sul, onde também há recursos
mais abundantes. Bom, o fato é que a ideia foi construir um Campus
Experimental em que cada empresa construía um modelo de casa popular de
sua preferência que era usada em concorrência pública e o BNH escolhia um
modelo ou outro modelo.
Estas casas foram entregues a moradores escolhidos que tinham um certo
nível de atenção com o compromisso de anotar vários itens que
compreendiam as vantagens e desvantagens da construção daquelas casas.
Nisto, estava a questão do conforto: ventilação, umidade, durabilidade e,
assim por diante. Era essa forma como compensavam o da casa com o
depoimento feito por famílias que passavam a ocupar aquela casa.
[...]
Foi muito útil, tem umas 40 casas, se não me engano. Entre os moradores
tinham pessoas da área da imprensa que serviram para divulgar. (Gov.
Roberto Santos, 2015).

Sabemos que não basta ter boa intenção quando se ocupa cargos políticos, muitas
iniciativas sociais da gestão do Governador Roberto Santos foram consideradas pela
população cabuleira de grande importância devido ao diálogo entre a comunidade e o Estado.
Mas a continuidade, com ampliação e preservação do que fora feito no hospital, nas escolas e
no campus experimental, não houve, talvez tenha faltado vontade política das futuras gestões,
pois esta dinâmica é bastante comum nas sucessões governamentais do Brasil.
Bem, não tenho muito a dizer sobre os anos seguintes do século XXI no Cabula, mas o
ritmo do desenvolvimento urbano continua acelerado, nada mudou. O movimento social
comunitário continua atuando na luta pela afirmação existencial no cenário global, não vejo
mais a atuação da AMOBAC, mas existem outras iniciativas recriadas da luta ancestral
quilombola, com políticas de valorização de identidades: cultura, arte, gênero, criança e
adolescentes, e, na maioria, são iniciativas de educação e cultura.
Enfim, reafirmo a existência de dois Cabulas, o ancestral coexistindo com o moderno.
Ancorado nas políticas da modernidade como as perspectivas de desenvolvimento urbano do
mundo urbano industrial, o Cabula moderno cresce cheio de conflitos e tensões. Ao mesmo
tempo em que o Cabula ancestral ritualiza e reatualiza o mundo de valores da tradição oral,
não há sobreposição de uma vivência à outra, há um ritmo espontâneo do comum existir
maestrado pelo toque ritual Cabula dinamizado nas casas de matriz africana.
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4 ILÉ ÈKÓ E A EDUCAÇÃO NO CABULA

Veio-me a pose, a necessidade de ser diferente. Relaxei no vestuário e
era preciso que minha mãe me respondesse para que eu fosse zeloso.
Fugia aos brinquedos, evitava os grandes grupos, punha-me só com
um ou dois à parte, no recreio do colégio; lá vinha um dia, porém, que
brincava doidamente, apaixonadamente. Causava um espanto aos
camaradas: Oh! O Isaías brincando! Vai chover... (LIMA BARRETO,
1998)

Ilé Èkó é uma expressão da língua africana Ioruba, povos que vivem na África
Ocidental dos quais descendemos, assim como descendemos dos povos ambundos e bacongos
da África Central e dos povos da África Ocidental ewe-fon conhecidos por jejes no Brasil. Ilé
quer dizer casa, nação, país, Èkó quer dizer educação.
Ao falar sobre educação na África, Félix Ayoh‘Omodire72 (2003) diz que a expressão
Ilé Èkó é utilizada para se referir ao lugar onde se realiza a educação com normas ocidentais,
como no Brasil, é na escola que se aprende a obediência às normas do pensamento universal,
a educação para o mundo urbano-industrial que ignora ou deprecia as culturas de arkhé.
A escolha de Ilé Èkó neste enunciado é para situar o espaço da educação escolar neste
estudo de valorização da memória da territorialidade e ancestralidade africano-brasileira. O
sentido metafórico de lugar da educação oficial contido em Ilê Èkó é uma tentativa de
encontrar uma referência nominal que dê conta da função social da instituição que educa para
transmitir valores ideológicos progressistas da cultura ocidental.
Na Bahia, é a pujança dos valores civilizatórios da África que dinamiza o cotidiano dos
africano-brasileiros, vários estudiosos do patrimônio cultural africano do Brasil em suas
análises destacam a forte presença das linguagens pluriculturas africano-brasileiras, a exemplo
de Marco Aurélio Luz (1995), Muniz Sodré (2002), Narcimária Luz. (2000, 2013), todos
reafirmando que essas linguagens estão dentro e fora da escola.
As análises da memória da educação oficial, seja dos espaços particulares ou públicos
do Cabula, seguiram trilhas que me levaram ao entendimento de que a Ilé Èkó, educação
escolar, por ser guiada por uma razão abstrata e universal, se isolou até mesmo das novas
formas da modernidade. Esta última se modificou ao longo dos seus quatro séculos de

72

Professor de línguas e culturas modernas na Obafemi Awolowo University, Ilé Ífé, Nigéria, iorubano, doutor
em Letras pela Universidade Federal da Bahia e autor de diversas obras sobre línguas e culturas iorubás.
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existência em contextos institucionais variados, criou novas facetas através da ciência, arte,
filosofia e conseguiu fortalecer sua visão do mundo universal e progressista.
Em seu ―presente progressivo‖ (MAFFESOLI, 2007, p. 33), contínuo linear, a
modernidade em si não permanece como surgiu, no entanto, o principal instrumento de
‗inculcação‘ dos seus valores sociais hegemônicos e etnocêntricos é a escola, que permanece
como foi criada, perpetuando sua função de moldar pensamentos, como diz Foucault (1999, p.
117), tornar ―corpos dóceis‖, para terem corpos obedientes ao sistema etnocêntrico, algo que
consegue com o disciplinamento e a regulação do conhecimento e da linguagem universal no
cotidiano das aulas, legitimados no currículo oficial.
E quando digo que a modernidade não se foi, não digo que esta ideologia consegue
obter êxitos no uso das normas progressistas pré-ditadas, posso até estar emitindo um
paradoxo, por, em capítulos anteriores, ter mostrado que as políticas governamentais
modernas, como a urbanização, vêm modificando a dinâmica socioexistencial do Cabula, e,
agora, não afirmo que tais políticas modificam os elementos estruturantes dos modos e formas
de viver e pensar da população negra.
É na recusa à modernidade, que invade as vivências seminais do Cabuleiro, que se
percebe o esmaecimento dos valores etnocêntricos, pois a modernidade nega o sentido de
arkhé que alimenta o cotidiano dos moradores das territorialidades sociabilizadas por
africanos e descendentes. Nas expressões cotidianas dos moradores, encontrei os elementos
estruturantes da cultura enraizados na memória, elementos estes que alimentam uma lógica
socioexistencial ligada ao arquétipo ancestral. No entanto, a dinâmica socioexistencial é
abalada com os valores etnocêntricos, porém não é apagada com as políticas da modernidade.
Essa lógica não se perdeu nessas territorialidades, mantém-se viva nas relações sociais
cotidianas. E, digo mais, não se perde por ser ―algo‖ visceral, é muito difícil forçar a ruptura
dos referencias éticos e estéticos dos povos milenares, por ser um dado civilizatório que se
desdobra ao longo do tempo da humanidade, desde épocas remotas quando, na roda da
fogueira, o ancestral mais velho do grupo de pertencimento cultural educava, transmitindo aos
mais jovens as experiências de uma sociedade tradicional, experiências que permitem ao
homem uma proximidade com o sagrado.
A modernidade nega tais experiências por que suas iniciativas sociais mantêm apenas o
vínculo causal, que não corresponde aos vínculos das culturas de arkhé. E, para melhor
compreensão, traduzo aquela cena na sala de aula, na sala da direção e da coordenação ou
qualquer espaço da escola, quando as manifestações de muitos alunos, de poucos educadores
e de pouquíssimos funcionários reatualizam e ritualizam o mito, ou expressões mitológicas.
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É assim que se manifesta a recusa à modernidade e aos ideais progressistas, fazendo
prevalecer no cotidiano o imaginário social com valores culturais da ancestralidade fundadora
da sociabilidade. Essa situação é frequente no cotidiano de outras instituições modernas e nos
diálogos das redes sociais da internet, apesar de a família nuclear, igreja e escola a ignorarem.
O apego à cultura universal e a explicação unilateral progressista correspondem ao que
vejo nas manifestações de quem administra as instituições modernas, por exemplo, na escola
essas manifestações etnocêntricas ditam e orientam o pensamento da maioria despreparada
para viver com a pluralidade cultural, de maneira que educadores, estudantes, pais e
funcionários acreditam que a educação profissional seja a única forma de educar, e com ―bons
olhos‖ se iludem, seguindo uma vida padronizada, esforçando-se para que essa forma de
educação seja útil para todos.
Contudo, afirmo: a escola mantém-se de pé apenas porque há pessoas cumpridoras das
normas em decomposição, pessoas severamente obedientes às normas progressistas, e assim o
fazem para se manterem num cargo funcional, de servidores. No mais, a escola jaz e não mais
abala e coíbe as manifestações pluriculturais da arkhé cultural no seu cotidiano, e , acredito,
seriamente, que é um corpo em decomposição.
Por isso, creio que esta realidade complexa que não se encontra apenas na escola não se
traduz em modernidade, bastando ver que a obediência às certezas absolutas e verdades
universais não garantem o vitalismo social. E, se não traduz modernidade, então, o que é?

Com isto, devemos entender a conjunção da natureza com a cultura, do
selvagem com o artifício. Assim, a possível definição que propus da pósmodernidade: uma sinergia do arcaico com o desenvolvimento tecnológico.
Existe aí uma complicação, uma implicação que torna algo superada a
―explicação‖ progressista. Os aspectos heterogêneos da vida se sobrepõem,
em vez de serem superados. O que nos deixa de parecer paradoxal, e o que
certamente o é, como marca de todo momento fundador. (MAFFESOLI,
2007, p.50-51).

É um mundo em agonia e como diz Maffesoli (2001, p.38): ―[...] é preciso saber
reconhecer o que está morto naquilo que parece vivo [...]‖. O paradoxo se expressa nessas
relações onde a cultura universal e a cultura pluralista se encontram. Penso que, em tal
situação, predomina na forma vivaz da cultura pluralista do cotidiano comunitário, e que a
escola precisa reconhecê-la e respeitá-la para compreendê-la no seu dinamismo social.
Fora disso, a escola é uma instituição ultrapassada, corroída no seu próprio isolamento
social. O paradoxo me fez perceber que os desdobramentos da modernidade caracterizam
várias modernidades, são fragmentos de temporalidade presente, base da garantia das suas
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ações estratégicas que, no aqui e agora, atendem aos novos ideais do desenvolvimento
tecnológico-urbano-industrial e da economia capitalista progressiva.
Em quase cinco séculos de existência, do Renascimento aos dias atuais, a modernidade
desdobrou-se numa ―intratemporalidade‖ que Heidegger (1963, apud RICOUER, 1994, p.98)
traduz por inquietação da existência, o tempo subordinado por uma estrutura linear, congelado
e enganosamente controlado. Essa temporalidade tem acompanhado todas as inovações
progressistas e adia tomadas de decisão para anunciar o fim deste modelo social e econômico.
Compreendo que a escola parou em uma das etapas da intratemporalidade, adquiriu o
caráter subordinado, obedece ao que foi ditado como educação oficial no século XIX:
currículo (conhecimento, linguagem oficial), estrutura física, administrativa e pedagógica.
Entendo que há várias formas de educação e que estas têm origens distintas. Sodré
apresenta como educação:

A preparação do indivíduo para assimilação dessas formas constitui, e níveis
diferenciados, a educação, que não se confunde com a instrução pura e
simples (o ensinou a capacitação para o exercício de funções específicas)
nem com a cultura, tradicionalmente entendida como o modo de produção
de sentido para totalidade social. Educar é socializar, individualizando, isto
é, primeiramente inscrever a criança no ordenamento social desejado e
depois criar condições cognitivas e afetivas para sua autonomia individual
como adulto. (SODRÉ, 2010, p. 16).

Com efeito, a cultura, como modos de viver e de se expressar das pessoas, e a educação,
como forma de preparo de uma pessoa para lhe assegurar conhecimento dinâmico e social,
compõem uma dinâmica de aprendizado para a vida. Este aprendizado, que é enriquecido por
linguagens diferenciadas, múltiplos dizeres e saberes, dá forma ao sentido de educação
pluricultural.
Na escola, essa forma é negada para dar sentido ao conjunto de normas lineares legais,
como disse Apple (1999), estabelecidas para regulação do modelo único de educação, e, neste
sentido, a educação é muito mais instrução, como descreve Sodré (2010), do que o preparo de
uma pessoa para vida, algo que vai além do que a escola se propôs a oferecer.
Em termos de instituições da rede estadual, o Cabula possui 25 colégios do ensino
médio: cursos de formação geral, profissionalizante, Jovens e adultos- EJA. E, de acordo com
a Coordenadoriade Educação de Salvador73, CRE-Cabula, já foram instalados seis centros de
educação infantil-CMEI e a rede municipal possui 40 escolas para educação fundamental no
diurno e educação de jovens e adultos no noturno.
73

http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/cre-cabula.
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Figura 25 – Colégios estaduais e centros municipais de educação infantil-CMEI.
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Figura 26 – Escolas municipais do Cabula

Fonte:Janice Nicolin (2014)

Fonte: Janice Nicolin
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Neste ponto, o que concebo por memória da educação extrapola ao que a escola
concebe como ensinar, pois agrega várias formas estruturantes do aprendizado da vida,
inclusive as formas que a comunidade criou muito antes da chegada da educação oficial no
Cabula, um aprendizado dinâmico e vital à alteridade africano-brasileira.
O que apresento por memória da educação do Colégio Estadual Governador Roberto
Santos traduz as iniciativas de educação tanto para dinamizar a vida cotidiana, através de
esforços de alguns educadores, quanto para garantir as experiências Ilé Èkó, a educação para
reconhecer a modernização do Cabula como benefícios sociais; o aprendizado tecnicista é um
exemplo desse reconhecimento por uma parte da população do Cabula.
Com efeito, esta é uma narrativa efervescente, às vezes contraditória, paradoxal aos
olhos de quem vê apenas pelo olho e por um olho só. Afinal, quem disse que a vida é uma
eterna calmaria? Como não dormimos em berço esplêndido, as experiências de memória
trazem ao presente o tempo vivido e suas inquietações, trazem cenas boas e/ou ruins.

4.1 MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NO CABULA

Do que ouvi dos antigos moradores da territorialidade Cabula, antes da década de 40 a
maioria das pessoas não frequentava a escola, era tudo muito distante e não havia escola. Do
que sei, até a década de 70, o lugar tinha pouquíssimas escolas, com a expansão veloz da
ocupação territorial urbana de Salvador iniciada na década de 40, a população de maioria
africano-brasileira, algumas pessoas oriundas de vários lugares do Estado da Bahia,
principalmente do Recôncavo baiano, chegam também ao Cabula, outras migraram de
localidades de Salvador como Brotas, Liberdade e São Caetano que ali já não cabiam. Nesse
período, o Cabula tinha muitas terras e o custo era baixíssimo, assim disseram alguns antigos
que compraram terras entre 1940 e 1970.
Nos relatos de Dona Bernadete Pereira, moradora da Estrada das Barreiras, percebe-se a
dificuldade de quem precisava continuar os estudos após o término do curso primário: ―Eu
mesma estudava na primeira série de ginásio nos Dois Leões, no Leopoldo dos Reis; quando
terminava a aula, ia andando até o Retiro e a gente comprava facho para iluminar a estrada‖
(NICOLIN, 2014 a, p.78). O Cabula, antes de 1950, já tinha a Escola Estadual Antônio
Eusébio, única escola do curso primário para atender quem morava na Baixa e na parte alta do
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Cabula sentido Quartel do 19º BC como: Pernambués, São Gonçalo do Retiro, Beiru, Mata
Escura, Saboeiro, Engomadeira, Arraial do Retiro e Estrada das Barreiras.
E quem não conseguia a vaga no Antônio Eusébio, como fazia para ter acesso à
educação oficial? Do que sabemos, as políticas públicas republicanas anunciam seus
programas de ―democratização da escola‖ desde a década de 30 (MENEZES, 2007, p.54),
com proposta de atendimento das necessidades de acesso da população baiana à escola. Como
a população é considerada ―pobre‖, as políticas do Estado ignoram a reposição dos direitos
sociais dos negros, direitos negados desde o processo de escravização.
Tais políticas educacionais fechavam os ―olhos‖ à realidade dessas pessoas que eram
netos e bisnetos de escravizados no regime colonial e imperial, pessoas que herdaram de seus
ancestrais um riquíssimo patrimônio e a luta pela liberdade da alteridade, que incluo como
luta pelos direitos sociais. Por exemplo, direito de ter acesso à escola e preparar-se para
participar com igualdade de oportunidades da expansão social no mundo urbano-industrial, já
que a nação foi erguida com muito suor, sangue e perda de vidas do povo negro.
Nas localidades sociabilizadas por descendentes de africanos, a população negra
ampliava seu espaço de afirmação socioexistencial e buscava na escola formas de obter um
preparo para lidar da ―Porteira pra dentro e da porteira pra fora‖ (LUZ, N., 2013, p. 28), isto é,
saber lidar nas comunidades africano-brasileiras e na sociedade global. E, sendo tratados por
―pobres‖ nos discursos políticos, o africano-brasileiro e afro-indo-brasileiro não eram e não
são vistos como alguém que tem o status de cidadão garantido pela Constituição Federal.
As análises realizadas no Projeto Memória da Educação sobre o acesso à educação com
ênfase na temática racial ressaltam que as políticas educacionais do Brasil apresentam ações
para mudanças sociais de melhoria econômica para a maioria da população. Contudo, os
resultados dos estudos apresentam algo diferente:

Os estudos que realizamos sobre a forma de concretização dos ideais de
―Educação Democrática‖, ou, de ―Educação para Todos‖, mostram, ao
contrário, a permanência da desigualdade de acesso de diversos segmentos
da população, são os pobres, os moradores da zona rural e das regiões mais
afastadas, e principalmente os negros que têm menor acesso. (MENEZES;
PAIVA; AQUINO, 2012, p. 20).

As expressões: ―Democrática‖ e ―Para todos‖ já trazem sentidos de algo inalcançável,
uma vez que democracia é um conceito político nascido na Grécia Antiga e nunca representou
o direito da maioria populacional grega, tendo em vista que esta sempre foi uma sociedade de
classes e, por isso, empurrava a maior parte da população para viver como subjugados.
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Na sociedade grega, havia os eupátridas, escravos e periecos, mas apenas os eupátridas,
grandes proprietários de terras, maior riqueza patrimonial, eram cidadãos. Mesmo os periecos,
artesãos e comerciantes estrangeiros, que tinham bens materiais e moravam anos e anos numa
cidade-estado, não poderiam ser proprietários de terras para não desfrutarem dos direitos
apenas usufruídos pelos eupátridas.
É muito difícil acreditar numa proposta ancorada nesses conceitos: ―democracia‖ e
―para todos‖, principalmente quando vemos a descrição de D. Bernadete sobre os esforços
que fazia para estudar, após o acesso à escola primária na década de 40. Não é por acaso que
Menezes, Paiva e Aquino (2012, p.21) argumentam:

Por outro lado, o modo como o sistema escolar trata os alunos advindos das
classes populares cria novas formas de exclusão, expulsando da escola
aqueles que conseguiram nela chegar ou dando a eles um tipo de educação
que os trata como desigual muitas vezes destinado ao fracasso escolar ou
destinado a um tipo de trabalho, fora da escola, rotineiro, cansativoportanto, incluindo-os como desiguais.

O que as autoras apresentam como uma educação desigual caracteriza o que está
enraizado no pensamento dos moradores de territorialidades sociabilizadas por descendentes
de africanos, a exemplo do Cabula. Mesmo no século XXI, há pais, jovens e adolescentes do
Cabula que acreditam que o aprendizado numa escola pública do Centro de Salvador é melhor
do que o aprendizado de uma escola do Cabula e em comunidades em que perdura a pobreza.
Na realidade, esse atendimento desigual na distribuição dos recursos materiais para as
escolas se arrasta nos dias atuais, pois lembro que estudei no Ginásio da Bahia, no Largo da
Palma, e, depois que o centenário prédio colonial desabou, todos foram transferidos para o
Colégio Estadual Severino Vieira, em Nazaré. Minha irmã estudava no Colégio Pinto de
Carvalho, em São Caetano, que é uma territorialidade sociabilizada por africano-brasileiros, e,
mesmo sendo a mais velha, estávamos na mesma série, mas havia um grande abismo entre as
oportunidades que nos eram oferecidas em termos da qualidade da educação.
Enquanto eu tinha sempre professores, uma merenda escolar de ―alto nível‖, tipo pão
com queijo, sucos ou chocolate em caixa, uma biblioteca com grande acervo e funcionários
para nos orientar, ela não desfrutava das mesmas oportunidades, inclusive havia constante
falta de professores, biblioteca sem livros para consultas e uma merenda escolar inferior, por
isso, meu aprendizado era mais denso e rápido. Em suma, com o tempo, ela se desinteressou
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pela escola e passou a fazer cursos de pintura em quadros, escolheu a arte como forma de
realização.
Não eram apenas as questões das desigualdades no acesso e permanência que
enfrentávamos na escola, havia também as ações de recalcamento ideológico manifestos pela
violência simbólica, cenas de racismo camufladas na desculpa de incapacidade de aprender
por estar mal alimentado, por ser rude. Na verdade, o que prevalece nessas ideologias é o
estigma de inferioridade herdado dos tempos coloniais. Ana Célia da Silva apresenta suas
críticas ao estereótipo de inferioridade do negro:

O estereótipo é uma visão simplificada e conveniente de um indivíduo ou
grupo qualquer, utilizada para estimular o racismo. Ele constrói ideia
negativa a respeito do outro, nascida da necessidade de promover e justificar
a agressão, constituindo um eficaz instrumento de internalização da
ideologia do branqueamento. (SILVA, A,C., 2011, p. 47).

O racismo é a ideologia que mais exclui a alteridade negra na sociedade global, parece
um absurdo, mas passei por isto e narro sem recalque algumas experiências na obra Negras
(In)confidências: bullying, não. Isto é racismo (BRITO; NASCIMENTO, 2013).

Certa vez, ainda no curso primário, perguntei a professora: Por que não
podia ser a rainha do Milho? A professora disse-me que a Rainha do Milho
tinha os fios de cabelo e a pele da cor do milho. Olhei minhas colegas e vi
que nenhuma tinha os cabelos e pele da cor do milho, inclusive quem foi
escolhida para Rainha do Milho. Fiquei confusa, a colega de sala escolhida
pela professora para Rainha do Milho tinha a pele clara e os cabelos alisados
e não eram da cor do milho. Houve uma época em que a Rainha do Milho
era a menina que vendesse maior quantidade de cartela para festa de São
João. Consegui vender o maior número de cartelas da turma, mas não fui a
Rainha do Milho. Penso que esta foi a pior situação que vivi de negação da
alteridade negra. (NICOLIN, 2013, p. 88).

Quando criança, não entendia a rejeição que me recalcava na escola, ao longo do tempo
fui percebendo que se tratava da ação negativa da ideologia do branqueamento e pude romper
com ―[...] o intenso recalcamento ideológico‖ (LUZ, M.A., 1994, p. 15) promovido pelas
linguagens etnocêntricas.
Eram ações para inibir as atitudes de afirmação da alteridade própria e cultural na
escola. Depois, cheguei à compreensão de que ser negra ou ser negro não significa ser inferior
a alguém que tem a pela clara, olhos azuis, verdes ou acinzentados, ser negra ou ser negro é
ser descendente de africanos, povos herdeiros de um riquíssimo patrimônio milenar.
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E vem a pergunta outra vez: E quem não conseguia acesso à Escola Antônio Eusébio, o
que fazia? Dona Dadá, filha de Tia Lili, uma das primeiras parteiras do Cabula, falecida em
2012, é a Kipovi Cabuleira que nos mostra como a população se organizava para ter acesso à
leitura, escrita e interpretar a linguagem da matemática da cultura ocidental:

Hoje estou com 67 anos, nasci no São Gonçalo. Pois bem, em se tratando de
educação, me lembro que tinham pessoas que alfabetizavam as crianças, não
era chamada alfabetização, elas não eram formadas, mas alfabetizavam,
muitas vezes, de graça, não cobravam nada. Eu me lembro de Seu Simão,
falecido, era barbeiro de profissão e alfabetizava.
Eu lembro que ele pegava um palito de coqueiro [com o dedo mostra como
Seu Simão fazia] e apontava a letra, depois pegava um papel, rasgava um
buraco e botava em cima da letra que ele mesmo fazia. Este método era para
aprender rápido. Então, ele usava o palito para apontar a letra e o papel para
reconhecer a letra. Tinha um quadro negro e cada um tinha seu quadro negro
pequeninho. Isto era década de 50 no São Gonçalo e era feito porque não
tinha escola.
Também tinha D. Celestina que também fazia este trabalho no Beiru. No
Saboeiro tinham duas professoras que eram chamadas ―As Alemães‖, na
chácara do Saboeiro, onde hoje é o conjunto Renan Baleeiro, perto do
Hospital Roberto Santos, Cabula V, elas eram professoras mesmo, formadas,
ali já era um tipo de escola particular e muita gente da área que podia pagar
botava seu filho naquela casa, mas não sei se era escola, mas muita gente
desta redondeza passou por lá. Nos Pernambués não me lembro, era outra
realidade, talvez Seu Nezinho, Manuel Pinto, lhe diga. (D.Dadá, 2014).

No Beiru, é a Kipovi Cabuleira Nengua Lembamuxi quem fala da experiência da
comunidade se organizando para que as crianças e adolescentes ultrapassassem os obstáculos
da falta de escola no lugar:

Onde tem hoje o Depósito Forte era Seu Nezinho, antes era Depósito Beiru,
ali antes teve a venda dele, a mulher dele, D. Celestina, era quem ensina a ler
e escrever, o que hoje é alfabetização, mas era ABC. Mas, minha primeira
professora foi a comadre de minha mãe, a falecida Zezé, ela morava aqui
[aponta] na rua do fundo, mas a maioria ia mesmo para D. Celestina.
(Lembamuxi, 2014).

Esta foi a primeira forma de educação do Cabula e, também, de todas as comunidades
sociabilizadas por descendentes de africanos e dos povos autóctones destituídos do seu solo
de origem cultural, e se trata de uma forma criada para ultrapassar os obstáculos do acesso à
escola. A educação feita pela comunidade tem forma e uso próprios, que não se concebem no
Ilé Èkó, estando alheia aos interesses políticos progressistas, e nela existe o cuidado de zelar

176

pela pessoa, morador da comunidade, a criança e o adolescente, para que estes tenham acesso
ao aprendizado crítico da realidade circundante.
Os estudos de Paulo Freire (2006; 2009) trouxeram a reflexão sobre essa realidade
educacional, mostrando que esta forma de educação é bastante distante da tradição escolar
progressista, por ser feita por pessoas da comunidade, que desconhecem ou ignoram as
normas pedagógicas formais, mostra que ―Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática‖
(FREIRE, 2009, p. 38), e motiva para o aprendizado dos códigos da escrita verbal e da
matemática, motivando, além disso, a aprender a lidar com o vivido que dinamiza o cotidiano
comunitário: religião, ciência, arte, as leis de uma ética própria e também da sociedade global.
Como essa educação, não se faz atendendo um programa de ―Regulação do
conhecimento oficial‖ (APPLE, 1999, p. 97-100), como existe nas escolas, o saber ler,
escrever e contar, realizando as quatro operações, faz-se mediante práticas simples, diferente
das práticas complicadas, abstratas e distantes do entendimento de quem estuda nas escolas. E
só basta lembrar o que D. Dadá descreveu como ―método‖ de Seu Simão: na realidade, ele
usava uma linguagem pedagógica comum entre todos os educadores dessas comunidades.
Não vou me ater à memória de cada educador citado, meu interesse neste ponto é
mostrar que a memória da educação nas territorialidades sociabilizadas por negros tem como
ponto fundante uma forma de educação própria realizada pela comunidade. Não podemos
ignorar que, sem as ações destas pessoas que se dedicaram ao preparo das crianças e
adolescentes desses longínquos lugares, em relação ao Centro de Salvador, muitos africanobrasileiros não chegariam a obter as oportunidades de ascensão na sociedade civil.
Na memória das territorialidades erguidas por descendentes de africanos, estão contidas
as lembranças dos feitos com muitos esforços das personalidades africano-brasileiras que,
com uma ruptura ideológica da educação oficial, motivaram várias crianças e adolescentes a
enfrentarem os obstáculos ideológicos da falta do acesso à escola.
E, mesmos aqueles africano-brasileiros que tiveram acesso à escola, encontraram nessas
personalidades o acolhimento para obter um aprendizado de preparo para a ruptura dos
obstáculos do descaso escolar e das desigualdades no acesso ao saber.
E, através das chamadas ―bancas‖, algumas pessoas das comunidades preparavam
crianças e adolescentes para os ―exames‖ escolares. Esta forma de ‗banca‘ ainda existe e se
encontra em pleno dinamismo social. Jaci Menezes faz severas críticas aos anúncios das
políticas de formação da cidadania por via da educação oficial:
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Ora, a própria adoção da concepção da sociedade como espaço de luta pela
hegemonia nos leva a buscar compreender como, nestas condições adversas,
os negros- e outros grupos subalternizados – construíram no caminho da
resistência, as suas próprias formas de inclusão. Como aprenderam – os
conteúdos escolares ou os conhecimentos necessários à vida cotidiana, à sua
sobrevivência; como encontraram seu caminho de inclusão à cidadania
brasileira e as relações que estabeleceram com o sistema escolar.
(MENEZES, 2007, p.56).

Bem, a luta pela afirmação pessoal e cultural é uma necessidade das comunidades para
que as crianças possam enfrentar a vivência simbólica na escola, é uma luta cotidiana contra
os valores plantados pela colonização europeia de sujeição à cultura universalista.
Eurocentrismo e etnocentrismo são conceitos criados pelos estudos de crítica ao processo
colonial europeu de dominação das Américas e da África.
Esta luta no Cabula parte da comunidade, que, em primeiro lugar, exigiu a chegada da
escola no Cabula, depois, investiu nos apelos constantes para afirmação da alteridade na
cidade de Salvador. Esforços de moradores como Seu Simão, D. Bernadete, D. Celestina, D.
Zezé, e outros anônimos e anônimas, comprovaram que seus conhecimentos foram válidos e
motivaram o brotar de várias entidades civis sem fins lucrativos, com iniciativas de políticas
para reconhecimento desses trabalhos por parte da sociedade civil.
E mais: a diferença substancial no mundo urbano entre a escola, Ilé Èkó, e os ―lugares
de educação‖ da comunidade está na forma de exercer o poder absoluto da sociedade global,
pois apenas a escola está autorizada a expedir certificados de cursos, graus de escolaridade,
um poder absoluto que não tinham e não têm estes lugares da educação.
Creio que esse ―aparelho ideológico‖ é uma das estratégias do Poder do Estado para
manter o estudante na escola, vez que, sem esse poder em mãos, a pessoa não se torna um
―cidadão‖, pois, quando precisa criar acessos a alguma instituição moderna, a ausência de um
certificado significa uma porta fechada ao mundo do trabalho urbano-industrial, comércio e
indústria.
Outra diferença, o conhecimento, os modos e formas de linguagem das inter-relações
sociais do cotidiano usados nos lugares de educação da comunidade são mais amplo e dão
ênfase à vida cotidiana, o aprendizado da língua oficial não tem uma ―camisa de força‖
regulando, surge espontaneamente com a necessidade de aquisição de novas linguagens.
É no diálogo cotidiano que surge a compreensão da necessidade de saber lidar com o
uso de várias linguagens, enquanto, na escola, a exigência de um padrão de conhecimento e
linguagem emudece e trava os corpos. Para o poder absoluto, o padrão garante a normalidade,
é como deve ser para a ideologia progressista.
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Em razão disso, portanto, o conteúdo do currículo e o processo de tomada de
decisões que o cerca não podem ser simplesmente resultados de um ato de
dominação. O ―capital cultural‖, declarado como conhecimento oficial é,
então, um conhecimento comprometido, conhecimento que passa por um
conjunto complexo de filtros e decisões políticas antes de ser declarado
legítimo. Isso afeta o conhecimento que é selecionado e como este se
apresenta, à medida em que é transformado para ser ensinado aos alunos nas
escolas. (APPLE, 1999, p. 104).

A educação do Ilé Èkó segue o rigor desse comprometimento, mas alguns princípios
acordados por grupos de poder econômico progressista são determinantes para definir qual
conhecimento se torna o conteúdo escolar, e esta falta de liberdade produz duas reações: a
obediência e a recusa.
Apple (1999, p.104) argumenta: ―Desse modo, o Estado age como ―agente
recontextualizador‖, como diria Basil Bernstein, no processo de controle simbólico, uma vez
que estabelece acordos que permite a criação do conhecimento de todos‖. A obediência ao
controle simbólico garante o que caracteriza o aluno inteligente, o bom estudante, e também o
educador responsável; quem está fora do controle simbólico não é premiado.
A recusa da visão do Poder Absoluto emite o conceito de descomprometido com a
educação em relação ao educador, e de relaxado ou ―o que não quer nada‖ em relação ao
aluno. E não é apenas a recusa ao conhecimento que produz os estereótipos negativos, mas a
recusa ao que Maffesoli denomina ―língua de madeira‖ (2007), a língua congelada no tempo,
que não se atualiza diante da pluralidade das formas de linguagem.
A língua padrão do português oficial não acolhe as expressões pluriculturais, o que
torna uma pessoa não aceita pelo controle simbólico que imprime os conceitos ―normal‖, e
―inteligente‖, bastante utilizado nas escolas para caracterizar quem tem bom desempenho.
Este processo se distancia bastante da educação feita pela comunidade, e mesmo quando
as dinâmicas comunitárias tentam aproximar-se do que faz a escola, em termos do uso do
conhecimento e linguagem, jamais chegam a anular a linguagem que sabe dizer das coisas,
dos afetos, das emoções.
A linguagem na compreensão de Foucault (2002, p.48): ―[...] deve, ela própria, ser
estudada como uma coisa da natureza. Seus elementos têm, como os animais, as plantas ou as
estrelas, suas leis de afinidade e de conveniência, suas analogias obrigatórias‖. A linguagem
cotidiana da educação na comunidade não tem clivo, não tem fecho ecler.
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Quando digo ―educação feita pela comunidade‖, não me refiro à educação comunitária,
trata-se de uma forma inaugural de educação nas comunidades que não foram povoadas pelo
Poder do Estado e religioso judaico-cristão. Ela tem sua ética e sua estética próprias ancoradas
nas culturas de arkhé africana e dos povos autóctones das Américas, não é Ilé Èkó.
E digo mais: cabe-lhe bem mais a expressão ―lugar de educação‖, por ser um espaço
livre do enquadramento legal, do tipo, salas com m2 definido por lei, tempo e lugar regulado,
fardamento, exames, provas, testes e outras formas de regulação. Por essa forma, inaugura-se
a educação no Cabula preparando os moradores ao acesso às linguagens e conhecimento do
mundo urbano-industrial, sem se permitir perdas dos valores plantados pela ancestralidade.

4.2 MEMÓRIA DA ILÉ ÈKÓ: A EDUCAÇÃO PÚBLICA

A educação pública foi a segunda forma de educação a chegar ao Cabula, poucos se
lembram de que a comunidade Pernambués foi a primeira comunidade a receber uma escola,
por sinal com uma educação diferenciada nos moldes de uma estrutura urbana, a Escola Rural
Artur Lago. Nos acervos do PROMEBA – Projeto Memória da Educação na Bahia, encontrei
referências sobre a criação desta escola:

DECRETO N°. 14.218, DE 1° DE DEZEMBRO DE 1948
Autoriza o Secretário de Educação e Saúde a aceitar a doação, em nome
do Estado da Bahia, de terreno sito aos "Pernambués", nesta Cidade.
O Governador do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Decreta:
Artigo Único — Fica autorizado o Secretário de Educação e Saúde, Dr.
Anísio Spinola Teixeira, a aceitar, em nome do Estado e assin ar a
respectiva escritura pública, a doação que fez o Sr. Arthur Pereira do
Lago, do terreno, com a área de 6545,00 ms.2, especificado na planta
anexa, sito em "Pernambués", nesta Cidade, para a construção de uma
escola rural.
Palácio do Govêrno do Estado da Bahia, em 1.° de dezembro de 1948. (a)
Octavio Mangabeira — Anísio Spinola Teixeira
FONTE: Imprensa Oficial do Estado da Bahia, 3 de Dezembro de 1948.
ACERVO: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. (BAHIA, 1948).
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Nas lembranças dos mais velhos, como Seu Felipe Bernardino de 85 anos, que morou
nos Pernambués de 1940 a 1990, esta escola existiu e foi instalada onde hoje existe o Colégio
Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, e diz: ―Não sei por que, depois fechou e virou escola
normal, igualzinha às outras que ensina ler e outras coisas‖. Esse relato foi extraído de uma
conversa informal, mas na ocasião não pensava que a memória do Cabula agregasse também
o que foi vivido no Pernambués.
Do que ouvi dos Kipovi, a educação pública chega lentamente ao Cabula, e as primeiras
escolas cumpriam a proposta governamental das gestões de Otávio Mangabeira e Regis
Pacheco de ampliação da educação pública em Salvador. D. Dadá nos fala sobre isto:

Por aqui todo mundo se conhecia: Arraial, São Gonçalo, Beiru. Todo mundo
se conhecia porque era caminho pra festas, encontros. Saboeiro, Mata
Escura, Sussuarana bem menos, mas foi desse jeito que eu cresci e cresci
também vendo a educação, acompanhando o crescimento da educação no
bairro, nas comunidades.
Eu fui alfabetizada em casa e em Seu Simão, quando estava assinando o
nome fui para Escola Vicente Café, era uma escola estadual no São Gonçalo
depois ela mudou de nome, hoje é Colégio Alberto Valença, teve a Escola
Adalgisa e a Escola Murilo Celestino, tudo no São Gonçalo.
Estudei o primário também na Escola Luís Gama. Muito de nós descíamos a
ladeira do São Gonçalo para estudar na Escola Luís Gama, no Retiro, não sei
dizer se era municipal ou comunitária ou da sede, que hoje chama Conselho
de Moradores ou Associação de Moradores. A Luís Gama era uma escola de
referência, lembro bem da Professora Valquíria, muito rigorosa [a fala dá um
tom de gosto pelo rigor] ou aprendia com ela ou não aprendia nada. Lembro
que tomei bolo, foi época que ainda tomava bolo.
Depois, com a Chegada do Grupo Escolar Visconde de Itaparica, no Quartel
do 19º BC, é que foi diminuindo a ida para Escola Luís Gama, também o
progresso foi chegando e é o que a gente já conhece, muitas escolas estadual
e municipal. (D. Dadá, 2014).

Dona Dadá lembra muito bem da chegada do primeiro colégio de grande porte do
Cabula, em relação ao trecho do São Gonçalo sentido Centro Administrativo da Bahia. D.
Dadá foi aluna também dessa instituição: ―Eu concluí meu primeiro grau no Grupo Escolar
Visconde de Itaparica, o ginásio‖. (D. Dadá, 2014). Nas conversas informais com moradores
antigos, que têm mais de 70 anos no lugar, pude perceber o tom de críticas ao falar da luta
pelo acesso ao Grupo Escolar Visconde de Itaparica: ―Tinha que chegar de madrugada, senão
não conseguia a vaga‖ (D. Lourdes, 2013). Além disso, quando conseguia, precisava assumir
os custos da compra de livros e fardamento, não havia garantias para permanência e
conclusão.
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A expansão populacional de Salvador chega ao Cabula, principalmente com os
primeiros sinais da urbanização da Avenida Silveira Martins, sendo óbvia a necessidade de
exigências de políticas sociais, como a instalação de instituições de saúde e educação oficial,
algo que não chegou até a década de 50, pois apenas às comunidades do São Gonçalo e
Pernambués chegaram escolas do curso Primário, cumprindo regulamentação da Lei 4024/61.
Não por acaso, as comunidades da Mata Escura e Engomadeira criaram sociedades civis
sem fins lucrativos, algumas instaladas em comunidades-terreiros, para organização da luta
pela afirmação social com o título de Sociedade Beneficente. Foram instituições promotoras e
facilitadoras do diálogo entre as comunidades e o Poder do Estado Municipal e Estadual.
O diálogo dessas instituições com o Poder do Estado possibilitou a fundação da Escola
Municipal Murilo Celestino no São Gonçalo, Escola Municipal Epaminondas Berbert no
Pernambués, Escola Estadual Álvaro da Franca Rocha na Engomadeira, Escola Maximiliano
da Encarnação na Mata Escura e, no final da década de 60, a Escola Municipal Anfrísia
Santiago, na Estrada das Barreiras que passa a funcionar em 1970. Essas escolas atendiam ao
curso Primário, Lei 4024/61, mas as crianças e adolescentes que estavam prontas para
ingressarem no curso ginasial só tinham o Grupo Escolar Visconde de Itaparica.
É nesse período que chegam os projetos habitacionais da URBIS, INOCOOP e BNH,
um período tenso do Regime Militar, desdobramentos do AI-5, Ato Institucional nº 5:
―Definiu o momento mais duro do regime, dando poder de execução aos governantes para
punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados.‖
(D‘ARAÚJO, 2015, p. 1). O regime da Ditadura Militar com o AI-5, em vigor a partir de
1968, proibiu as manifestações de liberdade da alteridade e quem se colocava contra o modelo
econômico capitalista, imposto a ―ferro e fogo‖, era severamente punido.
Nesse período, o Cabula sofre uma voraz desagregação das matas, com as derrubadas
das árvores, soterramento de lagoas, como a Lagoa da Vovó, para dar lugar à arquitetura que,
inicialmente, contentou a alguns dos antigos moradores, mas hoje pagam o preço simbólico
por ter acreditado que as ―asas do pavão‖ iriam lhes trazer direitos sociais.
No período do regime militar, a alteridade foi sufocada, nos meados de 1970, as
lideranças negras recomeçaram a luta pela afirmação, houve um break, uma conhecida
estratégia herdada dos ancestrais africanos.
O Movimento Negro (MNU) foi às ruas, exigindo direitos de participação em vários
setores da sociedade, o movimento social, movimento de educadores, todos exigiam
liberdade, o movimento dos bairros deu origem à Associação de Moradores, entidade civil
que exigia melhorias urbanas nas comunidades.
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Os conjuntos habitacionais se espalharam no Cabula, as ocupações espontâneas
também, havia muita gente morando e poucas escolas: o que fazer? – questionava a
população. Das poucas escolas que havia no lugar, muitos professores não cumpriam seus
horários, por outro lado faltavam educadores concursados ou contratados pelo Estado.
E, apenas a magnitude da estrutura física respondia pelo acesso à educação, o Grupo
Escolar Visconde de Itaparica, que deixou de ser grupo escolar ser Escola Visconde de
Itaparica, promoveu mudanças para atender as políticas da LDB 5692/71 da educação
tecnicista, mesmo assim não atendia as necessidades da educação escolar no lugar.

Figura 27 – Escola Estadual Visconde de Itaparica, 2014.

Em atendimento à mesma LDB, chega o Colégio Polivalente do Cabula em 1971.
Figura 28 – Colégio Polivalente do Cabula, 2014
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Uma ampla divulgação de suas benfeitorias atraiu muitas pessoas do entorno do Cabula
como das comunidades do Pau Miúdo, IAPI, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro,
Avenida San Martins e Boca do Rio. O apelo para a valorização da educação tecnicista foi
muito forte, divulgava-se como um sinal na melhoria nas condições de vida. Essas instituições
estão próximas e situadas na Avenida Silveira Martins, por isso recebem, até em dias atuais,
mais alunos do que outras escolas.
Com seus muros altos, fica difícil conhecer a estrutura física do Colégio Polivalente do
Cabula passando pela Avenida Silveira Martins, pois tem uma forma diferenciada em relação
aos prédios escolares existentes. A Diretora do Polivalente, Professora Lúcia Ferreira, gestão
iniciada em 2000, falou um pouco do colégio a partir do momento em que assumiu, disse que
a atual estrutura física e pedagógica não traz mais nada da proposta educacional Polivalente,
estrutura antiga, que fora modificada para atender à expansão da população, já que a demanda
de matrículas no colégio é grande.
É importante destacar o que representou a Lei 5.692/1971 para inibição da liberdade da
alteridade pessoal e cultural de uma população com valores pluriculturais majoritariamente
africanos; a proposta de reforma do ensino adequou os sistemas de educação em todos os
níveis ao modelo fordista. Com a proposta de formação para o trabalho, a Lei trouxe a
obrigatoriedade da educação para crianças dos 7 aos 14 anos. O seu Art. 1º determina:
O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionarão educando a
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como
elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o
exercício constante da cidadania. (BRASIL, 1971).

Nas narrativas da Professora Maria Cleusa, que foi professora nos Colégios do modelo
Polivalente e no Colégio Governador Roberto Santos, percebe-se todo o empenho dos
Governos Federal e Estadual para a realização da educação tecnicista. Os Colégios
―Polivalentes‖, por exemplo, tinham um programa de governo – PREMEN – que preparava o
educador para atuar na educação tecnicista:
O Programa de Expansão Melhorias do Ensino Nacional – PREMEN era
uma proposta de educação tecnicista que pegava pessoas recém-formadas e
incluía. O programa tinha inscrição, Vestibular e o curso preparatório. Eu
participei da 1ª etapa, quando terminei o curso, a escola do São Gonçalo dos
Campos não estava pronta, então me enviaram para Conceição de Coité, a
escola estava pronta, mas as educadoras que iam para lá estavam em
Recuperação, quem concluiu tinha que ocupar as vagas.
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Levei quatro anos em Coité. Chegamos em dezembro de 1970, assinamos o
contrato e em 1971 começamos. Para mim, foi uma experiência muito boa
porque o Polivalente era uma escola boa, tinha compromisso em despertar o
jovem para educação profissional, era onde ele fazia a sondagem.
O projeto Polivalente tinha disciplinas acadêmicas e práticas. O currículo
trazia a parte das disciplinas acadêmicas, é o núcleo comum que a gente
trabalha hoje, as áreas práticas eram voltadas para setores da indústria,
comércio e agricultura, é a parte diversificada de hoje. No 5º ano, os setores
eram para duas áreas: Técnicas Agrícolas e Educação para o Lar; no 6º ano
também: Técnicas Comerciais e Áreas Industriais. No 7º e 8º ano se escolhia
a prática que queria, assim, quando o aluno terminava o 1º grau, já estava
orientado para o curso profissionalizante que já tinha escolhido.
O Programa PREMEN começa em 1970, quando preparava o educador, em
1971 é posto em prática. O ensino trazia uma estrutura curricular que dava
ênfase à educação tecnicista. No Brasil, o Polivalente estava em Estados
onde tinha implantado Polo Petroquímico: Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul. Na Bahia, foi implementado no Governo Luiz Vianna,
depois foi se descaracterizando na nova gestão. Por exemplo, o salário dos
professores do Polivalente era diferenciado, era maior, era compensatório
porque tinha dedicação exclusiva, o salário foi congelado, o educador levou
dois anos sem receber seus vencimentos, logo o governo começou a colocar
professores que não foram preparados, como eu e outros fomos. Eu não
estou dizendo que o professor não podia, ele tem condições de aprender e
acompanhar, mesmo que ele não tenha participado dos cursos, mas houve
muitas falhas, foi uma confusão, tanto que o Polivalente não deu certo e nada
dá certo. (Maria Cleusa, 2014).

Considero essa narrativa riquíssima em termos de conhecimento profundo da memória
da educação na Bahia, a narrativa mostra uma política vista ―desde dentro para desde fora‖,
por uma protagonista das cenas, professora Maria Cleusa, nascida e criada em Cachoeira,
filha de um músico desta cidade da Filarmônica Minerva.
A Professora Maria Cleusa se dedicou profundamente ao campo da educação e fala da
educação tecnicista com propriedade, por ter vivido experiências pedagógicas, mas
politicamente a professora não defende o modelo fordista.
No entanto, sua participação nesse contexto deu-lhe poder para analisá-lo e perceber
que qualquer proposta de governo, seja na área na educação ou em outra área, não tem
continuidade ―e nada dá certo‖ (Maria Cleusa, 2014). Esta é a estrutura do Brasil, e não cabe
somente para políticas educacionais tecnicistas, que são bastante limitadas para educar
alguém para vida, pois, até o momento, é a educação que prevalece e não tem dado certo.
Mas,este é o modelo progressista, por isso penso que, enquanto existir este modelo social, a
educação será tecnicista, apenas preparando a pessoa para ser um trabalhador-consumidor.
Para melhor entender, trago o exemplo do Grupo Escolar Visconde de Itaparica; criado
com ―pompas‖, atendeu à proposta de educação da Lei 4024/1961, que imprime no Art. 1º ser
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―[...] inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade‖. No entanto é
transformada em Escola Estadual Visconde de Itaparica para dar sentido à educação
tecnicista, e, com poucos professores, não agradava aos progressistas e muito menos aos
Cabuleiros.
Poucos educadores queriam ensinar no Cabula, e recordo que, no início de 1990,
quando fui selecionada no concurso para educador do Estado da Bahia, estava na Secretária
da Educação esperando a designação para o desempenho da função numa escola e manifestei
o desejo de ensinar no Cabula, e a responsável pelo setor disse: ―Que Maravilha! Alguém para
o Cabula! Muito obrigada, minha filha!‖.
Era uma novidade um educador querer se deslocar para o subúrbio, Pau da Lima,
Cabula, São Caetano, locais afastados do Centro ou das áreas com os sinais da modernidade,
que dispunham de pouco transporte, sem asfalto e iluminação pública, carências que não
facilitavam a movimentação do professor que, algumas vezes, tinha de se deslocar para outras
escolas ou para a Universidade Federal da Bahia, única instituição onde ampliava seus
estudos.
É por isso que os educadores enviados sem escolhas próprias faltavam bastante, sendo
muito difícil o estudante desfrutar de um bom aprendizado, veja o diz D. Judite:

Quando cheguei aqui, já existiam as escolas Visconde de Itaparica, uma
escola da Prefeitura no São Gonçalo e na Engomadeira, também municipal.
Eram estas as três escolas do Cabula. A Escola Antônio Eusébio era na
Ladeira do Cabula, aquilo ali é velha (estala os dedos demonstrando sinal de
muito tempo). Deste lado, [após o Quartel 19º BC sentido UNEB] era mais
famosa a Escola Visconde de Itaparica, só que não tinha professor, faltavam
muitos, porque o transporte era precário e não vinham professores pra cá. Eu
falo do Visconde de Itaparica é por que meus irmãos estudaram lá, os
menores, Jussara, Hugo, Jairo, Josué. Foi neste período que houve a
mobilização de minha mãe e de outras mães para manter os professores no
colégio.
Lembro-me da Professora Renete, fundadora do colégio, uma guerreira,
mora no Beco de Francelino, era quem não faltava e motivava muitos e
muitos professores para dar continuidade ao ensino aqui no Cabula. Com a
luta, o Visconde foi crescendo, crescendo e ficou muito bom.
A Escola Municipal da Engomadeira também cresceu muito, foi povoando,
nesta já estudaram outros irmãos: Jaqueline, Wilson, Vera Rita, hoje é
Escola Franca Rocha. Esta escola teve o terreno doado por Seu Antônio, o
pai da Professora Anisete Alves, primeira professora da Engomadeira,
formada pelo ICEIA, depois veio o grupo de minha irmã, que foi formado
também pelo ICEIA.
Do lado de lá, na Ladeira do Cabula, tinha a Escola Antônio Eusébio que
sempre funcionava normal, não era só porque tinha transporte, o pessoal que
estudava lá era da Baixa do Cabula e do Pernambués. (D. Judite, 2014).

186

As últimas palavras de D. Judite traduzem uma denúncia da realidade que caracteriza a
desigualdade entre as escolas, é possível perceber que essa desigualdade tem como referência
a discriminação negativa da territorialidade. Por que os alunos dos Pernambués e da Baixa do
Cabula tinham direito a ter aulas sem interrupção? Por que os alunos de outras comunidades
do Cabula tinham poucas aulas e o professor faltava bastante?
Talvez haja um sentido político-estratégico nessas manobras, como uns têm
oportunidade e outros são colocados à margem dos seus direitos, parece obvio perceber a
semelhança com a política da sociedade grega, aos eupátridas tudo, aos escravos e periecos
nada. No Cabula, o espaço quilombola está justamente nesses locais, o modo de vida,
ancorado nas raízes africanas, é logo percebido nas relações sociais do cotidiano, daí o
descaso com as condições estruturais para funcionamento da escola pode estar atrelado aos
―ranços‖ da colonização.
Quando um governante oferece possibilidade, outro retira, por isso entendo por
manobras as atitudes políticas trompe-l’oeil, ―engana olho‖, como vimos no que relatou a
Professora Maria Cleusa sobre a proposta Polivalente, algo criado, com muitos gastos e custos
altíssimos aos cofres do Estado, mas ficou apenas uma paisagem feita para parecer que é, o
engana olho.
A educação pública, com isso, abriu espaço para surgimento e ascensão da educação
particular em Salvador, e, no final da década de 70, em cada comunidade do Cabula, havia um
colégio particular. Na verdade, a LDB 5.692/71 favoreceu o crescimento da rede particular,
que, por sinal, cresceu bastante devido às bolsas de estudo para alunos, principalmente as
bolsas de empresas privadas e mistas para filhos de funcionários, com isso o colégio público
foi sendo sucateado ao longo dos anos 90 a 2000.
Nesse período, alguns colégios particulares do Cabula foram de grande utilidade à
população recém-chegada dos conjuntos habitacionais, e, como disse anteriormente, esta
população estava inundada dos valores urbano-industriais. Identifiquei um dos colégios
bastante atuantes na relação de escolas extintas da DIREC–1A, Salvador, o Centro
Educacional Santana do Cabula – CESCA.
Muitos alunos fizeram o curso do 1º e 2º graus nesse colégio, que ofereceu também o
ensino Pré-Escolar, Formação do Educador com habilitação no 2º Grau – Curso de
Magistério, de acordo com a LDB 5.692/1971, e Cursos Técnicos em Contabilidade e
Administração.

187

Não detalharei as instituições particulares que surgiram nesse período, mas algumas
fundadas em decorrência da falta de escolas públicas e que promoveram e promovem
educação particular: Colégio Nossa Senhora do Resgate, próximo à Ladeira do Cabula;
Centro Educacional Maria José, no Pernambués; Escola Linda Marquesa, na Silveira Martins;
Escola Bidu, atual Nova Infância, no Beiru; Escola Maria da Natividade e Escola Dórea Reis,
na Estrada das Barreiras. Uma das mais novas, surgida nos finais da década de 80, foi a
Escola Favo de Mel, atual Colégio Favo, na Silveira Martins, em frente ao bairro Nossa
Senhora do Resgate, antigo Beco de Francelino.
É sobre esse momento de criação de escolas da rede particular que Profa. Lúcia Dórea
fala de sua inserção nessa dinâmica, sendo uma das primeiras moradoras do Conjunto Cabula
I, Conjunto Antônio Carlos Magalhães, e viu de perto os desdobramentos:

O conjunto foi inaugurado em 5 de setembro de 1971 com casas, prédios
com apartamentos e uma escola, a Escola Cabula I. Em 1978, abriu uma
escola particular chamada Rosa Branca, como eu já morava aqui no
Conjunto ACM e tinha a sede do Conselho de Moradores, se abriu esta
escola, por quê? Por que a escola municipal não conseguiu matricular todas
as crianças que procuravam entrar na escola pública. A escola pública,
naquela época, ainda era de boa qualidade de educação, e muita gente
moradora do Conjunto ACM estudava na Escola Municipal Cabula I; os
próprios moradores botavam seus filhos nessa escola que não tinha vaga para
todo mundo, porque a escola, além de ter professores eficientes, tinha
parquinho, tinha salas individuais com ventiladores, boa merenda, era uma
escola bem aparentada, mas não tinha vaga para todos.
Foi então que Nilda Caribé dos Pernambués abriu esta escola no Conselho
de Moradores, Escola Rosa Branca. Fez um convênio com o MEC e a escola
era particular, porém quem pagava era o Ministério da Educação, com isso
podia estudar todas as crianças com gratuidade, porque o Ministério da
Educação funcionava assim: a Petrobras tinha que fazer o reembolso para o
governo federal e este fazia isto em forma de bolsa para educação, assim
como Embasa, Coelba, empresas do Polo Petroquímico. Na época, o valor
foi CR$ 2,50 por aluno, isto dava pra manter a escola, pagar os professores
em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), eles tinham suas
carteiras assinadas com todos os seus direitos. Desta forma, a escola era
particular, mas era mantida pelo MEC, então a ―Rosa Branca‖ começa no
Conselho dos Moradores do Conjunto Antônio Carlos Magalhães.
Quando chegou em 1980, o Conselho dos Moradores não aceitou mais a
Escola Rosa Branca; como Nilda Caribé não tinha mais interesse de ficar no
Cabula e eu era Diretora Técnica dela, ela passa para mim tudo:
documentação, alunos e, em 1982, vim morar na Vila II Irmãos, nº 142 E,
uma casa com terreno amplo. Compramos esta casa e a escola foi passada
para mim, a escola passa a ter o nome Escola Dórea Reis, entidade
mantenedora Maria Lúcia Dórea Reis. (Profa. Lúcia Dórea).
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Esta narrativa se faz importante pela educadora que é Profa. Lúcia Dórea; com muita
simplicidade vem mantendo a escola no mesmo ritmo do passado, sem visar lucro, a diferença
é que, atualmente, não há mais bolsas de estudos, os custos são arcados pelos pais e mães.

Figura 29 – Profa. Lúcia. Fundadora da Escola Dórea Reis, 2014

E continua a descrever as formas de ultrapassar os obstáculos impostos:

Em 1970, a escola não tinha alunos dos Pernambués, pois não tinha
transporte pra cá. E, no final de 1970, é que começou a passar de hora em
hora um Beiru-Sussuarana, tinha a hora marcada. Então compramos uma
Toner regularizamos e começamos a fazer um transporte mais barato que o
convencional, com isto facilitava o transporte dos alunos que moravam
distante como nos Pernambués.
Nesta nova fase, passa a ter alunos pagando e o Ministério da Educação
também continuou com as bolsas até 1990; eram as bolsas para moradores
do entorno da escola, tinham os critérios: filhos de petroleiros, de
funcionários da Coelba, das empresas conveniadas ao MEC, as vagas
residuais eram para a comunidade com critério da ordem de chegada, era
para os moradores do Cabula, não importava se ele fosse do São Gonçalo,
Arraial do Retiro, Pernambués. O São Gonçalo era chamado de Tesoura.
Atendia também a Engomadeira, ali onde tem o Firmino do Bacalhau, aquele
pessoal que morava ali, todo mundo estudava aqui no Dórea Reis. Até hoje
tenho também aluno do Saboeiro, Doron, Beiru, Mata Escura. (Profa. Lúcia
Dórea).

É importante dizer que esta escola foi fundada num período em que a população tinha
pouco acesso à educação pública, entre as décadas de 70 e 80, já de 1990 a 2000 o acesso foi
aberto, mas as constantes greves de educadores e funcionários da educação, exigindo
melhores condições de trabalho e salários dignos, levavam, às vezes, até seis meses, quase um
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ano letivo, deixando muitos pais desesperados, então eles iam em busca de escolas como a
Dórea Reis. E não era fácil, pois muitos pais não tinham renda familiar para pagar
mensalidade escolar e se valiam de acordos financeiro-comunitários. Durante esse período,
ensinei língua francesa na Escola Dórea Reis e vivenciei estas cenas herdadas da
comunalidade africano-brasileira.
Contudo, de todas as referências de educação no Cabula, nada se aproxima da
experiência da Mini Comunidade Oba Biyi. Pelo nome, já é possível perceber que foi uma
forma de educação acolhedora da alteridade cultural de crianças do Cabula, principalmente as
crianças do São Gonçalo do Retiro. A Mini Comunidade Oba Biyi desdobrou-se por
dinâmicas pedagógicas contextualizadas por contos da tradição nagô, valorizou a cultura
ancestral africana e ergueu na Bahia, no Cabula, a primeira experiência de educação
pluricultural das Américas.
A Mini Comunidade Oba Biyi foi criada por Mestre Didi Axipá, filho de Mãe Senhora,
Iyalorixá da comunidade-terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. Mestre Didi, falecido no dia 6 de
outubro de 2014, nos deixou, como um dos seus riquíssimos legados africano-brasileiros, essa
experiência de educação alicerçada nos valores da tradição africana, na qual a criança aprende
a lidar com os valores da ancestralidade e com os valores urbanos industriais, como, por
exemplo, o estímulo ao desafio do acesso ao mundo da escrita, tendo por base a oralidade dos
contos nagôs, itans, contos na língua Ioruba, que também continham palavras em língua
portuguesa.
A Mini Oba Biyi foi dinamizada com a coordenação de Mestre Didi Axipá e Joana
Elbein. Marco Aurélio Luz, integrado ao grupo, realizou muitas iniciativas até 1986, quando a
escola passou para a administração da Prefeitura de Salvador. No livro O rei nasce aqui: Oba
Biyi: educação pluricultural africano-brasileira (2007), escrito por Deoscóredes Maximiliano
dos Santos (Mestre Didi) e Marco Aurélio Luz, os autores contam as experiências realizadas
na Mini Comunidade Oba Biyi, detalhando, na descrição, a riqueza das linguagens africanobrasileiras que garantem a expansão de uma nova linguagem pedagógica na educação baiana.
Nos estudos de Narcimária Luz (2000, 2012, 2013) e nos acervos do PRODESE –
Programa Descolonização e Educação, encontra-se toda a trajetória da Mini Comunidade Oba
Biyi. Atualmente, chama-se Escola Eugênia Anna dos Santos, nome na Sociedade Civil de Iya
Oba Biyi, Mãe Aninha, fundadora do Ilé Axé Opô Afonjá, uma casa da cultura nagô que
possui um patrimônio africano-nagô inigualável nas Américas.
Eugênia Anna dos Santos, Oba Biyi era seu orucó, quer dizer nome iniciático na cultura
nagô, foi uma das maiores personalidades africano-brasileiras da Bahia do século XX que
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teve como sonho: ―Ver as crianças de hoje no amanhã, de anel no dedo e aos pés de Xangô‖
(LUZ, N., 2000, p.161). Os antigos do Cabula, como a falecida Tia Lili, filha de iniciação de
Miguel Arcanjo do Terreiro Ekutá, culto Amburaxó, lembravam-se de Mãe Aninha, e Dona
Bernadete, embora fosse criança na época, lembra-se do que os mais velhos falavam da
―pessoa importante‖ Oba Biyi.
A Mini Comunidade Oba Biyi, Eugênia Anna dos Santos, é uma das raras experiências
de educação nas Américas. No mesmo espaço, há um busto da Iya Oba Biyi, uma homenagem
a quem dedicou uma vida a educar pelos valores éticos e estéticos africano-nagô no Ilé Axé
Opô Afonjá, lugar que guarda a história do reino Nagô.
Figura 30 – Escola Eugênia Anna dos
Santos, 2014

Figura 31 – Busto de Mãe Aninha: Iya Oba
Biyi, 2014

A proposta pedagógica da Mini Comunidade Oba Biyi mostra que é possível educar
através de valores culturais, algo que diferencia a Mini Oba Biyi da instituição Ilê Èkó. E
permite dizer que, com tantas experiências educacionais diversificadas no Cabula, a noção de
memória da educação na Bahia não pode se ancorar, apenas, nas experiências Ilê Èkó. Por
isso, a noção de memória da educação, neste estudo, compreende um movimento em duas
direções: memória dos lugares de educação que não se deixaram conduzir por uma visão
neocolonial etnocêntrica; memória da instituição Ilê Èkó, a escola planejada, organizada para
cumprir as normas etnocêntricas, seja na instituição pública e/ou particular.
E, mesmo aquelas experiências cheias de boas intenções na dinâmica escolar, é preciso
entender que todas estão atreladas aos valores do mundo urbano-industrial, traduzem-se em
educação tecnológica e é memória apenas de uma educação universalista, preocupada em
garantir os valores hegemônicos sociais da modernidade, é a memória da educação escolar.
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Nesse sentido, cubro-me de coragem para dizer que elas são etnocêntricas, falta-lhes ―o
olhar‖ mais profundo para a existência, quem sabe o ―alargamento dos sentidos‖ como diz
Jung (1984), para romper de vez com o que já está morto. É preciso perceber que, quando se
educa para, simplesmente, formar a ―mão de obra‖, educa-se um sujeito universal, sem solo
de origem, sem referências de identidade cultural, para Narcimária Luz (2013), o produtorconsumidor.

4.3 A MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO DO COLÉGIO GOVERNADOR ROBERTO SANTOS

O Colégio Estadual Governador Roberto Santos é a referência de instituição Ilê Èkó
devido a seu lugar na história do Cabula, pode ser que os atuais moradores do Cabula nem
vejam e nem saibam o quanto esta instituição de educação oficial foi ensejada pelos antigos
moradores, principalmente os que nasceram até a década de 60.
Ouvi dos moradores mais antigos do Cabula que a chegada de um colégio do 2º grau foi
vista com muita alegria, falaram que a inauguração desta escola permitiu que adolescentes e
jovens continuassem os estudos até se formarem. Contam que as formaturas do Roberto
Santos eram realizadas na UNEB, e era um dia de muita alegria para muitas famílias e
vizinhos.
É importante saber que o sentido de ―formar‖ nas comunidades sociabilizadas por
africano-brasileiros, entre 1980 e 1990, era almejado com o nível médio, e, pela Lei 5.692/71,
constituíam os estudos do 2º grau, uma educação tecnicista oferecida para uma população
com maioria de lavadeira, empregada doméstica, vendedora de acarajé, mingaus e bolos,
costureiras, pedreiros, carpinteiros, pequenos comerciantes de frutas, de secos e molhados nas
vendas, de maneira que todos que frequentavam e chegavam até o final (três anos) saíam
formados, e, para família, era como se fosse um doutorado.
O estudo da memória do Colégio Governador Roberto Santos permitiu-me conhecer as
memórias da vivência de alguns educadores, gestores e funcionários que dinamizaram e
dinamizam o cotidiano do colégio, assim como a visão de quem estudou nesta escola fundada
em 1979, através da Portaria nº 715/78, publicada no Diário Oficial do Estado em 31/01/1979
(BAHIA, 1979). De acordo com os primeiros educadores e funcionários, a inauguração foi em
30 de março de 1980.
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Pela análise de alguns documentos, como livros de posse com a assinatura de
empossados e registros com recortes do Diário Oficial, alguns dados foram obtidos, como
entrada e saída dos diretores, mudança de nível, cargo e função do pessoal docente e
administrativo, aposentadorias de educadores, gestores e funcionários. O colégio, depois de
assentada a placa de fundação, recebe a diretora geral e o secretário, e, na foto da figura a
seguir, vemos os livros que mostram a posse da primeira diretora geral, Professora Maria
Therezinha Daltro Pinto, dos primeiros educadores, vice-diretores e funcionários.
Figura 32 – Livro de Posse

Figuras 33 e 34 – Livros de Registro do Diário Oficial

Do que colhi, o Colégio Governador Roberto Santos é uma das iniciativas da década de
1970, política do Governador Roberto Santos para territorialidades que não tinham instituição
escolar do Segundo Grau, atual Ensino Médio. O colégio foi uma das exigências do
movimento de bairro74 que, inclusive, exigia também postos de saúde, transporte urbano e
iluminação pública, a gestão governamental cumpriu, e todas eram ações de urbanização.
E não era apenas o Cabula, muitas territorialidades sociabilizadas por negros não tinham
instituição de educação do 2º Grau. Aliás, na década de 70, a Bahia tinha poucas escolas deste
nível, o Professor Dr. Roberto Santos, Governador entre 1975-1979, narra sobre este
momento:
Vivíamos um período em que a receita oriunda do salário-educação,
implantado graças à Lei Pascoale (Lei 4.440/64, de 27 de outubro de 1964),
vinha trazendo benefícios e resultados na construção de salas de aula para o
74

O Movimento de moradores chega junto com a urbanização, o mundo de valores sociais para estes era
diferente do mundo de valores dos antigos moradores que apreciavam a vivência em contato com a mata,
animais, canto do galo e água das nascentes. Os novos moradores apreciavam a dinâmica social urbana, ônibus
ou automóvel, água encanada, não gostavam de acordar com o canto do galo.
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ensino primário em todo o país, com o consequente aumento nos números de
vagas. Os cursos superiores, por sua vez, eram então considerados
responsabilidade precípua do Governo Federal. O ensino médio
profissionalizante, entrementes, estava ―órfão‖, sem fontes de
financiamento condizentes com a demanda crescente da mão-de-obra que
deveria estar sendo formada a esse nível, por conta da expansão do parque
industrial do país e da Bahia.
Logo entendemos a necessidade de atribuir a mais alta prioridade à
ampliação e ao aperfeiçoamento do ensino prático do segundo grau.
(SANTOS, R., 2008, p. 118).

No Projeto Educacional, o espaço com 14.000 m2 e 3.000 m2 de área arborizada foi
apenas para a Escola de 2º Grau Governador Roberto Santos, no entanto a área fundada em
1979 foi muito maior, para erguer um complexo escolar com cursos do 1º e 2º Graus, cada
ciclo em uma instituição distinta, isto é, estrutura física, administrativa e pedagógica
independentes.
Na área total, cuja dimensão desconheço, foram inseridas duas unidades escolares:
Escola do 1º Grau Governador Roberto Santos e a Escola do 2º Grau Governador Roberto
Santos, sendo a escola do 1º grau inaugurada em 1979 junto com toda a área das instalações
da escola de 2º grau, contudo a inauguração da escola do segundo grau só ocorreu em 30 de
março de 1980, embora no Diário Oficial registre-se 31 de março de 1980.
Deve-se esclarecer que a instituição analisada neste estudo é a Escola de 2º grau
Governador Roberto Santos, que, em 1985, passou para a denominação Colégio Estadual
Governador Roberto Santos. A escola de 1º grau foi municipalizada em 2012, e, devido ao
pouco tempo de gestão, tornou-se difícil o aprofundamento do estudo desta unidade escolar.
Nos documentos internos do colégio, livro de registros de aula, a aula inaugural foi em
13 de março de 1980, e os documentos de matrícula para abertura de turmas dos Cursos
Técnico de Eletricidade e Técnico de Crédito e Finanças, no 1º ano Básico e na 2ª série do
segundo grau, também mostram a dinâmica do colégio desdobrando-se a partir do dia 13 de
março de 1980.
Na entrevista com a secretária do colégio desde 1985, Vera Lúcia de Deus, que
trabalhou como assistente do primeiro secretário, Sr. Valdivino do Espirito Santos, os alunos
que já tinham cursado o 1º Ano Básico em outra instituição podiam matricular-se na 2ª série
dos cursos técnicos oferecidos por esse colégio, como rezava a Lei 5.692/71.
Nas cadernetas de 1981, observei que já havia turmas da 5ª a 8ª séries do 1º grau,
embora a escola fosse habilitada para cursos do 2º grau; as turmas de 5ª e 6ª séries continham
45 alunos, já as turmas de 7ª e 8ª tinham 30 alunos em média. Observei a permanência e
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desistência em cada série. Para fazer análise da permanência, utilizei como critério o número
de aprovados entre os que frequentavam, que foi de 85%; já a desistência, o critério foi a
frequência, sendo de 15% por turma. Ignorei o conceito ―evasão escolar‖, usado pelas
políticas do Poder do Estado, por considerá-lo apenas, desistência.
Essa observação foi feita com turmas de 1981 a 1985, nos cinco primeiros anos do
colégio, e o objetivo era verificar a participação da comunidade em relação à aceitação dos
cursos. Nas turmas de 5ª série, havia o maior número de não aprovados. Essa situação levou
muitos estudiosos das décadas de 80 e 90 a analisarem as dinâmicas pedagógicas das escolas
na 5ª série. Foram estudos de várias áreas da educação, que davam ênfase, porém, aos
conceitos cognitivistas, como responsabilizar a desistência por questões de privação cultural.
Considero tais análises como atitudes preconceituosas e racistas, formas ideológicas do
estereótipo negativo do povo negro, já que esta população escolar é de ascendência africana.
Esses estudos não davam ênfase à cultura da criança analisada, pois o conceito ―pobre‖
alimentava esses discursos. Em um dos estudos de Narcimária Luz (2000), é possível perceber
que essas atitudes de negação da alteridade negra ferem a criança, que não se vê como alguém
importante na escola. Ana Célia da Silva (2004) mostra que o livro didático é bastante
preconceituoso e racista. Em suas análises, observa que os personagens negros nos contextos
apresentados representavam sempre o subalterno, inferiorizado e o animalizado.
A criança que se via representada por um desses personagens não tinha interesse de
estar num lugar que traz essas lembranças. E sabemos por que muitas crianças estranham a
escola, o distanciamento dos corpos, a dinâmica de pouco vitalismo social, a imposição do
uso extremo do português padrão, o uso da linguagem matemática abstrata, tudo isso
referencia os obstáculos ideológicos incomparáveis à condição social pobre que justifica a
desistência.
Nos cursos da Escola de 2º Grau Roberto Santos em 1980, no vespertino, só havia duas
turmas, cada turma tinha 15 alunos que tiveram boa aprovação, com 2% de desistência. No
noturno, eram seis turmas, cada uma com 45 alunos, e a média dos aprovados foi de 50 %,
mas havia também muita desistência, eram seis turmas, três de cada curso. Em 1981, o
vespertino permaneceu da mesma forma, o noturno aumentou o número de alunos e de turmas
na mesma proporção da desistência, algo que foi uma constante até 1985: muitos matriculados
e poucos concluíam o ano letivo.
Esta descrição atípica deste estudo, por se ancorar no quantum e não nas narrativas das
vivências dos estudantes no colégio, foi uma entrada estratégica para ilustrar o que se pode
fazer com as cadernetas e anotações quantitativas de outra natureza, que não dão conta da
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―vida escolar‖ de uma pessoa, pois é impossível saber quais foram os obstáculos que
provocaram a desistência ou o que facilitou a aprovação, sem ter o mínimo de aproximação de
quem viveu o cotidiano escolar.
Com isso, mudei a estratégia de investigação da memória do colégio, pouca ênfase nos
documentos escritos quantitativos e retornei ao mergulho nas vivências dos moradores e não
moradores: estudantes, educadores, gestores e funcionários.
Em entrevista com o primeiro secretário do colégio, Sr. Valdivino do Espírito Santo,
morador do Cabula a partir da década de 70, liderança comunitária da AMOBAC –
Associação dos Moradores do Cabula, administrador e jornalista que trabalhou na Radio
Cultura da Bahia e no Diário da Bahia, ele fala sobre os obstáculos da comunidade em que
trabalhou entre 1980 e 1985 para frequentarem as Escolas de 1º e 2º graus, principalmente à
noite:

Em 1979 da UNEB, que era CETEBA, até o Saboeiro não tinha posteação
[poste de iluminação pública]. Então, eu, Dionísio, Dadá e a diretoria da
escola do segundo grau nos reunimos. Depois saímos e conseguimos uma
gambiarra e botamos dai, onde hoje é UNEB, até lá na entrada do hospital,
isto foi feito porque não tinha iluminação pública. O hospital inaugurou
primeiro, depois foi o colégio, mas não tinha posteação para iluminação
desta parte da Silveira Martins. (Valdivino, 2014.).

Os relatos de Rosimeire, funcionária da biblioteca do colégio, que também foi aluna
tanto na escola do primeiro grau quanto na do segundo grau, ressaltam que o trecho que ligava
onde está hoje a UNEB à Escola Roberto Santos era muito perigoso, as mulheres tinham
medo de estupro, muitas pessoas desistiam do estudo com medo, ―era tudo um breu‖
(Rosimeire, 2014). O Sr. Valdivino agora fala dos aspectos inaugurais da escola de Segundo
Grau, das condições da estrutura física, material didático, preparo dos professores:

Quando cheguei ao Roberto Santos já tinha um pessoal formado pelo
CETEBA75, atual UNEB. Era final de 1979, oficialmente não estava
inaugurado. Bem, o ‗Robertinho‘ abriu primeiro do que o ‗Robertão‘. O
Robertinho começa em 1979. De forma que, quando cheguei, eu me liguei
muito com o pessoal de lá de cima [fala dos funcionários da secretaria da
Escola do 1º Grau], como a outra secretária era muito minha amiga, então,
nos unimos.
75

De acordo com a Parecer 451/82 do Ministério da Educação e Cultura/Conselho Federal da Educação, o
histórico do Centro de Educação Técnica da Bahia consta que foi criado em 1972; em 1974, passa a ser
CETEBA – Fundação Centro de Educação Técnica da Bahia até 1980; em 1982, passa ser denominada SESEB –
Superintendência de Ensino Superior do Estado da Bahia. Os educadores da Escola de 2º Grau Governador
Roberto Santos fizeram curso de Graduação para Professores das disciplinas especializadas do Ensino de 2º Grau
em áreas especificas de cursos técnicos, quando a instituição estava regulamentada pela FCETEBA.
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O colégio do 2º Grau não estava inaugurado. Então, o que ocorreu? O
pessoal estava nos esperando para abrir a maior e melhor escola do lugar,
maior em tudo de bom para aquela escola [aumenta o tom e ergue o
indicador]. Tudo de bom! A melhor escola daqui do Cabula, muito bem
equipada, eu fui para lá. (Seu Valdivino, 2014).

Observe-se que essa fala emocionada não é apenas de um funcionário público formado
em administração, é de um morador que participa do movimento de comunidades (bairros) do
Cabula, um morador que disse neste estudo ―Nós brigávamos muito‖. Por isso, transpor-nos
ao passado de Seu Valdivino é viver junto com ele esse momento de realização, a fundação de
uma escola dessa natureza, para ele foi uma resposta de afirmação dos esforços de todos os
moradores que participaram da luta pela valorização da vida social cabuleira.
Continua:

Em termos físicos, as salas amplas e muito bem equipadas, muitos materiais
pedagógicos, laboratórios, a parte de desenho técnico tinha todo
equipamento para o curso de Eletricidade. Os banheiros eram com descarga
de pressão [faz o gesto como que pressiona com o dedo], isto era o que havia
de melhor na minha visão, uma escola de ponta naquela época. A secretaria
do colégio até hoje é lá em cima, dentro tem dois sanitários, dentro da
secretaria, não sei se ainda tem, tinha um gabinete do secretário, que era para
ficar lá dentro sem preocupação com o que estava ocorrendo cá fora. Onde
era o gabinete, eu passei para ser o arquivo de documentos inativos, era lá
atrás. Do lado da secretaria tinha a vice-diretoria, mais adiante, tinha a
coordenação, não sei se tinha sanitário.
A diretoria ficava no pavilhão do lado aposto, descendo. Depois, a diretoria
foi para pavilhão do meio, onde é hoje, lá embaixo. Quem mudou a diretoria
lá pra baixo [no meio] fomos nós [gestão em que ele foi secretário]. Ali era
sala de aula e alguns departamentos eram grandes. Mais abaixo, tinham os
laboratórios. Funcionavam assim: tinha a parte de prática de Eletricidade e...
Eram dois cursos técnicos, Eletricidade e Crédito Finanças. [aumenta o tom]
Todos dois eram reconhecidos pelo MEC – Ministério de Educação e
Cultura. Quando cheguei, já encontrei todos os professores prontos e
preparados pelo FCETEBA, hoje UNEB [Universidade do Estado da Bahia]
como Profa. Rosa e outras que não sei se se encontram por lá. (Valdivino,
2014).

É interessante descrever a alegria de Seu Valdivino ao se lembrar da sua participação na
organização da estrutura inicial da escola e de realizar as mudanças na estrutura para
acomodação dos setores, tal como a mudança da diretoria do lugar inicial. Outras mudanças
foram realizadas em relação ao que foi planejado pelo Projeto do Governo e pela Secretaria da
Educação e Cultura.
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O colégio planejado para uma pedagogia de educação tecnológica do segundo grau,
assim como os outros instalados em vários lugares da Bahia entre 1977 e 1979, foi fruto de
uma pesquisa governamental que tinha por objetivo identificar as necessidades das
instituições industriais, no que se referia à oferta do trabalhador para o mundo urbano
industrial: o Centro Industrial de Aratu – CIA, criado em 1967, e principalmente o Polo
Petroquímico de Camaçari – COPEC, criado em 1972 e inaugurado em 1978, foram as
principais referências para a proposta educacional que deu origem à Escola de 2º Grau
Governador Roberto Santos e outras instituições semelhantes.
A Professora Maria Cleusa inicia sua participação um ano após a inauguração da escola
e diz: ―Eu cheguei ao Colégio Roberto Santos em 1981, mas ele foi inaugurado em 1979‖
(Profa. Ma. Cleusa, 2014). Nesse período entre 1979 e 1980, houve mudança de gestão
governamental, de maneira que prevaleceu o ―Pare tudo!‖ Uma ordem das políticas de
governo que acontece sempre quando se inicia uma nova gestão, novas ordens de
reestruturação, mesmo estando tudo pronto como estava a Escola de 2º Grau Governador
Roberto Santos.
Neste ―Pare‖ para depois recomeçar, não houve uma reflexão sobre o que realmente a
população cabuleira desejava, apenas parou por questões político-administrativas ideológicas
uma ―Reforma vinda de cima‖ (APPLE, 1999, p. 106). A população cabuleira de imediato
não se interessou pelos cursos oferecidos, apenas o noturno atendeu à proposta:

Quando cheguei ao Roberto Santos, quem estava na direção foi a Professora
Teresinha Daltro, 1ª diretora do colégio, tinham poucos professores para os
cursos a que o colégio foi destinado, Técnico em Eletricidade e Técnico em
Crédito e Finanças, esses dois cursos, principalmente o de Eletricidade quase
não tinha alunos. Tinha aquela imensidão de área aberta desabitada,
praticamente só tinha alunos no noturno, eram poucas turmas, à tarde tinha
uma turma do curso de Eletricidade e duas do curso de Crédito e Finanças,
era aquela imensidão de Escola com três turmas.
Agora, à noite as turmas eram cheias, pela manhã não teve oferta, os que
tinham é que as salas foram emprestadas para o Robertinho76, depois foi que
abriu matricula para alunos de 5ª à 8ª série. Na realidade, o colégio foi criado
para receber alunos do Colégio Polivalente e de outros colégios do 1º Grau
nos três turnos, porém só conseguiu para dois turnos, o noturno era lotação
total. (Profa. Maria Cleusa, 2014).

76

Apelido carinhoso dos professores da Escola de 2º Grau Governador Roberto Santos para a Escola de 1º Grau
Governador Roberto Santos, primeira instituição inaugurada (1979) no projeto de educação da gestão do
Governador Roberto Santos.
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Em 1970, a maioria dos moradores ainda não tinha noção do que representava a entrada
dos valores do mundo urbano-industrial em sua territorialidade, contudo, sabia qual curso lhe
interessava, basta perceber que o turno matutino, geralmente o mais procurado, era o mais
vazio dessa instituição, por sinal, única do 2º grau no lugar.
O noturno tinha estudantes maiores de 20 anos, pessoas que trabalhavam e buscavam
uma oportunidade para ampliar seus conhecimentos, o vazio que a Profa. Maria Cleusa se
refere está relacionado à ausência dos estudantes adolescentes no diurno, que não se
mostraram interessados em cursos de preparo para indústria e o comércio. E observe-se que
foi feita uma pesquisa pela equipe governamental sobre qual curso de 2º Grau cada
comunidade de Salvador desejava ter nas escolas inseridas na sua territorialidade; e por que
não ofereceu?
Os adolescentes do Cabula inicialmente não aceitaram os cursos oferecidos, porém a
proposta educacional da Escola de 2º Grau Governador Roberto Santos foi planejada e
estruturada para obter êxito na dinâmica escolar tecnicista, isto é inegável. Foram colocados
na escola equipamentos, na época, que nem a Escola Técnica Federal da Bahia tinha, digo isto
porque fui aluna da Escola Técnica entre 1976 e 1979, no curso de Instrumentação Industrial.
A Professora Maria Cleusa, que mora no Cabula desde a década de 80, descreve o
colégio a partir da visão de uma educadora que esteve na sala de aula e na coordenação geral
do colégio. Ela foi, por quase 30 anos, coordenadora geral e professora de língua portuguesa
por quase três anos, e guarda muito bem a memória das vivências nesta instituição:

Bem, os professores foram preparados pelo FCETEBA, hoje UNEB, todo
material já estava na escola. Eu não sei qual foi a razão que não montaram os
laboratórios do curso de Crédito e Finanças. O aluno ia e só tinha aulas
teóricas. O curso Técnico de Eletricidade teve os laboratórios montados na
estrutura, quando construíram as salas [laboratórios], todo equipamento foi
montado, também o laboratório de Física, aquele que é hoje auditório [Fig.
31e 32], que é todo azulejado, ali era o laboratório de Física que atendia ao
curso de Eletricidade, ali só tinha aulas práticas de Física e os laboratórios de
eletricidade eram onde hoje são os laboratórios de Química e Biologia [Fig.
33] e o curso de Técnica de Crédito e Finanças eram aquelas duas salas
grandes [Fig. 33], enormes, que hoje não existem mais, foram subdivididas
em salas pequenas, agora as salas pequenas logo depois das escadas eram
salas de aula de suporte teórico dos laboratórios.
Então, toda parte do módulo inferior [Atualmente Módulo E – Fig. 34] era
da estrutura física das salas dos laboratórios, práticas de Eletricidade e
práticas de Crédito e Finanças. Assim que desce as escadas [Fig. 34] tanto do
lado direito quanto do lado esquerdo tinham quatro salas, duas grandes e
duas pequenas, uma em frente da outra, estas salas eram para o momento
acadêmico, aulas teóricas de preparação do aluno para ir ao laboratório. Isto
não chegou acontecer, os alunos tomavam aulas em cima, no módulo
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superior77 [módulo E] e lateral [módulo D – Fig.35]. Desde que foi criada a
escola de 2º grau, as salas de aula das disciplinas do núcleo comum seriam
nos módulos lateral e superior, as aulas voltadas para o aprendizado técnico
estavam no módulo inferior. Era bem estruturada.

Figura 35 – Auditório Externo, 2014

Figura 36 – Auditório Interno, 2014

Figura 37 – Salas grandes ao fundo; lateral direita: laboratórios, 2014

77

Módulo, denominação usada para não atribuir o conceito de pavilhão. Na atual gestão escolar, iniciada em
2013, recebe nomes por letras do alfabeto: A, B, C, D, E. Módulo E é o mesmo que a Profa. Maria Cleusa
denomina Módulo Superior e Inferior. É o maior desta instituição, tanto o andar superior quanto inferior
possuem quatro salas de aula, as salas do andar superior foram planejadas originalmente para aulas das
disciplinas do núcleo básico como: português, matemática, história, geografia e outras disciplinas. No andar
inferior, embaixo, estão as salas das disciplinas denominadas acadêmicas, isto é, aulas teóricas de preparo aos
laboratórios. Atualmente, são salas de aula comum.
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Figura 38 – Módulo Esquerdo Superior e Inferior: salas de aula, 2014

Figura 39 – Módulo Lateral: 10 salas de aula e 02 sanitários, 2014

Na fala da Profa. Maria Cleusa há críticas à administração pública, às questões
burocráticas que impedem as práticas sociais pedagógicas nas escolas. O Curso de Crédito e
Finanças foi planejado com desdobramentos metodológicos recriados de uma empresa de
capital de giro, pois acreditavam que, por esse caminho, daria sentido ―[...] à formação da
cidadania mercantil-capitalista, [..]‖ (LUZ, N., 2012, p.90). A Profa. Maria Cleusa
praticamente viu os desdobramentos político-ideológicos que impediram a realização do que
foi planejado, desde os aspectos físicos aos pedagógicos:
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O Módulo Central (Figs. 36 e 37 Módulo C), no projeto original, tinha uma
cozinha, refeitório e o setor de educação física, salas onde hoje se encontram
instaladas a coordenação, direção, vice-direção, salas dos professores,
sanitários dos professores, cozinha e refeitório. No projeto inicial, não era
tudo fechado como está hoje, tinha um quadrado no meio tipo um quintal,
chegava nesta área aberta pela cozinha e nele tinha uma cajazeira enorme, a
gente não ia muito ali, era área do pessoal de educação física, a porta ficava
na cozinha, era entrada para o quintal, é tanto que Chica [Professora de
Biologia] fez ali um museu natural, museu de biologia, era uma área enorme.
As salas que tinham eram para os professores de educação física, de um lado
e do outro, eram salas que guardavam materiais de esporte, tinham dois
vestuários, um de cada lado, descendo as escadas, o feminino do lado direito
e o masculino do lado esquerdo. (Profa. Maria Cleusa, 2014).

Figura 40 – Módulo Central: Salas da
direção e vice-direção.

Figura 41 – Módulo C: Comemorações: 20
de Novembro.

É interessante perceber, na descrição da Profa. Maria Cleusa, o sentido de casa dado
inicialmente com a presença de um quintal, criação de animal e horta, tudo feito com os
esforços pedagógicos dos educadores e seus alunos. A estrutura foi modificada a partir de
1983 e perde o lugar para dar sentido à estrutura ácida e hermética do concreto, troca-se o
vento pelo ar condicionado, é a estrutura moderna, onde tudo está lacrado.
Agora, subindo [Módulo B – Fig. 38] aquelas escadas78 onde tem a
biblioteca (Figs. 33 e 34), tinha a outra sala, o gabinete odontológico, e outro
espaço, a direção. E, naquele espaço pequenininho era a sala dos professores,
lembre que em frente tem o sanitário, hoje é usado pelos vigilantes. Naquele
miolo tinha a biblioteca, direção e sala dos professores e banheiro.
Subindo mais, vinha a secretaria [Módulo A –Fig. 38], tinha também a sala
para o orientador pedagógico e o SMEA, Serviço de Material Educacional e
Aprendizagem, era um serviço da Secretaria da Educação e tinha um pessoal
78

Descreve o Módulo B, sua descrição começou do fundo para frente da escola, isto é, do Módulo E ao Módulo
A.
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que coordenava. Agora, toda estrutura de Coordenação e Supervisão
pedagógica era da escola, tinha a sala de reunião da supervisão e o
almoxarifado com a mecanografia. A partir de 1997, tudo isto foi mudando.
Lembro que Tânia [primeira vice-diretora] ficava naquela sala de reuniões e
Lázara ficava na sala de coordenação, Lázara era a supervisora. (Profa.
Maria Cleusa, 2014).
Figura 42 – Módulo A: Secretaria e CPA79; Módulo B: Biblioteca e Sala de Audiovisual, 2014

As mudanças físicas não foram apenas para acompanhar a estética da estrutura
curricular, havia ―jogo‖ político, pois o principal era ―chamar‖ alunos, isto é, desde a primeira
gestão, a escola no diurno não tinha alunos suficientes, os poucos que havia eram alunos do 1º
grau. A direção autorizou o empréstimo de salas de aula para escola do 1º grau que estava
superlotada, inclusive havia professores sem carga horária, o empréstimo das salas não
resolvera os problemas dos professores sem carga horária do 2º grau, resolvera os da escola
do 1º grau, que enviava as turmas com alunos e seus professores.
E foi assim que:

Houve mudança na estrutura curricular, a primeira: acrescentou o ensino
para o 1º grau, A diretora, Profa. Terezinha Daltro, abre o acesso de 5ª à 8ª
séries, não pegou as primeiras séries do 1º grau.

79

Comissão Própria de Avaliação. É composta por educadores, funcionários e alunos, com o objetivo de
produzir e realizar avaliações institucionais para o MEC – Ministério da Educação, com base na Lei
10.861/2004.
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Na época que foram emprestadas as salas para o 1º grau, a comunidade
gostou, as pessoas que moravam aqui perto do colégio viram que era bom
para seus filhos, faltavam muitas escolas e tinham muitas crianças.
Teresinha foi quem abriu primeiro, quando houve a mobilização que foi
liderada por Sr. Dionísio Juvenal80, a ―cabeça‖ da história. Terezinha abriu e
ganhou a comunidade e também ganhou a escola. Nessa época, tinha o caixa
escolar no 1º grau, no 2º grau não tinha, daí em diante a escola passa a
receber a merenda escolar e com a caixa escolar podia fazer muita coisa, mas
não sei dizer como e o quê, na época estava na função de professora.
Com as mudanças, entra governo e sai governo, Terezinha, a primeira
diretora, sai e entra Santina que encontrou poucos alunos, então ela resolveu
fazer uma enquete para saber por que a escola estava vazia. Na ocasião eu
era professora, ela trouxe sua equipe para direção e sala de aula. (Profa.
Maria Cleusa, 2014).

Com isso, surge a segunda modificação do projeto inicial:
É Santina quem inaugura o currículo do Pré-Escolar ao 1ºGrau – 1ª à 8ª
série. Isto ocorreu depois que ela mobilizou a comunidade para saber quais
cursos queria. Viu que os cursos do 2º grau que estavam na escola não eram
bem aceitos, o resultado foi: 1º lugar Curso Técnico de Contabilidade, 2º
lugar Curso Técnico de Administração, 3º lugar Curso de Magistério e o 4º
lugar o Curso Técnico de Secretariado. Bem, ela optou pelos três cursos
mais pedidos. Estes cursos mudaram a realidade da escola, nós chegamos ter
4.025 alunos só no ensino médio, era muita gente. (Profa. Maria Cleusa,
2014).

Com essa quantidade de alunos, outra estrutura foi criada, alterando-se profundamente o
projeto original que tinha o corpo administrativo com diretor geral, vice-diretor para cada
turno e secretário geral, enquanto o corpo pedagógico era formado por: supervisão pedagógica
e coordenadora, corpo de professores. O administrativo cuidava do corpo de funcionários de
vários setores. A proposta da diretora Santina Casali foi descrita pela Profa. Maria Cleusa da
seguinte forma:

Veja bem, tinha a Diretora Geral, Santina Casali da Anunciação, a Diretora
do 1º Grau, Aidê, que veio do Luiz Tarquínio, a Diretora do 2º Grau,
Clemilda Aguiar. Agora, em cada turno, tinha uma vice-diretora e cada
diretora tinha seus assistentes. Sônia era vice-diretora do matutino, Tânia

80

Dionísio Juvenal foi uma liderança da AMOBAC, morador do Beiru, mobilizador desta comunidade para a
mudança do nome Beiru para Tancredo Neves, uma proposta que causou grandes tensões e conflitos entre os
moradores; os moradores novos aceitam o nome Tancredo Neves, mas não conhecem a história do nome Beiru,
os antigos que conhecem a história são contra, pois, por questões político-partidárias, o nome Tancredo Neves
vem sendo oficializado. Segundo antigos moradores, Beiru foi um africano que trabalhou numa fazenda que
ocupava todo o lugar chamado Beiru, a Fazenda Campo Seco. Esse africano liderou muitos negros no lugar e
favoreceu o aspecto socioexistencial entre senhores e escravizados.
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Paternostro era vice-diretora do vespertino e Iracema era vice-diretora do
noturno.
O matutino inicialmente ficou com o curso de 1º grau da 1ª à 4ª e 5ª e 6ª
séries;o noturno com os cursos do 2º grau e o vespertino, os cursos do 2º
grau e turmas do 1º grau da 7ª e 8ª séries, depois se colocou 7ª e 8ª também
no matutino, inclusive trabalhei com algumas turmas do primeiro grau.
Santina inaugura o Pré-Escolar, ficavam naquelas salinhas embaixo [referese às salas que desabaram por falta de manutenção e uso], era aquela
turminha miudinha. Tão bonitinhas! [Sorri e fala com muita emoção, os
olhos brilham e umedecem]. Tiraram muitas fotos, mas uma professora ficou
com todo acervo, ela trabalhava no Magistério e com o 1º grau.
Quando Santina saiu para a Secretaria, foi trabalhar na DIREC, Clemilda
Aguiar assumiu. Clemilda era Diretora do 2º Grau. A mudança que houve foi
por uma questão de adequação, Santina ao sair leva consigo a diretora do 1º
grau, Profa. Aidê, e quem assumiu esta função é a vice-diretora do
vespertino, Profa. Tânia Paternostro, a vice-direção foi assumida pela Profa.
Nilzete. (Profa. Maria Cleusa, 2014).

Observa-se que tudo que se tenta implantar é interrompido pelas reformas de governo, a
nova gestão governamental requeria sempre uma nova gestão na escola. Professora Clemilda
Aguiar sai quando chega o novo governo que envia uma diretora de sua confiança, a
comunidade escolar reage e a nova diretora não foi aceita.
A Profa. Maria Cleusa conta que foram feitas inúmeras reuniões na escola e na
Secretaria de Educação para resolver tal situação, e a Secretária da Educação e Cultura na
ocasião, Profa. Maria Augusta Rocha, solicitou que a escola escolhesse e lhe enviasse 10
nomes para escolha da nova diretora ou do novo diretor ou diretora.
Feita a escolha, enviaram a lista com 10 nomes, a escolhida foi a Profa. Rosa Virgílio
Caldeira, e a escolha foi bem acolhida, porque, entre os nomes da lista, a Profa. Rosa foi a
primeira professora a chegar à escola de 2º grau, participou da sua fundação e da mudança
estrutural de escola para colégio. A diretora Rosa e os educadores construíram uma nova
proposta de educação para o colégio.
Em 1988, a política de requalificação das escolas do 2º grau cria campos de tensões e
conflitos, os ânimos se acirram. Vamos ver o que diz a Profa. Maria Cleusa:

O pessoal da Secretária da Educação e Cultura não achava correto numa
escola de 2º grau estar inseridos alunos do 1º grau e tirou as turmas de 1ª à 4ª
série e o Pré-Escolar. Foi uma confusão! As famílias não aceitaram e todo
mundo que morava ali, perto do colégio, que levava e trazia as crianças,
achou ruim, péssimo. Os alunos foram enviados para outras escolas, a partir
daí só ficaram os alunos de 5ª à 8ª. (Profa. Maria Cleusa, 2014).
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As políticas educacionais do governo iniciado em 1987 deram ênfase à inauguração de
novas escolas de 1º grau na Bahia; no Cabula, foram inaugurados a Escola Heitor Vila Lobos,
no Cabula VI, e o Colégio Governador Otávio Mangabeira, no Saboeiro. Enfim, em cada
comunidade, foi inaugurada uma escola de primeiro grau, de maneira que, no final da década
de 90, não se falava mais em falta de acesso às escolas.
O que se reclamava desde 1988 era da falta de professores nas escolas e das longas
greves de funcionários e educadores exigindo seus direitos trabalhistas, situações que
deixavam as escolas ainda mais ‗desconvidativas‘. Nos arquivos do colégio, encontrei as
cadernetas deste período de 1980 a 2000, que mostra a desistência dos estudos neste colégio.
A secretaria do colégio possui um riquíssimo acervo, guardando todos os
desdobramentos históricos das idas e vindas dos alunos, moradia, idade, principalmente
tempo de permanência na escola. Com buscas nesse setor, foi possível identificar as
modalidades de ensino oferecidas nos 35anos da instituição, encontrando referências tanto da
vida escolar do aluno nas cadernetas, atas, mapas, quanto dos professores de cada época e as
atividades pedagógicas realizadas.
Por um distante olhar, este setor pode ser visto, apenas, como um lugar da memória dos
―aparelhos ideológicos do Estado‖ (ALTHUSSER, apud. MOREIRA; SILVA, 2002, p. 21),
entretanto pude ver um aspecto de vida na relação dos funcionários deste setor, tanto entre
eles quanto com o estudante, a pessoa que dedica boa parte de sua vida à escola, pois, de
acordo com a LDB 5.692/71, eram oito anos no 1ºgrau e três anos no 2º grau, no mínimo 11
anos, se não perdesse algum ano.
Na secretaria, há esforços dos funcionários para tornar o cotidiano mais agradável.
Neste espaço, observei uma mesa arredondada no centro da sala, uma tentativa de tornar o
lugar mais sensível, humano. O módulo A, só na parte da secretaria, tem quatro subespaços:
atendimento externo, sala de trabalho dos funcionários, um sanitário, eram dois, a sala dos
arquivos com duas subdivisões, antes eram a sala do secretário e o lugar dos arquivos, a
modificação se deveu à falta de espaço para guardar novos acervos.
Este espaço do Colégio Roberto Santos, desde 1985, é cuidado por Vera Lúcia de Deus,
secretária do colégio, uma pessoa que foi assistente de Seu Valdivino e, com a saída deste,
passou a ser a secretária do colégio, conhece este setor como conhece suas mãos que
manuseiam tantos documentos:
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Figura 43 – Vera Lúcia de Deus: Secretária
do Colégio,2014

Figura 44 – Sala dos acervos mais antigos,
2014

Os diálogos com funcionários de outros setores do colégio ofereceram um cenário de
lembranças do dinamismo social do colégio, da perda disso e da sua importância para parte da
comunidade, cito três funcionárias: Rosimeire e Cássia, ambas foram também alunas do 1º e
2º grau, Rosimeire foi também mãe de alunas no segundo grau; a outra funcionária é a
bibliotecária Genilda Cristina, graduada em Biblioteconomia e licenciada em Biologia, sua
mãe foi uma das professoras fundadoras da Escola de 2º Grau e, atualmente, está aposentada.
Figura 45 – Genilda Cristina: Bibliotecária
do Colégio, 2014

Figura 46 – Espaço da Biblioteca para
Reunião, 2014

Nos seus relatos, constam que, entre 1989 e início de 1990, a Professora Clemilda
retornou à direção com a saída da Profa. Rosa Virgílio. Desta feita, o corpo diretivo tinha um
diretor e um vice-diretor por turno, o diretor tinha um assistente por turno, o que vai
prevalecer até 2000. Atualmente, o vice-diretor tem um assistente.
No entanto, o colégio não possui mais coordenador pedagógico, antes havia quatro, um
coordenador por turno e um coordenador geral. A professora Maria Cleusa foi coordenadora
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geral, mas, a partir de sua aposentadoria em 2010, não enviaram substituto, e as demais
coordenadoras também se aposentaram e não tiveram substitutos.
É uma situação seríssima, essa ausência do coordenador na escola. Entre 2009 e 2014, o
Colégio Governador Roberto Santos perdeu os quatro coordenadores e quem faz as atividades
desta função é a vice-diretora, por isso, precisa de um assistente. Aliás, o colégio sempre teve
vice-diretora e nenhum vice-diretor. Desde sua inauguração aos dias atuais, foram 10 gestões
e nove diretores: sete professoras e dois professores. A atual gestão é do Prof. Adson
Moradilo, Graduado e Mestre em Química. Vamos ―ouvir‖ o que diz a funcionária Rosimeire:

Sou moradora do Cabula desde 1965, cheguei menina e fui criada aqui,
estudei na Escola Municipal Anfrísia Santiago, nas Barreiras, depois fiz
minha 5ª à 8ª série na Escola de 1° Grau Roberto Santos, ‗Robertinho‘, e
depois vim estudar aqui [aponta e bate o pé no chão] no segundo grau.
Cada dia que passa, o Roberto Santos, em vez de estar crescendo, está
decaindo, em termos da qualidade do ensino. Eu falo isto por que eu fui
aluna e fui mãe de aluna. Minhas filhas aprenderam aqui e muito, mas têm
alunos daqui que agora não aprendem nada. Os professores precisam de
motivação para ensinar, aqui tem ainda muitos professores antigos, muitos já
não são mais do mesmo jeito, os meninos não estudam mais.
Hoje eu sou funcionária, comecei com 18 anos, tenho 29 anos aqui nesta
escola, o colégio vai fazer 34 anos no dia 31de março, minha mãe também
foi funcionária, foi fundadora de quando era a escola de 2º grau.

Observe-se a ironia: o colégio foi oficialmente inaugurado no dia 31 de março de 1980,
data que comemora o Golpe de 1964, a Revolução de militares e civis liderada por militares,
que tomou o governo João Goulart e impôs 20 anos de regime político de ditadura ao Brasil,
legitimado por 17 Atos Institucionais – AI, sendo o mais severo o AI-5 que fechou o
Congresso nacional.
O colégio foi idealizado e construído no governo Roberto Santos, mas oficialmente é
inaugurado num dia contraditório no que se refere à liberdade das alteridades, ao que enuncia
a linguagem da área do colégio, um amplo espaço aberto com preservação do ―verde‖, 3.000
metros de área arborizada, até os espaços das salas de aula, que foram gradeados depois, são
amplos, cada lado é separado por jardins com plantas variadas:
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Figura 47 – Entrada do Col. Roberto Santos, 2012

Rosimeire continua sua narrativa:

Conheço um pouco de tudo aqui. Conheço diretores e professores que já
saíram. Dos diretores que foram embora, teve D. Santina, quando entrei
aqui, ela era a diretora geral, depois foi Profa. Clemilda, Profa. Rosa, Profa.
Tânia Paternostro, depois foi Profa. Margarida, Profa. Biandra, Prof. Argolo
e Prof. Adson. A Profa. Clemilda foi duas vezes, antes e depois da Profa.
Rosa. A diretora que mais me adequei foi Clemilda, porque ela, quando tinha
um problema, botava todo mundo pra conversar, eu também estou gostando
da gestão atual.
Agora, tem a comunidade, naquela época, a comunidade via o colégio como
colégio do primeiro mundo, agora não acha mais. Antes estava mais
presente, vinha mais, hoje não vem mais aqui, raramente um pai de aluno
vem na escola, mesmo chamando.
A meu ver, a família mudou e a comunidade não quer mais vir à escola
como era antes. Professora, quando tinha as festas aqui, vinha muita gente:
pais de aluno, vizinho, amigo. Quando se fazia uma atividade, os pais
vinham e participavam, traziam os vizinhos, já teve atividade aqui de pintar
sala, consertar carteira, uma porta, os pais faziam tudo isto. Bem, hoje vejo
que a comunidade não é chamada na escola para fazer alguma coisa dentro
da escola. A escola sozinha toma decisões e a comunidade fica de fora.
(Rosimeire, 2014).

Realmente, há um abismo entre a comunidade e a escola, para quem trabalha é um local
de passagem que se encerra ao chegar a aposentadoria. No mais, não é um lugar onde as
raízes culturais se assentam e se prolongam, porque não há o que Maffesoli (2007, p.126)
descreve como ação ―mais vivenciada que verbalizada‖ e que alimenta as inter-relações, daí o
vínculo social ser frágil transitório e fugaz.
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Eu cheguei ao Colégio Roberto Santos em 1990, quatro anos depois, mudou a gestão.
Profa. Clemilda Aguiar tinha recebido sua aposentadoria, e quem chega para ocupar a função
foi uma antiga vice-diretora da escola de segundo grau que trabalhava na Secretaria da
Educação, Profa. Tânia Paternostro. Esta direção escolar, considero a mais atuante até 2012,
pois sua vivência em setores da Secretaria da Educação e de vice-diretora de grau possibilitou
um acúmulo de experiências com vínculo na educação para a vida.
Nessa gestão, inseri no colégio, junto com Beni Moraes, professora de história, e Diego
Nicolin, morador do Cabula e diretor teatral, a dinâmica teatral de ação da comunidade na
escola, Grupo Teatral Artebagaço. No início, a direção ignorou, mas com o tempo foi
dialogando e acolheu as iniciativas do grupo.
Mesmo com boa parte do corpo diretivo e pedagógico em discordância com a proposta
de crítica ao etnocentrismo e afirmação das alteridades, as experiências da Artebagaço
fizeram o colégio viver uma efervescência sociocultural e plural.
Em 1997, o colégio recebe nova direção, as políticas de governo outra vez modificam o
que está em andamento, quem chegou não ―ouvia e dançava a mesma música‖, de maneira
que os 12 anos seguintes foram de destruição da instituição, instauração de muitos campos de
conflitos e tensões, árvores cortadas durante as férias, fechamento da sala de leitura onde se
fazia atividade de ênfase na oralidade e colocação de mais grades nos compartimentos do
colégio.
Além disso, chega o curso do Ensino Médio dito de ―Formação Geral‖, que até hoje não
disse para que foi criado, e houve também transformação de salas amplas em microssalas sem
ventilação, sucateamento dos 30 microcomputadores e perda de instrumentos da banda de
fanfarra.
E não para por aí, modificou-se todo módulo C, e, para o lugar onde havia a área antiga
da cajazeira, foi transferida a coordenação pedagógica, que saiu do módulo A, por sinal, onde
estava muito bem instalada porque recebia os pais logo no início do colégio. Existiam,
também, a sala de reuniões com os professores e a sala de mecanografia, atualmente sala de
cópia de textos.
A sala de leitura foi extinta, com a alegação de que o colégio tinha uma biblioteca, para
colocar a sala da vice-direção, e a sala da vice-direção foi transformada na segunda sala dos
professores. Por fim, muitos materiais históricos: documentos, livros de ata e fotografias do
colégio, um acervo desconhecido pela maioria dos educadores desta instituição, foram
destruídos num misterioso incêndio ocorrido num final de semana, ―Roma em Cinzas‖, foi
como denominei este momento em que se apaga parte de uma história.
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Como em todo cenário hostil, surge algo para aliviar os ânimos de quem tem força e
poder de questionar, chega o ―cale a boca‖: foram modificados e ampliados as salas dos
professores, colocando armários para cada educador (Fig. 44) e (Fig. 45), além de dois
sanitários com chuveiro, um feminino e um masculino, e a instalação de ar condicionado.
48 – Sala 01 dos Professores, 2013

Figura 49 – Sala 02 dos Professores, 2013

Com essa ação, a direção esperava que todos os educadores fossem silenciados, ao
contrário, o grupo de educadores deste colégio, que é politicamente organizado e unido em
termos da luta por direitos do educador, muitos com passagens pela APLB81-sindicato,
aumentou a resistência. Além disso, as árvores cortadas, a sala de leitura extinta e o incêndio
foram situações mal ―digeridas‖ que deixaram todos bem engasgados. Vejam as imagens do
local do incêndio.
Figura 50 – Sala dos arquivos queimados

Fonte: Biandra Amâncio.
81

Associação dos Professores Licenciados da Bahia.

Figura 51 – Materiais queimados

Fonte: Biandra Amâncio.
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Não sobrou nenhum acervo em virtude do incêndio, pois o que não foi destruído pelo
fogo, foi pela água que apagou o fogo. Até hoje, não se tem notícia dos resultados da
investigação. Essa gestão foi a que se manteve o maior tempo no cargo, 12 anos, começando
em 1997 e terminando em 2009 com o pedido de afastamento do cargo da diretora pelo
Colegiado Escolar à Secretaria de Educação.
Nesse período, foi aprovada a eleição para o corpo diretivo com escolha direta da
comunidade escolar, e neste colégio, só houve a inscrição de chapa única, candidatando-se,
para a direção, a vice-diretora do noturno, Profa. Biandra Amâncio e as vice-diretoras, Profa.
Adriana e Profa. Neuza, Profa. Elma.
A Profa. Briandra Amâncio recebeu como desafio a reestruturação da escola, totalmente
desacreditada pelas comunidades do Cabula e por muitos professores desanimados de tanto
lutarem para mudar a situação anterior, a escola estava toda sucateada, faltava tudo, do papel
de ofício ao papel higiênico, não é exagero, salas de aula vazias, a comunidade não
matriculava seus filhos no Colégio Roberto Santos.
Profa. Biandra descreve como recebeu e como modificou a situação:

Quando cheguei ao Roberto Santos em 1993, não assumi cargo de vicedireção, fui pra sala de aula de inglês, depois fiquei um curto período como
assistente de direção no noturno, a vice-direção foi em 2000 e fiquei até
2007, todo esse período estive em sala de aula e fazendo o projeto do
Halloween. Entre 1993 e 1999, a escola era cheia, chegava ter 60 a 65 alunos
naquelas salas enormes [cita as salas do projeto original para laboratórios
dos cursos de Crédito e Finanças], a escola era lotada, os três turnos, eu
ensinava à tarde. Em 1997, as modalidades eram: Formação Geral, era novo,
Técnico em Contabilidade e Administração e o Magistério. Lembro que o
Magistério tinha a camisa com amarelo, contabilidade era vermelha e
administração era verde [durante este relato sempre sorria]. Depois mudou a
política e tirou os cursos profissionalizantes, houve um impacto muito
grande no número de alunos, a gente percebia a escola gradativamente
esvaziando.
Isto me fez lembrar que houve uma época em que o Roberto Santos teve
tanto aluno matriculado que não coube e teve escolas que foram criadas no
Cabula porque tinham alunos em excesso, os excedentes, as escolas criadas
foram para acolher estes alunos do Roberto Santos.
De repente, a escola foi esvaziando! Sobretudo o vespertino, antes tinha
aquela opção do Curso Fundamental, mas, com as reformas do ensino
médio, o colégio só pode atender ensino médio. Hoje, você percebe o
esvaziamento da escola, de modo geral, no vespertino as escolas particulares
também estão passando por isso.
Por isso começamos a pensar de que modo poderiam voltar os cursos
técnicos; nesta época (2007) o governador também mostrava interesse na
volta dos cursos profissionalizantes, eu tinha uma visão de que trazer o curso
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de contabilidade seria bom. E não fiquei pensando apenas neste curso, pensei
que o Colégio Roberto Santos poderia ser um Polo de Profissionalizantes do
Cabula. (Biandra, 2014).

É importante citar que a professora Biandra foi a primeira diretora eleita do colégio.
Como professora, realizou muitos projetos com ênfase na cultura de língua inglesa, um dos
seus maiores trabalhos é a ênfase na cultura do Halloween, procurava combater o preconceito
que muitos alunos evangélicos tinham com a cultura do Halloween. Quando diretora, deu
apoio aos projetos africano-brasileiros que realizei com as professoras Beni Morais, de
História, e Nancy Gotardo, de Geografia.
A proposta da gestão de Biandra foi dinamizar o colégio e trazer de volta os estudantes
e a comunidade. Para tal, reativou o Curso Técnico de Contabilidade, tendo como
coordenadora a Profa. Francisca de Cássia, que não poupou esforços para a elaboração da
proposta pedagógica. Profa. Biandra recriou o refeitório, reequipou a cozinha e o depósito
para colocar alimentos da merenda escolar, criou uma nova fachada do colégio, reativou os
laboratórios de Biologia, Informática, modificou a estrutura interna do módulo A, ampliando
a secretaria.
Profa. Biandra continua narrando:

Para mudar a proposta curricular do colégio, reuni todo o corpo docente,
corpo discente, funcionários e o colegiado escolar, representantes da
comunidade, a exemplo de Esquerdinha da Radio Comunitária Hits, Hamilta
Queiroz do Clube das Mães e do Conselho das Escolas Comunitárias, líderes
do São Gonçalo, Rua Amazonas, Engomadeira. Todos falaram muito num
curso de enfermagem, propus o curso de contabilidade porque na escola já
tinha educadores com formação nesta área e a implantação de outro curso
traria muita dificuldade; além disto, tinha o custo: adequar nossos
laboratórios. Pensamos num curso que fosse rápido de implantar e viável,
chegamos à conclusão: curso técnico de contabilidade.
Foram dois anos de muito trabalho, 2009-2010. Foram várias reuniões,
fizemos as ementas das disciplinas, usamos vários sábados letivos para
encontros e reuniões, já havia a obrigatoriedade do PPP – Projeto Político
Pedagógico, tinha que reorientar e reorganizar o regimento escolar, pois o
regimento foi alterado para a entrada do curso de Formação Geral em 1997.
Bem, depois de tudo feito, abrimos matrícula, realmente, os alunos procuram
o curso de contabilidade, não resolvemos o problema do vespertino, pois, de
um modo geral é um problema da educação na Bahia. Parecia que estava
tudo bem, mas não foi. (Biandra, 2014).

Neste capítulo, já vimos o que a Profa. Maria Cleusa, coordenadora do colégio, disse
sobre os resultados das políticas do colégio com a expressão: ―nada dá certo‖ e definiu o que a
Profa. Biandra descobriu depois de tantos esforços para reerguer o colégio, para reativar o
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Curso Técnico de Contabilidade no Colégio Roberto Santos. Agora, vamos acompanhar as
decepções nas narrativas da Profa Biandra:

Aconteceu que uma escola próxima instalada dentro da Uneb foi extinta, a
universidade pediu o prédio ao CESMAV – Centro de Educação Supletiva
Marco Antônio Veronese. Com isso, a escola foi redimensionada para o
Roberto Santos com toda a estrutura administrativa, curricular, pedagógica.
Trazia a modalidade de ensino EJA – Educação de Jovens e Adultos, a CPA
– Comissão Própria de Avaliação.
O Colégio Roberto Santos não foi chamado, ninguém nos consultou! A
comunidade escolar não foi consultada! [arregala os olhos, mostra
perplexidade]. Esta transição foi muito complicada, recebemos uma
demanda enorme de alunos do EJA, funcionários e professores. Não
tínhamos conhecimento desta realidade, no colégio só tinha cursos técnicos e
o regular, teve o Fundamental, mas EJA, a legislação, o currículo... [abre os
braços e respira fundo].
Contamos com o apoio do pessoal que veio do Marco Antônio Veronese, a
gestão transitória nos deu um norte; os gestores do CESMAV, no início, eles
vieram para nos ajudar, veio funcionário da Secretaria da Educação, a
secretária do Roberto Santos precisava conhecer como funcionavam os
instrumentos legais, tais como a matriz curricular, histórico, matrícula,
transferência, certificados.
E sem falar na CPA, uma logística completamente diferente, muito mais
complicada que a EJA e curso regular, em Salvador são seis as unidades que
trabalham com CPA, agora com o Roberto Santos. O colégio todo teve que
se organizar, e mais: os professores que chegavam do Marco Antônio
Veronese chegavam como novos, perderam a vaga real, que era da
instituição onde estava lotado, assim ficaram excedentes, tinham professores
e funcionários que já estavam perto de se aposentar, sempre trabalharam
com EJA. Na hora da distribuição da carga horária, muitos destes
professores foram trabalhar com turmas do curso técnico e do regular,
muitos que trabalhavam no colégio tiveram que ir para salas da EJA.

E muitas águas rolaram no plano pedagógico e administrativo, em 2010 a Profa.
Biandra entrega o cargo da direção geral:

Não foi só isso. Além disto, chegou o anexo, é outro prédio que foi
vinculado ao Roberto Santos, está localizado no bairro do Beiru, também
chamado Tancredo Neves, não está na Avenida Silveira Martins, como estão
as instalações do Roberto Santos, o espaço físico fica em outro lugar, no
Beiru.
O Anexo trabalha com EJA também, mas a legislação é outra, é a CASE,
uma forma de educação prisional, são medidas socioeducativas para menores
que cometeram (entre aspas) delito. Além de receber toda esta gama de
modalidades desconhecidas pelo grupo docente e pela comunidade escolar,
tinha que receber também uma unidade da CASE – Casa de Atendimento
Socioeducativo, tinha que dar atenção a dois espaços físicos.
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A CASE tem uma acessibilidade difícil em relação ao Roberto Santos, como
o diretor não tem transporte público que o leve e traga de lá pra cá, é um
deslocamento um pouco complicado, se não tem carro particular, porque a
Secretaria da Educação na lhe dá para fazer este deslocamento, fica
complicado. Agora, como gestora, tem que estar lá também, não pode
administrar só de um espaço físico, o Roberto Santos, não é? Porque você
está lidando com pessoas e pessoas que estão cumprindo medidas
socioeducativas, são menores considerados e julgados infratores. Esta
questão me levou ao afastamento do cargo, porque vi que muitos dos meus
alunos ditos ―normais‖, por ter cometido um tipo de infração, deixava de ser
meu aluno do Roberto Santos, Prédio-Sede, para ser infrator, lá no Anexo,
eu tinha conhecimento desta realidade nos dois ângulos.

E veja a quebra dos ânimos:

Esse processo durou uns dois anos e desestimulou aquela comunidade que
tinha construído o pensamento de criação de um Polo de Cursos
Profissionalizantes no Cabula, foi uma profunda quebra de ânimos e isto me
desestimulou também como gestora. Na época me afastei do cargo e voltei
para minha sala de aula, sempre me colocando à disposição para ajudar ao
futuro gestor. (Profa. Biandra, 2014.)

Com a saída da Profa. Biandra da direção, o colegiado se reúne e indica um antigo
professor, que era diretor em outra escola, Prof. Luiz Antônio de Machado Argolo, para
concluir o mandato de 2008 a 2012. Prof. Luiz Argolo chega em 2010, momento em que
surgem os grupos de estudantes adolescentes e jovens ameaçando estudantes e educadores,
algo que não havia até então no colégio, foi um momento de terror e de presença da polícia no
colégio, a pedido do colegiado e apoiado pela direção.
Esta foi à tarefa árdua desse gestor: cuidar do aumento das brigas entre grupos rivais
que demarcam áreas de poder no colégio. Chega o momento das eleições para dirigente,
embora, no plano pedagógico, a direção não tivesse sido boa, além do desânimo dos
educadores que a Profa. Biandra destacou, o estado de violência acalmou e o colégio voltou a
respirar com alívio.
Foram lançadas duas chapas: uma com o gestor atual, Prof. Luiz Argolo, e a outra com
Prof. Adson Moradillo da Silva. A chapa do Professor Adson, que viera do Centro de
Educação Supletiva Marco Antônio Veronese, foi a escolhida. Empossada para o período
2012/2015, a nova diretoria tem feito mudanças que favoreceram o retorno do ânimo dos
participantes do colégio.
A gestão do Prof. Adson Moradillo deu continuidade ao que realizou a gestão da Profa.
Biandra Amâncio. Uma das ações foi a retirada das grades nas janelas, que davam a ideia de
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um presídio, o colégio ganhou um cenário físico mais alegre, foi efetuada a renovação do
espaço físico da biblioteca, considerada atualmente uma das melhores entre as bibliotecas das
escolas públicas do Estado da Bahia, sendo parte do projeto de mudanças na estrutura física,
inclusive com a criação de acesso aos portadores de necessidades especiais, porque o colégio
foi erguido num terreno inclinado, é cheio de escadas, não havia rampas para acesso livre de
todas as pessoas.

4.3.1 Linguagens pedagógicas do Colégio Governador Roberto Santos

O Colégio Governador Roberto Santos teve muitas iniciativas pedagógicas, contudo a
maioria das atividades não era guiada por uma atitude política de promoção da ruptura dos
modelos hegemônicos e, nem era capaz de realizar uma prática social, na qual estudantes e
professores pudessem pensar o conhecimento para além dos imperativos curriculares.
Do que observei nos 23 anos de vivência neste colégio, a prática pedagógica na escola
corresponde ao que Sacristán (apud IMBERNÓN, 2008, p. 41) caracteriza por forma que
distancia uma pessoa de outra, uma experiência institucionalizada que visa a escolarização
dos estudantes, seu projeto olha sempre um futuro do pretérito, algo que deveria ter sido feito.
E não pense que os educadores percebem tais nuances do Poder do Estado, a falta do
pensamento libertário no educador, constantemente preocupado com presente em cumprir o
ensino (instrução) dos conteúdos curriculares torna sua jornada uma dinâmica mecanicista,
não permite o brotar da intencionalidade pedagógica para repor valores sociais negados.
Dessa forma, vivenciei essas práticas pedagógicas no colégio e não escondia de todos os
corpos, pedagógicos e administrativos, minhas críticas e a insatisfação de estar vinculada a
uma política educativa sem interesse na afirmação das alteridades.
Algumas práticas pedagógicas poderiam até se caracterizar interdisciplinares, caso os
educadores vivenciassem uma dinâmica social de ruptura dos modelos hegemônicos
niveladores do pensar e tivessem a intencionalidade de dialogar com outros saberes para além
do que foi ditado pelos livros didáticos.
E, caso os educadores quisessem criar sua própria estética, que é ancorada nos valores
pluriculturais e, por uma experiência ―dialética vivido-concebido‖, quisesse e fossem dialogar
com outros campos de conhecimento diverso do componente curricular de sua prática, assim
se poderia dizer que, no colégio, havia iniciativas com liberdade criativa, compondo novos
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conhecimentos ―junto-com‖ e se aproximando do que Ivani Fazenda (2003) considera o
sentido de ―interdisciplinaridade‖.
Ao contrário, a maioria dos professores neste colégio trabalhava sua prática isolada, sem
realizar diálogos com outros educadores e/ou com a coordenação pedagógica, que, por sinal,
estava sempre aberta e acolhedora a novas práticas. Dessa forma, presenciei muitas iniciativas
educacionais no colégio feitas de última hora para tal comemoração, inclusive algumas eram
ditas para ―Afirmativas da cultura negra‖. Na escola, fala-se muito da identidade negra, mas
fica apenas na fala ou em ações pontuais para comemorar a Semana da Consciência Negra.
Dessa forma, trarei algumas narrativas de educadores que apresentaram práticas
pedagógicas de quebra das amarras do racionalismo progressista, iniciativas que acreditam ser
promotoras de práticas sociais, porém sem definição de uma política pedagógica necessária à
ruptura do projeto educativo iluminista.
Um dos educadores que mais criou práticas pedagógicas no Colégio Roberto Santos foi
o Prof. Geraldo Seara, nascido e criado numa pequeníssima cidade do Sul da Bahia e que teve
sua infância junto com a comunidade autóctone dos povos Kamacã, na cidade São João da
Panelinha, o que o Prof. Geraldo a descreve com muito orgulho:

Eu explico, sou descendente de Camacã, eu vim saber isto há pouco tempo,
pelos meus atributos físicos, trabalhando com os Tupinambás de Olivença,
eles me disseram: ―Você é um descendente de Tupinambá, você devia
reivindicar suas terras.‖ Mas, enfim, lá em Camacã, passa um rio chamado
Panelão e tem um afluente chamado Panelinha, esta é uma das explicações,
muito antes encontraram no leito do rio mais largo panelas, urnas funerárias
em forma de panela que continham restos mortais de povos Kamacã, no rio
menor encontraram panelas menores de barro com restos mortais mortais de
crianças, ossadas de crianças, por isso o rio Panelão e o Rio Panelinha.

O solo de origem do Prof. Geraldo caracteriza sua inquietação ao encontrar um colégio
cuja dinâmica pedagógica tinha como maioria o tecnicismo, fez o Curso Primário em São
João da Panelinha e concluiu os estudos básicos em Itabuna. Migrou para Salvador e fez
Graduação em Língua Inglesa. Por quase duas décadas, o Prof. Geraldo morou no Cabula, no
Conjunto Habitacional Cabula VI, motivo de sua escolha em 1993 para lecionar neste colégio:

Então escolhi o Colégio Estadual Gov. Roberto Santos no Cabula e foi aqui
que eu vim entender uma série de coisas deste espaço que a gente vive que é
o Cabula, que é diferente do Cabula onde eu morava. Eu morava no Cabula
VI, com o tempo vim perceber que existiam dois Cabulas, o Cabula
propriamente dito, que é o Cabula que nós estamos falando para este estudo
e o Cabula VI mais Saboeiro, mais Doron, que faz parte de outra área, uma
zona 12, o Cabula propriamente dito é Zona 11. Eu fui entender um pouco
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por causa dos alunos, na sala de aula, como professor de inglês, o que
tentava fazer na sala de aula, muitas vezes não funcionava, às vezes, por
causa dessa origem dessas pessoas que tinham outras inteligências e outras
formas de proceder.

E foi justamente buscando a aproximação da realidade dos estudantes do 2º grau:
Contabilidade, Magistério e Administração, Lei 5.692/71, que o professor Geraldo introduziu
em 1994, junto com Beni Moraes, Janice Nicolin, Maria das Candeias, Ada Marques, Sandra,
o uso das novas tecnologias: videocassete ou V-K7 e TV e filmadora, para registrar as aulas e
depois analisá-las com os educadores e os alunos para ação e reflexão das aulas.

Eu me lembro que, certa vez, trabalhando com o projeto Vídeo Escola, eu,
Janice que está do outro lado do vídeo, fomos precursores deste projeto; em
1994 e 1995, chegamos a uma dinâmica com tv e vídeo que muitos dos
nossos colegas não viam com bons olhos, como disseram: ― O aluno não
sabe ler e escrever, agora vai colocar pra ver televisão‖ – era assim que
diziam. Mas eu pude perceber que se o vídeo fosse usado para ilustrar uma
fala, abrir uma discussão, podia orientar e levar o sujeito para um lugar onde
não se era possível levá-lo, principalmente em termos de experiências, vendo
também estes sujeitos produzindo vídeos. Lembro-me da Profa. Candeias,
ela foi uma das professoras do Magistério, Candeias, depois de levar os
alunos para sala de vídeos, me mostrou um vídeo que eles resolveram fazer e
eu inocentemente levei para o IAT82, que era sede do projeto Vídeo Escola,
inocentemente, porque, na época, o governo era carlista e no vídeo os
estudantes fizeram uma espécie de Roda Viva, no qual algumas pessoas
estavam discutindo o escândalo do Banco Econômico, cujo presidente era
Ângelo Calmon de Sá, na época circulava que tinha uma conversa entre
ACM e Ângelo Calmon de Sá, mas estes estudantes do Magistério
resolveram fazer um vídeo discutindo estas questões.

Bem, já havia dito que alguns educadores não tinham a dimensão político-social de
prática pedagógica e do impacto social que esta provocaria, não foi o vídeo, a tecnologia VK7, que causou o ―mal-estar‖ na equipe do IAT, mas foi a prática pedagógica de
enfrentamento do Poder do Estado que produziu, através de uma roda de diálogo, um
conhecimento foi elaborado e fugiu ao controle do conhecimento oficial.
A inocência do Prof. Geraldo não reside no fato de ele não ter levado em conta o
controle do saber, mas de não saber que:

Os princípios de descontextualização e de recontextualização são
construídos através da interação de necessidades políticas e educacionais,
representadas pelas políticas de adoção pelos estados e pela necessidade de
uma operação lucrativa para os grupos editoriais. (APPLE, 1999, p. 105).
82

Instituto Anísio Teixeira – Centro de Educação para Formação Continuada do Educador - Avenida Luiz
Vianna.

218

Logo, há uma dinâmica histórica de controle do simbólico que as editoras cumprem ao
alterar o conhecimento oficial, demarcando, dessa forma, as relações de poder neste campo. E
vejam o que aconteceu ao Prof. Geraldo:

Voltando ao Projeto Vídeo-Escola, o IAT começou a gravar vídeos de outras
fontes como da TV Escola que já estava chegando com a Antena parabólica,
e também com as fitas de vídeo. Além disto, tinha o sinal que chegava direto
pela antena parabólica de onde eu gravava fitas todos os dias, eu deixava
toda uma fita virgem gravando toda programação da TV Escola, depois eram
usadas nos ACs. E nos ACs, o professor olhava no catálogo, escolhia qual
filme queria passar e eu me deslocava de ônibus até o IAT ou no IRDEB, na
Federação para pegar as fitas.
Bem, cada fita ficava conosco até três dias, então tínhamos que fazer o
máximo para aproveitar, então divulgava entre os professores de diversas
áreas e orientava: ―Olhe que além do filme tal e tal tem também este que
pode ser usado para ser trabalhado em matemática, em ...‖ Enfim, fazia o uso
máximo daquele vídeo, antes de devolvê-lo. (Prof. Geraldo Seara, 2015).

Ao enviar os materiais didáticos às escolas, o Poder do Estado assegurou o controle do
conhecimento oficial nas fitas de V-K7, o grupo de educadores que iniciou o processo fez
resistência e nem sempre usava as fitas encaminhadas. No minha atuação como educadora de
língua portuguesa, analisava as fitas, via que poucas eram capazes de impulsionar ações de
criatividade e de quebra da uniformidade do saber, e, como trabalhava com a linguagem
teatral, fazia as recriações e gravava com filmagens. Muitas fitas, por serem em VHS, não
foram transplantadas para DVD, mofaram, e nelas havia muitas atividades que mostravam as
linguagens africano-brasileiras nos gestos de quem atuava, embora as atividades não tivessem
a intencionalidade de afirmação das identidades negras, algo surgido nas minhas iniciativas a
partir 1999 com o Projeto Artebagaço, mais encorpado.
É importante ouvir mais um pouco o Prof. Geraldo:

Eu tinha alunos, ainda hoje penso que é assim, que nunca saíram dessa
região do Cabula. Lembro que eu mesmo, quando fazia teatro, quando
terminava a peça eu não ia para casa, ficava por lá mesmo e ia para ―Porto da
Barra‖. [muda o tom ao falar de Porto da Barra]. Com esta minha
fisionomia, o Porto da Barra, ao lado dos brancos ou negros que eram
famosos, estes eram diferentes e aceitos porque eram ―exóticos‖, [tom de
crítica regada ao sarcasmo]. Mas, me lembro de uma coisa que aconteceu,
não lembro qual foi o período, em que um ônibus Beiru/Barra, a primeira
linha Beiru-Barra foi inaugurada num domingo e o primeiro ônibus que
desembarcou no Porto da Barra era o ônibus que vinha do Beiru, Jane, você
precisa ver! Como aquele povo feliz descia do ônibus! Mas, o maior barato
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não foi a chegada do povo do Beiru no Porto da Barra, era a cara dos ―Donos
da Barra‖ quando viam eles chegarem. Aquilo foi maravilhoso! Precisava ser
documentado para mostrar a reação daquelas pessoas. Hoje, a gente sabe que
grande parte daquele povo fugiu para Villas [sorri largamente]. Mas, não
adianta, nós também estamos em Vila, [cantando] ―Nós vamos invadir sua
praia‖. E é gostoso falar destas coisas em sala de aula, o projeto VídeoEscola, na verdade, permitia isto, trazer esta outra Bahia para sala de aula
que os alunos não conheciam.
E a gente tinha essa necessidade de falar dessa Bahia que os sujeitos não
conheciam na escola, por que a maioria das ―produções‖ do Vídeo-Escola
era feita no Sul, era a Fundação Roberto Marinho que produzia com todos
aqueles sotaques com as vogais fechadas, não tinha Recife [som da vogal é
fechada], então a gente precisava de algo que tivesse a cara da Bahia, por
isso acabávamos produzindo as gravações na tentativa de usufruir deste
espaço do Vídeo-Escola com produções da cultura que fosse do local. (Prof.
Geraldo Seara, 2015).

Ficamos por aqui com o Prof. Geraldo, suas narrativas abordam o uso da tecnologia do
V-K7, mas, em 2002 o professor já realizava práticas pedagógicas dinamizadas por tecnologia
do computador, é o que Marcuschi e Xavier (2005) denominam ―gêneros digitais‖: e-mail,
chat, blog. Junto com Benivalda Moraes, ele produziu o blog do colégio, mais uma vez à
frente das ações do Estado, pois, para este educador, o instrumento da tecnologia muda o
cotidiano da escola e novas linguagens são criadas, atualmente é o whats’App e o Facebook
que ampliam o sentido de rede de relacionamentos, de compartilhamento de conhecimentos e
linguagens, sem dúvida, práticas sociais para quebra das amarras verbais e do controle
simbólico do Poder do Estado.
Uma educadora bastante citada pelo Prof. Geraldo é a Profa. Maria das Candeias.
Licenciada em Sociologia, tendo atuado como socióloga em projetos sociais da Secretaria de
Recursos Humanos, a professora destaca em sua narrativa que, ao fazer o curso de
especialização em Metodologia de Ensino Superior, passou a interessar-se pelas práticas
sociais de educação na sala de aula: ―[...] a partir daí agarrei com muita responsabilidade.
Estou até hoje, no Roberto Santos são quase 25 anos‖. (Profa. Maria das Candeias, 2014).
Vamos ver suas considerações sobre o colégio, educadores e a relação com os
estudantes:

Aqui no Cabula, eu considero o Colégio Roberto Santos como bom, bem
localizado. Na época que cheguei [1981] tinha bastantes professores efetivos
e com vontade de trabalhar, nós tínhamos todos estes cursos e o pessoal
[alunos] saia, realmente, muito satisfeito. Os valores da época faziam com
que eles realmente estudassem, tivessem um objetivo na vida, era trabalhar,
principalmente o aluno do Magistério, porque era um curso que dava direito
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a ensinar nas séries iniciais sem precisar do curso superior. (Profa. Maria das
Candeias, 2014).

Argumentei sobre a qualidade da educação do Curso de Formação do Educador de 2º
grau, cumprindo a Lei 5692/71:

As alunas saíam bem preparadas, com certeza. Eu tenho encontrado alunas
que foram para o campo e conseguiram ir em frente com os estudos na área
de educação. Hoje o sistema exige que tenha o curso superior de Pedagogia
ou outra Licenciatura, tirou o valor do diploma ou certificado da formação
de nível médio, foi aí que viram a necessidade de fazer o curso superior.
Neste ponto, vejo que esta mudança foi para melhor funcionamento da
educação, tinha que evoluir. (M. das Candeias, 2014).

A professora Maria das Candeias compunha o conjunto de educadores que trabalhavam
no Curso de Magistério do 2º Grau, Lei 5692/71 que se dedicavam à valorização da prática
pedagógica com parcerias entre os educadores, inclusive institucionais:

Quando entrei no colégio ensinei aos alunos do Curso de Magistério, em
seguida fui eleita coordenadora da área de ciências humanas, ensinava a
disciplina Sociologia da Educação; nos outros cursos, Contabilidade e
Administração, ensinava Sociologia Geral. O curso de Magistério,
realmente, preparava o educador, por quê? Havia parceria com a UNEB, os
alunos do Curso de Pedagogia, tínhamos uma parceria muito boa com
projetos da UNEB. Como eu era coordenadora de área, lembro que muitos
professores da UNEB traziam seus alunos, estagiários, para aqui, foi uma
boa parceria com os alunos do Magistério que, com esta mobilização,
aprendiam mesmo, pelo menos comigo era uma parceria muito boa, tinham
muitas trocas de experiências.
E, até hoje, eu guardo relatórios de estagiários que deixaram um legado de
como foi o estágio na época do Magistério. Havia muitos materiais
pedagógicos produzidos pelos alunos de Magistério, isto não tenho mais, até
certa época guardamos. Você sabe que tinham professores competentes
como Maria de Fátima e Maria de Lurdes, as gêmeas, tinha Graça, Edilene,
Miriam, Vera Itaparica, Maria Isabel e Luzia. E, por ser um colégio de porte
especial, tinha um número de alunos expressivos, muito grande, todos
gostavam de estudar.
Um projeto muito bom, o Projeto Pró Leitura. É interessante esta questão da
memória, como a gente não pode viver do passado, mas é interessante
lembrar de todos aqueles projetos que mobilizaram e incentivaram nossa
participação em cursos de renovação e ampliação do conhecimento da
educação; com estes projetos, estávamos inseridos e nos envolvíamos, a
gente acolhia e mergulhávamos porque sabíamos que ia ser útil e bom para
dentro e fora da sala de aula. (Maria das Candeias, 2014).
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Ao conversarmos sobre as práticas pedagógicas desde o curso de magistério do segundo
grau aos dos dias atuais, sobre a intencionalidade na ação de afirmação da identidade negra, a
professora disse:

Do que sei o colégio fez e faz muitos trabalhos para quando chegar o dia da
―Consciência Negra‖, em Sociologia este tema faz parte do programa do
colégio, planejamento pedagógico, eu tenho trabalhado com leitura de
textos, interpretação dos conceitos de raça e etnia numa situação. Hoje
mesmo, nas salas dialogamos sobre preconceito e preconceito racial, os
resultados são diferenciados, vai depender das manifestações em cada sala
de aula.
Além disso, o aluno no ensino médio tem um nível de consciência do
racismo e como ele se manifesta, quando pergunto sobre a origem de cada
mostram que são afrodescendentes e até trazem as dúvidas a respeito da
origem pela cor da pele; quanto à discriminação racial, muitos não gostam de
falar. (Profa. Maria das Candeias, 2014).

Outra educadora é Francisca de Cassia, coordenadora do Curso Técnico de
Contabilidade, responsável pelo retorno deste curso ao lado da Diretora Biandra Amâncio.
Cássia, como todos a chamam, é bacharel em Ciências Contábeis e licenciada em Matemática,
e sua escolha para área da educação foi por influência familiar, pois a Profa. Francisca de
Cássia é de uma família de educadores do município de Barra.
Por trabalhar com disciplinas de Exatas, a que os alunos fazem resistência, a Profa.
Cássia narra como se relaciona com seus alunos durante as aulas:

Antigamente, no Roberto Santos, as turmas eram criadas com o critério de
separação por idade, hoje ainda é, só que as pessoas não parecem que estão
desiludidas com a educação, não querem vir mais para escola, as mais
velhas, apesar de ser uma educação profissional temos turmas com pessoas
na 3ª idade, não são como as que tínhamos antigamente. A diferença é,
antigamente, tínhamos alunas como D. Antônia de 80 anos e Sr. Didi, hoje a
idade maior é de 60 anos. Antigamente, quando terminava a aula na sala de
Sr. Didi e de D. Antônia parecia que tinha dado 10 aulas. Por quê? Por que
eles exigiam mais atenção no ensinamento, era uma forma diferenciada da
aula programada.
Nestas aulas, a gente trazia caixa de fósforos para aprender a contar, somar,
multiplicar. Lembro-me do dia em que Sr. Didi trouxe pirulitos para a aula,
trabalhamos com pirulitos, quando cheguei estávamos todos os alunos com
pirulito na boca. Eu ia fazer o quê? (sorri) Daquilo, fazíamos uma aula. No
dia que Sr. Didi trouxe 1k de limão, depois fizemos uma limonada, a aula
era de fração, foi a melhor aula que já fiz na minha vida! Hoje faço com
folhas de papel e mesmo pedindo limão não trazem, eles pouco dão
importância. Eu acho que os alunos não têm o prazer de aprender ou não
querem aprender. (Profa. Francisca de Cassia, 2014.)
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A professora mostra-se muito preocupada com a pouca participação dos alunos nas
aulas e da família dos adolescentes e jovens na escola, deixa claro os obstáculos políticosociais que tem enfrentado.

A bebida é o maior problema na escola, sobretudo os que estão em idade de
16 anos. Quando falamos que vamos chamar os pais, as mães, dizem: ―Pode
chamar‖ [faz gestos balançando os ombros]. Mandamos chamar uma mãe e
ela chegou aqui bêbada, a filha ficou numa vergonha e eu fiquei perplexa e
preocupada com a aluna. [respira profundamente]. Janice, é tanta coisa!
(Profa. Francisca de Cássia, 2014).

Não perdi a oportunidade de saber como o projeto pedagógico de Contabilidade se
aprofundava nos estudos da identidade negra, foi uma longa conversa com reflexão:

A escola colabora no momento em que ela potencializa estas questões.
Potencializa como? Palestras, conscientizações porque os alunos fazem o
racismo entre eles próprios. É algo questionável sim, penso que precisa de
um maior leque para disseminação deste tema, para mim, quanto mais
palestra melhor. Digo isto por que acho que a palavra tem uma força muito
grande, dizem que a melhor propaganda é de boca a boca e o aluno ouve
bem, se trouxer um filme de curta duração, ele assiste, mas tudo é uma
questão de cultura, acho que a fala atinge mais.
A escola também precisa de apoio dos professores e tem coisas que, quem
tem que instigar é o corpo docente, porque se você chegar na direção e
disser: ―Eu quero fazer isto‖, com certeza vão lhe dizer sim. Por outro lado,
eu vejo os professores um pouco cansados e desiludidos de algumas coisas e
de muitas coisas, este é um fator preponderante.
Para mim, falta um pouco de engajamento dos professores. Porque na área
de Contabilidade eu quero fazer? Então, os professores mais engajados no
tema, eu sei que este assunto abrange todas as áreas, mas você sabe que nos
lugares sempre têm as pessoas que têm mais conhecimentos naquela área,
naquele tema. Nas mostras de contabilidade sempre tem alguém que fala
sobre racismo, no ano passado teve uma professora de fora que falou muito
bem sobre o assunto, estou pensando em trazê-la este ano.

O Colégio Governador Roberto Santos, desde 2009, inseriu no seu Projeto Político
Pedagógico o tema da identidade negra e a pluralidade africano-brasileira, participei deste
momento junto à coordenadora geral, Profa. Maria Cleusa. Continuar com os estudos, já que,
eu e Profa. Maria Cleusa, não estamos mais no colégio, é uma maneira de valorização da
cultura majoritária da Bahia e do respeito aos esforços de quem organizou os primeiros passos
de abertura e/ou acolhimento desta iniciativa pedagógica.
Por isso, entrevistei Profa. Nara Dias da Encarnação Barbosa, recém-chegada ao
Colégio Governador Roberto Santos para lecionar no componente curricular Língua
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Portuguesa, embora a professora já tenha 24 anos dedicados à rede estadual da Bahia, tendo
lecionado nos colégios Adroaldo Ribeiro Costa, no Nossa Senhora do Resgate e Alberto
Valença, no São Gonçalo do Retiro.
Entendi que a Profa. Nara, pela experiência vivida, podia nos falar de suas práticas
pedagógicas vividas e quais estão sendo realizadas no Roberto Santos:

Iniciei minha vida como educadora no Colégio Adroaldo Ribeiro Costa e
sempre mantive a preocupação de trabalhar a língua portuguesa com
reflexões do dia a dia dos meninos [estudantes], abordar um pouco da
realidade deles na sala de aula. E sempre tive a preocupação de deixar claro
quem foi o Prof. Adroaldo e sua busca incessante em unir a língua
portuguesa e a arte. Em todos os meus trabalhos, o viés artístico dinamizou
as práticas de sala de aula, acredito que se torna mais prazeroso o
aprendizado, dar sentido e significado ao que estamos fazendo, mesmo
sendo feito de várias maneiras.
Outro aspecto que acho muito importante é o trabalho com projetos, sempre
entendi que 1+1= 2 +1 são três e a gente vai somando experiências, isto dá
um conjunto valoroso de conhecimento para estes meninos. Ao longo destes
anos, como toda escola escolhe um tema para trabalhar, busco algo mais, por
exemplo, quando traz a temática pluralidade cultural, eu trouxe o Acarajé
como tema de estudo da pluralidade cultural, isto foi uma surpresa para
todos: ―vou falar o quê do acarajé?‖, ―Não tem nada pra estudar do acarajé‖.
No entanto, as pesquisas feitas por mim com os meninos demonstraram o
quanto é rico o acarajé, o quanto de riqueza tem este símbolo.(Profa.Nara,
2014).

E falamos um pouco sobre a depreciação do símbolo acarajé. Profa. Nara fala que tanto
os alunos quanto os professores viam o acarajé como um produto comercializado: ―É algo
nosso, baiano e a gente não valoriza, é só comprar e comer, não conhece a história do acarajé
e dos povos que o trouxeram para o Brasil.‖ (Profa. Nara, 2014). Narra que o estudo foi
profundo, buscaram em livros, na internet, em sites e blogs:

Então, eles fizeram um estudo denso e fizeram uma exposição, as pessoas
que visitaram gostaram muito, ficaram surpresas por ver algo que passa no
dia a dia e fica aparentemente insignificante [faz gestos com aspas] fosse
gerar uma fonte de estudo tão densa. Mas, tudo isto está no cotidiano e é tido
como banal, talvez o maior desafio deste estudo foi: ―Quais são os acervos
que você tem sobre o acarajé?‖

Observe os procedimentos metodológicos da professora, ela tematiza, questiona,
orienta seu aluno à busca da referência principal do estudo, inclusive das fontes teóricas. Esta
é uma atitude interdisciplinar, o educador se abre aos questionamentos da prática e lança-se
junto com seus alunos na busca pelo conhecimento desconhecido, inclusive pela escola:
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Como resultado, temos o filme o texto escrito pelos alunos, o filme das
exposições, este trabalho foi dimensionado com o tema afro-brasileiro. Mas
temos o Projeto Eco em que abordamos o ambiente que vivemos e a dengue,
Eco é vida, é que não nos conscientizamos da gravidade deste problema, nós
somos responsáveis pelo percentual de pessoas morrendo por causa da
dengue. Eles pesquisaram, como produto fizeram uma charge e outros
gêneros textuais, criaram o Dia D da dengue na escola e fizeram um trabalho
com a comunidade fazendo limpeza no bairro Nossa Senhora do Resgate.

No diálogo, procurei saber se a origem dessa prática pedagógica com temas de
afirmação da identidade negra foi devida à Lei 10.639:

Não. Foi no Alberto Valença, no São Gonçalo do Retiro, quando um grupo
de alunos, que moravam no terreiro, começaram a me dizer que sofriam
preconceito dos colegas. Este foi meu ponto de partida para os estudos de
combate à rejeição ao negro. Por que esta discriminação? Por que, se são
todos moradores do mesmo bairro e têm a mesma história? A partir daí,
comecei as buscas das fontes culturais afro-brasileiras para mostrar aos
alunos que fazemos parte do mesmo contexto histórico e que não tem
sentido esta discriminação, uma vez que a origem é do mesmo território, é
preciso ter respeito ao ―outro‖ e que cada um tem direito de ter sua religião.
Bem, no Alberto Valença, não se trabalhava com projeto, comecei com o
estudo do Prof. Alberto Valença, artista plástico e negro, o que foi melhor,
foi por ai que começamos. Depois, alguns colegas começaram a dizer que eu
era do candomblé, devido às apresentações de dança, inclusive uma colega
que ainda se encontra lá, que me viu num encontro de casais na iIgreja
Católica, e virou para uma amiga e disse que eu era do candomblé. Isto só
porque nos aprofundamos no tema da ancestralidade e religiosidade negra,
mostramos que orixá não era santo, além disso, decoramos toda sala com os
símbolos de cada orixá.
Mas é assim que pensam as outras pessoas: se você põe um torso na cabeça,
quer dizer que você é do candomblé? A gente precisa desconstruir estes
preconceitos. (Profa.Nara, 2014).

E sobre a experiência no Roberto Santos:

Aliás, professora, você é testemunha, viu como passou batido, o nosso
trabalho. No trabalho do ano passado o Prof. Adriano de Andrade trouxe
palestrante de Angola, da Guiné Bissau. Eu e minhas turmas trabalhamos o
tema das mulheres negras na história brasileira, os alunos amaram, muitos
meninos se empenharam e fizeram o trabalho, mas não viram a recepção da
maioria dos colegas professores, embora alguns poucos foram ver, mas
disseram que para participar não tiveram tempo.
Para este ano, 2014, planejei a pluralidade cultural e a saúde do afrobrasileiro, desejo focar os estudos da presença feminina na saúde da
população negra, além da questão da violência, por ser a mulher negra, entre
as mulheres brancas e negras a mais subjugada e desvalorizada, vou
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trabalhar junto com a Lei Maria da Penha no 1º semestre e, no segundo
semestre, vamos discutir o papel da mulher negra nas comunidades.
Para mim, trabalhar a cultura negra só enriquece, porque ensinar a língua
portuguesa é muito bonito quando a diversidade linguística é respeitada. Eu
fico sempre a pensar: minha paixão pelo estudo da língua portuguesa é que,
nestas ―coisinhas‖ mínimas que a gente faz, vai aprendendo. Que coisa
maravilhosa é esta diversidade! Isto é que é, para mim, estudar a língua, isto
é que é a língua. (Profa. Nara, 2014)

Bem, nessas falas da Profa. Nara pode-se percebe que há esforços de poucos
educadores, no Colégio Roberto Santos, para tornar espontâneo o estudo da cultura negra,
além da pouca participação quando os estudantes apresentam os resultados do conhecimento
produzido por eles com os professores engajados na temática, isto revela o descaso. Entendo
como atitude neocolonialista, como falei anteriormente, pois na escola há pouca reflexão
sobre as políticas neocoloniais e do poder hegemônico. Enquanto o educador for um
reprodutor do conhecimento do livro didático, tais cenas estarão se repetindo nas escolas,
mesmo assim é preciso respeitar as iniciativas de educadores como Profa. Nara e o Prof.
Adriano de Andrade que se dedicam em suas aulas a valorização da memória africana.
As imagens abaixo e a seguir são dos eventos realizados pelo Prof. Adriano de Andrade,
morador do Cabula, professor do Colégio Roberto Santos. Adriano foi aluno do Colégio
Governador Roberto Santos e da Universidade do Estado da Bahia – Campus I, Curso de
Licenciatura em Letras, e foi citado pela Profa. Nara, pois tiveram a oportunidade de
realizarem juntos atividades de afirmação da identidade negra nos anos de 2013 e 2014. As
imagens mostram o conjunto de linguagens criadas que dão legitimidade ao aprendizado por
uma política de educação pluricultural, isto é, ao destacar a arkhé africana, uma infinidade de
práticas sociais se põe e reconstrói uma dinâmica pluricultural.
Convém destacar a arte visual em grafite, traduz manifestação da contemporaneidade de
um grafiteiro morador do Cabula, Carlos Leleco, artista engajado no grupo de pertencimento
cultural Hip hop do Cabula.
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Figura 52 – Adriano de Andrade em pé e
Professores da Guiné Bissau na Mesa,
2013.

Figura 53 – Adriano de Andrade e Jadson
Bonfim (em pé). Cantando, aluno do 2ºano
ao violão

Figura 54 – Arte em grafite do artista Carlos Leleco RBG, 2013

Mas não é fácil perceber os obstáculos ideológicos impostos pela escola, para que a
resistência negra garanta sua liberdade, como expressa o Prof. Adriano de Andrade:
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A escola é um espaço de cultura. Mas que cultura é esta que se trabalha na
escola? Nas minhas vivências na escola pública, eu estudei do fundamental
ao médio em escola pública, a visão que se passa do negro é de que ele é
escravo. Então, que cultura me representava na escola? Do que vi, há um
processo de discriminação racial, de desigualdade social, até os livros
didáticos trazem isto e os professores alimentam. Assim, os professores
alimentam uma carga negativa muito forte na mente da criança e do
adolescente negro, que não se vê culturalmente na escola, um espaço onde
eles não veem respeitada a sua cultura.
É impossível, uma pessoa como eu, que sou declarado negro por pertencer a
uma religião de matriz africana, religião do negro, não sofrer racismo no
espaço escolar, às vezes não se percebe porque é velado. Quando um aluno
ou professor está relacionado às práticas tradicionais dos terreiros, às
religiões de matriz africana, é comum o outro, aluno ou professor, o
interrogar sobre sua religião, mas se ele chega com a bíblia:
–Você é cristão?
– Sou sim, senhora.
– Amém.
Outra situação, no mês de Maria, mês de Santo Antônio, alguns chegam com
terço, fitinhas, cartilhas com novena e a professora diz:
– Ah, você é católico!
– Sou, professora.
– Amém.
Contudo, se a pessoa chega com algum acessório relacionado à religião de
matriz africana, a pergunta que vem é:
– Ah, você está com este negócio?
Esta pergunta era comum que me faziam quando estava estudando, ―esse
negócio‖; por aí, já começa o racismo, porque a expressão vem carregada de
ideologia de subjugação e inferioridade da pessoa negra através de sua
cultura. Neste caso, a pessoa deve estar preparada para responder:
– Que negócio?
Então, quando se trabalha a cultura negra na escola, mesmo o tema não
estando relacionado às práticas do terreiro, muitas vezes há desprezo no
olhar e nas falas dos professores. Por exemplo, quando o aluno joga futebol a
atividade é de educação física, quando joga capoeira, está fazendo aquele
negócio. Estes entraves só podem ser dialogados quando é possível no
mesmo tema falar sobre educação, cultura e ciências, o que tenho a falar é
que estes eixos não estão dissociados, não se pode em educação fragmentar o
conhecimento, mas a educação escolar é fragmentada e, por isso, estes eixos
se perdem em algum momento, já que é abordado cada um num momento e
não todos interligados dialogando entre si.
É aí que reside o problema, muitos educadores não têm esta preocupação na
escola, mas isto vai comprometer as ações do indivíduo lá na frente quando
ele tem que enfrentar o racismo por várias razões: por ser racista ou por
sofrer racismo. (Prof. Adriano de Andrade).
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Bem, fico por aqui, a memória do Colégio Governador Roberto Santos, foi neste estudo
abordada a partir do que colhi das vivências de quem faz o vitalismo social desta instituição.
E não poupei esforços para descrever ―desde dentro para desde fora‖ o que foi narrado por exalunos, educadores, funcionários e gestores. A pesquisa colheu falas de pais, mães e alunos,
mas relatá-las a tornaria muito extensa, embora tenha sido interessante por ser parte do estudo
da territorialidade Cabula. Analisando a instituição no tempo da fase mais austera da
modernidade, o colégio se insere nesse contexto, como algo posto no lugar para cumprir as
normas dos valores urbano-industriais e, assim, o fez e segue seu rumo, isolado da vida
cotidiana do Cabuleiro.
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5 KIPOVI CABULEIRO: UM CONTADOR DE HISTÓRIA AFRICANO-BRASILEIRO
NA CONTEMPORANEIDADE

Meu sonho não faz silêncio
Porque feito de lida
Teimoso como esta dor
Para sempre será desperto e certo
Mas que vivo, é a própria vida.
(Carlos Limeira)

Este capítulo dedica-se a descrever as linguagens poéticas que impulsionaram a
recriação do Kipovi Cabuleiro nos cenários pedagógicos que contavam a história do Cabula, e
essa descrição mostra que, muito antes de receber esta denominação, este símbolo dinamizava
o cotidiano das iniciativas de vivências artístico-culturais nas comunidades do Cabula, seja
com ações contínuas ou aparentemente pontuais, todas foram enriquecidas pela dimensão
estética africano-brasileira que predomina nos modos, nas formas de linguagem do Cabuleiro.
Desde o primeiro capítulo, mostro que as trilhas para a compreensão da importância da
recriação do símbolo contador de história da tradição oral africana são para valorização da
memória da territorialidade africano-brasileira dentro e fora da escola. Entendo que, por esse
caminho, é possível que as pessoas no presente possam compreender o legado da luta pela
liberdade dos ancestrais africanos e descendentes, aproximar-se e entendê-la como uma luta
de afirmação da alteridade negra projetada para o nosso tempo, a contemporaneidade.
Assim, o Kipovi Cabuleiro pode ser entendido pelo que Walter Benjamin (2010, p.197)
descreve por aquele que sabe a ―arte de narrar‖. Entendo por narrar, o contar história
dinamizada pelas nuances da pluralidade cultural, formas de linguagens enraizadas no
cotidiano comunal. Benjamim cita dois estilos de narrador capaz de fazer a aproximação do
contador de história:

A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes
esses dois grupos: ―Quem viaja tem o que contar‖, diz o povo, e com isso
imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos
com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do país e
que conhece suas histórias e tradição. (BENJAMIN, 2010, p.198-199).

O Kipovi Cabuleiro se aproxima do grupo de pertencimento cultural do segundo
narrador, aquele que conhece sua história porque bebe das fontes da tradição, dos modos e
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formas de contar história, referências herdadas de quem sabe ouvir e, por isso, sabe também
contar as histórias ouvidas, é uma arte que se alimenta da sabedoria ancestral. Tal como o
Akpàló recriado por Narcimária Luz (2013) e a equipe do PRODESE, a partir do universo
simbólico dos povos Nagôs.
Mas, para chegar à compreensão da forma recriada Kipovi Cabuleiro, que foi ancorada
nos valores da arkhé congo-angola, tive de percorrer várias trilhas na busca de uma forma
adequada à recriação do cenário cabuleiro. O contador de história inicialmente recriado se
ancorava nos valores simbólicos da arkhé nagô, seu enunciado era Akpàló Cabuleiro, ao longo
do estudo, sobretudo movido pela perspectiva metodológica do Movimento Agachado,
comecei com elucubrações que me ajudaram a entender a necessidade da recriação de um
contador de história do contexto da raiz cultural da palavra Cabula, o Kipovi Cabuleiro.

5.1 DO AKPÀLÓ AO KIPOVI CABULEIRO

O Akpàló foi a primeira referência de contador de história que conheci no acervo teórico
acadêmico-científico do Programa Descolonização e Educação, e, de imediato, percebi que
suas formas eram usadas por minha avó materna, que viveu na Ilha de Itaparica em uma
localidade chamada Matarandiba. Era uma educadora comunitária e não fez o curso de
formação de educadores, educava as crianças com os conhecimentos básicos da escola e os
contos míticos africanos ouvidos eram referências para educar os princípios e valores éticos
herdados dos mais velhos africanos e africano-brasileiros nas rodas de conversas.
O mesmo fazia, na minha infância, Seu Mané Dedé, um ancião negro e alto da
comunidade Tanque do Meio em Salvador, um dos lugares em que morei quando criança,
antes de morar no Cabula. Contar histórias para crianças era uma forma de esse senhor, de
mais de sessenta anos, educar os valores culturais da socioexistência africano-brasileira, além
de que sua forma de contar história também era próxima da forma do Akpàló.
Da boca de Seu Mané Dedé, soaram palavras que me permitiram ouvir muitas histórias
mítico-poéticas. Ele usava algumas expressões orais em Ioruba, mas, na ocasião, não sabia
que era outra língua, nem notava; a memória do passado durante esta pesquisa trouxe, ao meu
presente, as cenas vivenciadas para compreender a importância de um contador de história
como o Akpàló na vida de uma criança das comunidades africano-brasileiras.
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Assim, logo que conheci as referências simbólicas do Akpàló, comecei a recriação de
alguns contos extraídos da obra de Deoscóredes M. dos Santos, encontrados no acervo do
PRODESE. As atividades realizavam-se nas oficinas da Odeart, escolas da educação básica e
nos seminários nas universidades e aulas nas faculdades. Na Associação Artístico-Cultural
Odeart, foi onde tive ampla oportunidade de criar vários cenários, realizando e coordenando
oficinas de contação de histórias, desta feita o acervo ampliava e usava textos de outros
autores africanos e africano-brasileiros, a exemplo de alguns contos e crônicas de Joel Rufino.
Atribuo minha participação como um membro do PRODESE ao fortalecimento dos
estudos sobre o contador de história da tradição oral africano-nagô, pois ampliou, de fato, a
base de composição da recriação do símbolo, iniciada na pesquisa de mestrado.
Nesta ocasião, atuava também na educação básica no curso Formação Geral do Colégio
Estadual Governador Roberto Santos, como educadora do componente curricular Língua
Portuguesa, de maneira que as linguagens recriadas nas oficinas da Odeart se expandiam no
cotidiano escolar do ensino médio.
E quem foi que disse que os adolescentes do ensino médio não ouvem histórias? E
muito menos histórias fundamentadas nos mitos africanos e dos povos inaugurais das
Américas? Veja um dos momentos vividos:
Figura 55 – Roda de Contação de história no CEGRS, 2008.

Essa imagem tenta traduzir um dos momentos da recriação de cenários iniciados por
textos ditos com temáticas sobre o universo cultural nagô, conhecimento colhido durante o
ano de 2008. Os participantes eram estudantes do curso de Formação Geral, 2º ano, do
Colégio Governador Roberto Santos, que, após seis meses de participação em dinâmicas de
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contador de história, puderam ouvir, ler e expandir os conhecimentos e linguagens da estética
africana no aprendizado cotidiano da escola, um conjunto de atividades educacionais, ou
melhor, de práticas pedagógicas de valorização da cultura da arkhé africana da Bahia.
Esse cenário consiste em uma roda de conversas sobre a ancestralidade e a identidade
africana; no centro da roda, há uma fogueira simbolizando um princípio de poder do uso do
fogo, nas culturas de arkhé africana: ―Os poderes do uso do fogo são enormes e ambíguos. Se
de um lado ele permite a expansão da vida, ele pode também causar destruição e a morte‖
(LUZ, M.A., [1995]2013, p. 69). Para os estudantes, estar ao redor do fogo simbolizou
estarem perto do ancestral que deteve esse poder e o transmitiu aos demais membros do grupo
social; o estudante de camisa aula clara é Jadson Bonfim, uma grande liderança entre os
estudantes.
Essas linguagens inundaram o cotidiano das aulas de língua portuguesa, decerto que,
durante o ano, os conteúdos básicos curriculares não foram ignorados, como pensam os
educadores que rejeitam o uso das linguagens pluriculturais na escola por acreditarem que
esta prática pedagógica rejeita os conteúdos curriculares das disciplinas obrigatórias. Muito
pelo contrário, essas linguagens dinamizavam o conhecimento específico curricular da língua
portuguesa e da literatura brasileira e atribuíram amplo significado ao estudo.
O objetivo do uso dessas linguagens foi vivenciar no cotidiano das aulas, de forma não
pontual, os elementos dinâmicos culturais do cotidiano que herdamos das culturas da África
reterritorializada na Bahia para, em seguida, interpretá-los e compreendê-los. Buscava
entendimento na resposta de quem ouvia as histórias, a maioria de 14 a 25 anos, quais os
impactos provocados diante do símbolo e do conhecimento dos povos milenares africanos,
que por mim, até aquele momento, não haviam sido abordados na sala de aula do Colégio
Estadual Governador Roberto Santos, algo que fazia em outros lugares de educação nas
comunidades do Cabula, a exemplo da Associação Artístico-Cultural Odeart.
Nesse período, estava ciente de que a iniciativa pedagógica era uma política cultural em
educação com abordagem no universo simbólico de povos ignorados pelo etnocentrismo,
desde a cultura à história social, principalmente pela escola que só aborda algo relacionado à
África, aos africanos e africano-brasileiros no cenário social de pobreza, fome e degradação
humana. De início, sabia que não seria fácil o acolhimento dessa proposta por parte dos
estudantes e gestores, principalmente por parte do corpo pedagógico e de funcionários.
De fato, Giroux e Simon, ao apresentarem suas impressões sobre o conhecimento
curricular numa obra organizada por Moreira (2002, p.95), destacam: ―As escolas seriam uma
forma particular de vida organizada com objetivo de produzir e legitimar os interesses
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econômicos e políticos das elites empresariais [...]‖, no entanto, os interesses dos grupos
políticos mercantis neocoloniais impõem uma única cultura por eles idealizada, ditam o
currículo escolar com conhecimento e língua oficial para manterem sua hegemonia de poder,
e o currículo carrega tudo que é conveniente à preservação de uma sociedade etnocêntrica e
neocolonial.
Diante disso, o Akpàló na escola foi/é muito mais do que uma forma de realizar a
educação fundamentada numa política cultural, é a forma de descolonização do pensamento
etnocêntrico e racista, pensamento que alimenta a maioria das ações das escolas do Brasil,
inclusive da maioria que dinamiza o cotidiano do Colégio Estadual Governador Roberto
Santos, desde alguns funcionários, educadores e estudantes, aos gestores. Uma vez que ―[...] a
escola é um território de luta e [...] a pedagogia é uma forma de política cultural‖ (GIROUX;
SIMON, 2002, p. 95), a todo o momento se constituem possibilidades de rupturas das
estruturas uniformes e de fortalecimento tanto da alteridade própria como da cultural.
Essas dinâmicas de linguagem também foram realizadas na educação superior no curso
de Licenciatura em Pedagogia de uma instituição do ensino particular nos componentes
curriculares ou disciplinas como: Pesquisa e Prática Pedagógica, Currículo e Educação,
Diversidade e Pluralidade Cultural, Metodologias da Língua Portuguesa para os Anos Iniciais.
Além dos desdobramentos nas disciplinas curriculares, também foi possível recriar
alguns cenários no Núcleo de Práticas Pedagógicas – NPP da Faculdade Montessoriano de
Salvador entre 2009 e 2010. Lembro que eu e os estudantes tivemos oportunidades de criar
vários cenários pluriculturais com ênfase nas culturas africano-brasileiras, majoritárias no
cotidiano de muitas comunidades de Salvador.
Para Narcimária Luz (2012, 2013), uma perspectiva de educação pluricultural tem como
ponto de partida a valorização da cultura de arkhé, haja vista que a noção de arkhé agrega
sentido do princípio da ancestralidade que dinamiza origem e destino, logo, uma perspectiva
de educação pluricultural afasta o entendimento de uma visão fragmentada ou de
generalização da experiência pedagógica, constitui-se na existência plural.
E tendo como referência de educação pluricultural a experiência criada por Mestre Didi
Axipá da Mini Comunidade Oba Biyi entre 1976 e 1986 no Cabula, no Ilê Axé Opô Afonjá, as
iniciativas com o Akpàló fortaleciam minha atuação de educadora com a mediação das
narrativas guiadas por essa dimensão estética africana.
E, aos poucos, fui me encorajando e enriquecendo a recriação do Akpàló na escola e
nos cenários educacionais da comunidade, já que no PRODESE era uma realidade recriada a
partir das vivências em outros contextos:
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A referência de Akpàló, que vimos fomentado e sistematizando nos nossos
trabalhos, foi introduzida na ambiência científico-acadêmica nos anos de
1980 pelo Professor Doutor Marco Aurélio Luz na sua atuação no âmbito
das Universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal
da Bahia (UFBA) nas Linhas de Pesquisa e na Pós-Graduação sob sua
responsabilidade. (LUZ, N., 2013, p. 20).

Com o Akpàló, entre 2008 e 2010 foram recriados vários cenários na Associação
Artístico-Cultural Odeart, embora no âmbito do PRODESE, desde 2006, já estivéssemos
recriando cenários acadêmico-científicos. É a partir de 2011 que a abordagem dos valores
culturais vai-se modificando nas atividades ancoradas pela estética nagô-iorubá, mas, aos
poucos, a cultura da arkhé congo-angola foi chegando com as referências da ancestralidade do
Cabula.
Esse foi um impulso para a valorização das referências da arkhé inaugural do Cabula, e
o ponto de partida tinha como referência as vivências dos ancestrais que sociabilizaram o
lugar e colocaram esse topônimo. Por isso, achei por bem realizar um mergulho nas vivências
antes de sua chegada ao Brasil para, em seguida, conhecer a fundação dos quilombos e das
primeiras comunidades com casas de matriz africana no início do século XX.
É nesse ínterim que o Kipovi brota, antes da pesquisa do doutorado, nas vivências das
oficinas da Odeart e são expandidas para o Colégio Governador Roberto Santos, contando a
história do Cabula. Contudo a concepção do Kipovi foi fruto da análise por uma relação
―dialética do vivido-concebido‖ (LUZ, M. A., 1994, p.55), durante a experiência
metodológica do Movimento Agachado, que me exigiu uma posição político-epistemológica
diante do conhecimento das territorialidades centenárias erguidas pelo povo negro, a exemplo
da territorialidade Cabula.
E percebi que se tratava de uma postura epistemológica africano-brasileira, decerto
necessária à quebra das amarras verbais impostas pelas perspectivas acadêmico-científicas do
racionalismo progressivo predominante nas universidades em que a visão de ciência entende a
pessoa como um objeto de uma cultura universal e etnocêntrica. Neste pensar ciência capaz de
agregar os valores da pluralidade cultural africana que carrega o Kipovi Cabuleiro, o sentido
de arkhé congo-angola orientou as buscas pelas referências histórico-sociais, e seus elementos
simbólicos caracterizam o contador de história Kipovi.
E, para oferecer uma clareza nas descrições dos cenários recriados pelo contador de
história, do Akpàló ao Kipovi, estabeleci que as narrativas das experiências de linguagem
atenderiam a duas dinâmicas espaço-temporais num contínuo em expansão. Primeiro,
descreverei as atividades realizadas nos contextos da Odeart, por ser este o lugar onde a
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experiência inicia e se expande para outros cenários, no período de 2008 a 2010 e de 2011 aos
dias atuais. No segundo momento, descreverei as atividades que se desdobraram no Colégio
Estadual Governador Roberto Santos de 2008 a 2011.

5.2 A DIMENSÃO ESTÉTICA AFRICANO-BRASILEIRA AKPÀLÓ NA ODEART

As primeiras linguagens africano-brasileiras da Odeart desdobraram-se no Projeto
Odeart, uma proposta de educação pluricultural de valorização da memória africana e
africano-brasileira com ações para crianças, adolescentes e jovens do Cabula, que dialoga
com as instituições públicas e particulares de educação e do movimento social de afirmação
da alteridade, principalmente da alteridade negra e mulher negra.
O Projeto Odeart corporifica-se em um conjunto de linguagens artístico-culturais e
artístico-pedagógicas, base das iniciativas comunitárias constituídas por quatro políticas de
afirmação da identidade africano-brasileira: Oficinas de criação em arte com cursos livres;
Oba de Adê: a rainha está com a coroa; Erí Okán: afirmação da identidade africana;
Narrativas Orais: a memória da luta negra da Bahia. Essas iniciativas foram criadas a partir
de 2008, um ano após a fundação da Odeart.
A primeira iniciativa foi composta por oficinas de criação com os ‗cursos livres‘, que
correspondem a um enunciado criado para aproximação da Odeart à sociedade global. Esses
cursos livres resultaram das experiências com oficinas de criação do Grupo Teatral
Artebagaço realizadas desde 1996, iniciativa que deu origem à Odeart.
Para melhor entendimento, esclareço que as linguagens artísticas das oficinas do Grupo
Teatral Artebagaço, com o tempo, foram ganhando vida própria, isto é, as linguagens da
dança afro e da música percussiva, que eram parte de composição dos espetáculos teatrais,
expandiram-se e criaram suas próprias oficinas, assim como a de produção de textos expandiu
para oficina de literatura com contação de história, todas na modalidade cursos livres.
Cada oficina foi criada com 16 horas semanais para ser desdobrada em três meses, 192
horas no total. No semestre, são realizadas duas oficinas, que podem ser: uma de dança e de
música ou uma de teatro e de literatura com o contador de história.
A segunda iniciativa criada foi Oba de Adê: a rainha está com a coroa, que brota em
2009 e se afirma em 2010 após a Odeart realizar várias atividades de valorização da mulher
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negra, entre elas, o Fest Art Odeart Cabula, aprofunda-se na denúncia da realidade hostil
contra a mulher negra e a afirmação da alteridade mulher, além de atividades para criança.
Realizadas em forma de rodas de conversas, sempre com um pretexto no final como um
café da manhã, lanche da tarde, um gole de prosa à noitinha. Dessa forma, organizou-se o I
Fest Art Odeart Cabula, aberto pelo toque Cabula com o Grupo Percussivo Odeart, seguido da
peça do Grupo Teatral Artebagaço intitulada ―A Arca de Não É‖. No espaço recriado de uma
praça, na Rua Veneza, Estrada das Barreiras, Gilmar, da Associação Cultural Cabula IV (no
palco, de camiseta azul), atuou como apresentador das atrações. Eis algumas imagens:
Figura 56 – Palco: animador cultural, músicos e dançarinos, 2009

Figura 57 – Percussionista da LatinGueto

Figura 58 – Barraca com Artesanato, 2009
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A reflexão da vivência no Fest Art Odeart Cabula possibilitou a criação do Simpósio
―Oba de Adê: a rainha está com a coroa‖, atividade que, depois de dois meses de organização,
foi realizada no Teatro UNEB, Campus I Salvador. O tema abordou a luta pela afirmação da
dignidade das mulheres negras e dos seus filhos e filhas, a valorização das mães ancestrais e a
luta pelo respeito à vida, já que muitos adolescentes e jovens são vítimas de assassinatos, a
maioria nem completa 20 anos.

Figura 59 – Cartaz de divulgação – Criação Beni Moraes, 2010

A mesa de abertura do Simpósio foi composta pela Profa. Dra. Narcimária C. do P. Luz,
criadora e coordenadora do Prodese/UNEB, da Nengua Damuraxó do Terreiro Viva, da
Estrada das Barreiras no Cabula, nome civil Itana Maria Ribeiro das Neves, da liderança das
escolas comunitárias de Salvador, Sra. Hamilta Maria de Jesus Queiroz. Foi um cenário
constituído de alegria pelos participantes.
O encerramento do Simpósio foi com a entrega da placa Oba de Adê às senhoras antigas
moradoras que guardam a memória do Cabula, desde a primeira década do século XX. Uma
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das homenageadas foi Tia Lili (já falecida) moradora do São Gonçalo, que, na ocasião, tinha
92 anos, uma das primeiras parteiras do Cabula, irmã da primeira parteira, D. Rouxinha. Tia
Lili foi filha de iniciação de Miguel Arcanjo de Souza, fundador do culto Amburaxó, Terreiro
Ekutá no Beiru, e passou sua infância na comunidade do Beiru, mas, com o casamento, foi
morar no São Gonçalo do Retiro.
Outra senhora homenageada foi Dona Bernadete Pereira, nascida no Cabula em 1929,
na Estrada das Barreiras, seu pai, Sr. Elpídio Pereira, filho de João Nepomuceno, nasceu no
Cabula em 1888. Também foi homenageada a Profa. Hamilta de Jesus Queiroz, liderança
comunitária, fundadora do Clube das Mães da Estrada das Barreiras e da Escola comunitária
CMEI, que educa crianças de zero aos seis anos, com tempo integral das 6h30 às 18h00.
Uma homenagem póstuma foi feita à Profa. Maria Luíza, liderança comunitária que
fundou a escola-creche no fim de linha do Beiru na década de 70, uma das primeiras
iniciativas para acolhimento de crianças de zero aos seis anos nesta comunidade com a
afirmação ―escola comunitária‖. A Profa. Maria Luiza, quando criança, morou nas ruas e, na
década de 70, foi morar no Beiru, e, no final dessa década, participou da primeira turma do
curso de formação de educadores da UNEB, concluída na década de 80.
Figura 60 – Profa. Ma. Luiza e crianças
do Beiru, 1981

Figura 61 – Liderança comunitária: Profa.
Maria Luiza

Os frutos colhidos das vivências da Professora Maria Luíza foram extraídos das
narrativas de memória do Cabula da Profa. Hamilta Queiroz em 2013, dos diálogos em 2010
com algumas educadoras da creche fundada por Maria Luíza, como a educadora Anajara que
nos cedeu algumas fotos para o estudo da memória da Profa. Maria Luíza. Por fim, encontrei,
em mãos de um adolescente da oficina de teatro da Odeart, a obra Beiru, produzida pela
Associação Comunitária Carnavalesca Mundo Negro (2007), edição educativa da Fundação
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Pedro Calmon, intitulada ―Literatura Negra‖, Coletânea nº 01, que apresenta a Profa. Maria
Luíza como uma das personalidades de afirmação da identidade negra no Beiru.
O festival de rua em 2010 foi intitulado ―Festart Odeart Mulher do Cabula‖, com o
cenário de um Ojo Oba, quer dizer mercado do rei na língua iorubá, representou a estrutura
socioexistencial do afin, palácio do rei. Por ser alusivo à mulher negra do Brasil, o rei foi
simbolizado pelas Iyas, como a Iya Oba Tosi, uma das fundadoras da primeira casa da
tradição nagô na Bahia, sua expansão no Cabula com o Ilê Axé Apô Afonjá teve como
fundadora a Iya Oba Biyi, Mãe Aninha, Eugênia Anna dos Santos, que já apresentei.
Neste cenário, a mulher congo-angola foi homenageada pela memória da Nengua Maria
Neném, primeira matriarca do culto de Angola na Bahia, fundadora do Terreiro Tumbenci no
Beiru. O palco foi montado em frente ao Terreiro Vivo Deus na Estrada das Barreiras, uma
tentativa de se aproximar da representação simbólica do vitalismo social do lugar onde ficava
o palácio do rei, nos antigos reinos-cidades dos povos africanos.
O festival foi aberto pelo Grupo Percussivo Odeart com o toque Cabula, depois o
Akpàló fez uma apresentação e convidou o público a participar do ato festivo em homenagem
à mulher negra da Bahia. Com as palavras cantadas ―Licença senhor, licença senhora/ sou o
Akpàló, contador de história da cultura ioruba/ Peço-lhe licença para Oba de Adê começá
[...]‖, o Akpàló recriado abre as atividades culturais. Esses versos ditos pelo Akpàló convidam
os presentes a participarem das atividades artísticas e culturais, sendo a primeira a peça teatral
intitulada A Arca do Não É, uma crítica à negação da alteridade própria e cultural; também se
apresentaram grupos culturais de dança afro e break dance, a música afro da Banda Didá e da
Banda Arca do Axé e o Grupo de Samba Só pra Ficar. Ao redor do palco, estavam as barracas
com artesanatos e culinária africana. Foi uma atividade bastante acolhida pela comunidade
com participação de crianças e adultos.
O mercado é o lugar onde todas as pessoas das vilas e aldeias da África se encontram.
No Brasil, as feiras livres estão em várias cidades, na Bahia as mais frequentadas são: Feira
das Sete Portas e Feira do São Joaquim, antiga Água de Meninos. Em algumas comunidades
sociabilizadas por descendentes de africanos, as feiras reafirmam os valores culturais
enraizados pelos ancestrais africanos, suas formas políticas e econômicas de ganho para a
sobrevivência. No Cabula, a feira está presente no Beiru e no Pernambués e caracteriza uma
riqueza cultural africano-brasileira inigualável. Nos reinos nagôs:

Os mercados se caracterizam pela presença de árvores frondosas que dão
sombras, facilitando o comércio e o descanso das jornadas de trabalho.
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Centros nevrálgicos da vida das cidades por toda África negra, neles são
também realizadas inúmeras prestações de serviços, como os de medicina,
alfaiataria, costureira, cabelereiro, etc.
É ainda no mercadão que são realizadas diversas atividades sociais e
culturais, visando maior divulgação e participação do povo. (LUZ, M.A.,
1995, p.128-129).

Nos mercados iorubás, o Akpàló é encontrado com frequência, assim como no Norte de
Angola é encontrado o Kipovi. No Brasil, não temos essa tradição, por isso na Odeart recriei o
mercado como forma de aproximação da cultura ancestral, e esta forma flexível nasceu numa
prática pedagógica das oficinas de teatro do Grupo Teatral Artebagaço, entre 2006 e 2007,
durante a renovação do espetáculo teatral A de Ó, quer dizer ―Estamos chegando‖.
Ainda em 2010, apresentei à Odeart a terceira iniciativa ―Erí Okán (Consciência)?‖. Os
diálogos sobre essa temática, principalmente nas oficinas de criação, aprofundaram-se na
temática ―Memória e Identidade Africana‖, muito ampla, então sugeri que a temática se
aproximasse ao máximo da realidade africano-brasileira e que não ficasse presa a uma forma
de linguagem.
E sugeri também que as atividades dessa iniciativa fossem feitas anualmente ou
bianualmente, e poderiam ser em forma de mostra cultural, de seminário ou de sarau. A
proposta foi acolhida e iniciamos com ―Mostra Cultural Erí Okán‖ com a temática ―Dinâmica
da Afirmação da Identidade Africana‖, e achamos por bem continuar com o cenário em forma
do Ojo Oba, mercado do rei.
No Erí Okán, houve exposições de linguagem africano-brasileira nas artes plásticas,
teatro, dança afro e na música percussiva. Realizado no Teatro UNEB, o evento inicia com
uma mesa institucional constituída por representantes da Odeart, do PRODESE e do
CEPAIA, cada representante institucional apresentou sua reflexão do sentido Erí Okán e a
Odeart agradeceu a parceria institucional, em seguida, vieram as apresentações artísticas e
culturais.
O ano de 2010 foi fértil em ideias criativas para a Odeart, e a presença do símbolo
Akpàló na Odeart favoreceu essa criatividade, principalmente nas recriações de cenários para
uma maior quantidade de pessoas participantes.
De fato, a forma do preparo das dinâmicas pedagógicas através das rodas de conversa,
com o Akpàló recriado do contexto nagô dizendo um conto, extraído da obra de Deoscóredes
M. dos Santos (2004) e colaborou para a rapidez da quebra dos valores etnocêntricos e pôde
fortalecer o sentido de alteridade africano-brasileira. Este símbolo dinamiza as atividades da
Odeart, sempre com a recriação do cenário pluricultural de ênfase no universo cultural nagô.
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5.3 A DINÂMICA AFRICANO-BRASILEIRA DO KIPOVI CABULEIRO NA ODEART

O Projeto Odeart, após dois anos de buscas por parceria financeira, foi acolhido pela
primeira vez por uma instituição de incentivo às atividades do movimento social, a CESE –
Coordenadoria Ecumênica de Serviços, que apoiou os desdobramentos das oficinas de
criação. Estive na coordenação geral dessa iniciativa e foi possível conhecer de perto como os
discursos entre as instituições se desdobram durante as relações sociais.
Com isso, lembro-me de Foucault (2008, p.50), ao se referir às relações complexas que
travam os objetos dos discursos, mas as relações podem ―[...] justapor-se a outros objetos,
definir sua diferença, sua irredutibilidade e, eventualmente, sua heterogeneidade; [...]‖. E, de
fato, durante a análise dessa relação, entendi que não basta a instituição comunitária
apresentar sua proposta criada por um grupo próprio, pois, na parceria institucional, outro
discurso bastante diferente ao do grupo das vivências comunitárias surge e exige uma nova
relação social.
O discurso da Odeart enuncia o enfrentamento às políticas de neocolonização da
sociedade etnocêntrica, contudo muitas instituições parceiras estão preocupadas com a luta de
classes, por isso caracterizam o descendente de africano como ―o pobre‖, algo antagônico aos
interesses sociais das territorialidades negras, sendo necessária paciência para firmar tais
parcerias.
Os diálogos permitiram a realização da parceria, e, além da função na coordenação
geral, me mantive na função de educadora das dinâmicas de leitura interpretativa e cênica da
oficina de teatro, e, nas oficinas de literatura, recriamos o contador de história com a temática
―Memória do Cabula‖ com educadores da dança afro e da música percussiva.
Este foi um denso trabalho que resultou na ―II Mostra Cultural Erí Okán‖, realizada no
Sindicato de Aguas e Esgotos do Estado da Bahia – SINDAE em novembro de 2011. Esta
iniciativa teve também apoio institucional da SEPROMI – Secretaria da Promoção da
Igualdade Racial, que se responsabilizou pela alimentação dos participantes da oficina, do
SINDAE que cedeu o espaço para a realização da II Mostra Cultural. Considero esse
momento uma nova etapa da Odeart, pudemos ampliar o intercâmbio de valores culturais.
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Figura 62 – Atores Daniela e Tiago no ensaio da peça ―Passando Direto‖, 2011

Figura 63 – Oficina de interpretação, 2011 Figura 64 – Oficina de corpo e expressão, 2011

Figuras 65 e 66 – Ensaios da peça Passando Direto, 2011
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Nas oficinas de teatro, os adolescentes e jovens contaram com a participação de dois
adultos na montagem, em uma troca de experiências que enriqueceu a dinâmica pedagógica
das oficinas. Além do teatro, as oficinas de dança e música ampliaram a noção de estética
africano-brasileira, isto é, o sentido de belo nas linguagens do contador de história, da dança e
nos ritmos percussivos como o ritmo do toque Cabula que abria as vivências pedagógicas.
Figura 67 – Oficina de dança para
adolescente, 2008

Figura 69 – Oficina de música: ensaio,
2011.

Figura 68 – Oficina de dança para criança,
2011

Figura 70 – Oficina de música e participantes,
2011.

É dessa forma, com várias linguagens intercambiando valores no mesmo cenário, que o
sentido de educação pluricultural brota nos educadores, e esse cenário pedagógico oferece
possibilidades de compreensão das relações entre as diversas linguagens artísticas e suas
origens culturais. Nessas oficinas, coube ao Kipovi, embora com o nome de Akpàló, gerar a
reflexão sobre a cultura que carrega o nome Cabula, quando os participantes aprendiam as
linguagens artísticas e ouviam a história da presença de afirmação africano-brasileira no lugar.
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A iniciativa Oba de Adê, a partir de 2011, desdobrou-se em um conjunto de rodas de
diálogos, e a temática aprofunda-se na denúncia da violência urbana que encurta a vida dos
adolescentes e jovens do Cabula, das mortes por assassinatos (12 mortos de uma só vez, filhos
que não chegaram aos 22 anos de idade), por isso um dos maiores apelos dessa iniciativa é a
reafirmação da vida e o fortalecimento dessas mães.
Destaca-se nas rodas a importante função da mulher negra mãe na sociedade atual, a
principal provedora da vida na maioria das famílias em suas comunidades, mulheres que
carregam seus filhos desde o útero e choram por tantas perdas prematuras e atrozes. Oba de
Adê destaca a reivindicação do direito da criança e do adolescente a sonhar, brincar nas ruas
onde moram e a viver com liberdade e dignidade, um constante desafio comunal.
Oba de Adê, em 2012, contou com a presença dos dois símbolos, Akpàló – recriado
como contador de histórias extraídas da obra de Deoscóredes Maximiliano dos Santos, Mestre
Didi Axipá: ―Iyá Omin, Mãe D‘Água: conto da terra de Gruncis‖ (2003, p. 21-22) e ―A
vendedora de acaçás que ficou rica‖ (2003, p.111) e ―Orixá Ibeji, Cosme e Damião‖ (2003,
p.191-194) –, e o Kipovi, com narrativas orais sobre a presença da ancestral Maria Neném no
Beiru. Ambos valorizavam a presença afro-feminina.
Durante as rodas de diálogos de Oba de Adê, de 2013, passei à busca de contos míticos
da tradição congo-angola e observei que não eram de fácil acesso. Dos que encontrei, alguns
traziam a pluralidade africano-brasileira carregada de expressões em Ioruba e guardavam um
conhecimento próximo aos mitos iorubás. Mas, entre estes, estavam alguns contos que eram
diferentes, correspondendo aos mitos de origem da tradição congo-angola, e, a partir desses
mitos, pude conceber o contador de história Kipovi e apresentá-lo nas atividades de afirmação
da mulher negra pelo enunciado Kipovi Cabuleiro.
É importante dizer: as experiências com participação comunitária são emocionantes,
quem pode traz um gole de prosa, de conhecimento, uma expressão artística, alimentação do
grupo, Em 2013, Oba de Adê teve o apoio institucional da Natura com material para as
oficinas de maquiagem, de artesanato e uma oficina com o contador de história ditas por mim,
que puderam ser ouvidas também pelas avós e mães das crianças presentes.
Foi um momento agradável com muitas trocas: ―[...] a função do artista-educador
desenvolve-se numa mutualidade, no convívio diário.‖ (SANTOS, I., 2006, p. 44), realmente
a possibilidade de estar no mesmo espaço permite o compartilhar das experiências vividas,
muitas vezes desconhecidas por muitos participantes do grupo, que de certa forma passa ser o
grupo de pertencimento cultural por partilhar os modos de ser e formas de linguagem.
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Figura 71 – Oficina de Maquiagem, 2013

Figura 72 – Oficina de Artesanato, 2013

.O importante, nesse momento, foi o conhecimento adquirido pelas participantes para
cuidar do corpo e não apenas do rosto, pois um dos subtemas das oficinas foi a saúde da
mulher. Inaicyra F. dos Santos, no que confere à atividade da dança, destaca que: ―[...] o
corpo é, portanto, um elemento portador do conhecimento e de expressão.‖ (2006, p. 102), a
educação do corpo através da arte fez que este momento seja único na vida daquelas
mulheres.
Mas no ano seguinte, nem tudo correu como desejamos, e, em 2013, as linguagens da
dança e da música entraram em silêncio por falta de ajuda material-financeira, pois a
manutenção dos instrumentos musicais e as vestes da dança requerem custos elevadíssimos.
Manter um projeto deste precisa de muitas parcerias das instituições públicas, porém, quando
isso ocorre, exigem o impossível das instituições comunitárias para cumprir os aparatos
ideológicos, como o preenchimento de formulários positivistas com descrição detalhadas das
atividades e prestação de contas. Ressalto que a CESE foi/é a instituição compreensiva, mas
não é suficiente, pois outros parceiros precisam deste exemplo.
Na Odeart, em sua maioria, os educadores artistas (músicos, atores, dançarinas,
cantores, poetas) são pessoas da comunidade que trabalham em outras instituições e dedicam
um pouco do seu tempo à Odeart. Quando se fala em ajuda aos educadores, isso significa um
recurso para o deslocamento e, se possível, um lanche, pois, muitas vezes há deslocamentos
longos e cansativos, uma vez que eles não saem de suas residências para a Odeart, saem de
outro local e ficam mais de quatro horas fazendo a atividade pedagógica.
As oficinas de teatro são feitas por educadores que trabalham com a linguagem teatral e
tiveram a formação em curso livre ministrado por Diego Nicolin, Doutor em Dramaturgia,
Mestre e Licenciado em Teatro pela Universidade Federal da Bahia. Diego não se encontra
mais na Odeart, retornou ao seu país de origem, Itália, mas deixou o legado criado junto
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comigo e Beni Moraes, o Teatro Artebagaço, modo próprio de fazer teatro, um legado da
Odeart.
Nas oficinas de literatura são lidos textos orais ditos, e lidos os textos escritos, que, a
partir de 2013, são de autores africano-brasileiros e brasileiros. Nesses cenários, o Kipovi
Cabuleiro conta histórias do Cabula, o cenário recriado é de uma floresta para história de
valorização da mata, concebido para se aproximar da mata africano-brasileira do Cabula, a
tradição africana que só existe por que tem folhas (árvores) e água que mantêm a terra úmida.
A quarta iniciativa da Odeart foram as ―Narrativas Orais: a memória da luta negra da
Bahia”, ação que nasce, em abril de 2012, nas oficinas de literatura com o contador de
história do Cabula, ainda sendo chamado de Akpàló. A dinâmica se desdobra em rodas
itinerantes, abordando a luta pela liberdade negra na Bahia, com destaque para a Revolta dos
Búzios e a Rebelião dos Malês.
A narrativa que embasou os diálogos foi sobre Zeferina, a ancestral que enfrentou a
polícia provincial nas terras do Cabula no século XIX (NICOLIN, 2014, p. 47-48), assim
como a narrativa sobre a Revolta dos Búzios foram destacados os quatro líderes sacrificados
pela polícia provincial: Lucas Dantas, João de Deus, Manoel Faustino e Luís Gonzaga. Estes
diálogos foram em oito encontros, cada um com cinco horas, tendo o Grupo de Trabalho da
Odeart organizado o conhecimento e definido a forma de linguagem para a expansão desse
conhecimento.
Nesse período, surgiu o edital público da SEPROMI – Secretaria da Promoção da
Igualdade Racial, intitulado ―Agosto da Igualdade‖ 2012, com ênfase na temática da Revolta
dos Búzios que já estávamos trabalhando. A Odeart concorreu e foi classificada entre as 10
entidades de cultura negra da Bahia, com a proposta: ―Narrativas Orais: A Revolta dos
Búzios‖. Para valorização da cultura negra a história foi: ―[...] contada ou representada com
um instrumento comunicativo principaldo homem, o corpo‖ (OLIVEIRA, 2007).
A iniciativa foi apresentada em quatro rodas temáticas, cada roda de diálogo, sendo
composta por um estudioso da educação superior, um da educação básica e um estudante do
ensino médio de uma escola do Cabula. Foram dois dias de atividade, e, no final de cada roda,
houve a participação de grupos culturais de capoeira, grupos artísticos de dança e música
percussiva, enquanto o contador de história abria e fechava as rodas de diálogo.
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Figura 73 – Grupo de Trabalho da
Odeart, 2012

Figura 75 – Roda 1: preservação dos
Heróis de Búzios
Figura 77 – Diretoras da Odeart, 201283
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Figura 74 – Abertura da Roda Kipovi
Cabuleiro, 2012

Figura 76 – Roda 3: Trilhas dos Heróis de
Búzios, 2012
Figura 78 – Aberturas das
rodas de diálogo: xequerê

Momento de assinatura do convênio da ODEART com A SEPROMI para realização do Agosto da Igualdade
2012. Local: Casa do Olodum. Da esquerda para direita: Janice Nicolin, Andrea Sena e Joelma Moura, diretoras
da Odeart.
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Figura 77 – Cartaz A3 de divulgação. 2012

Convém ressaltar que todas as atividades apresentadas até o momento parecem ser
pontuais, enquanto dinâmica de realização espaço-temporal da atividade, no entanto, para
quem organiza, é uma prática cotidiana, pois as articulações político-sociais e as atividades de
valorização da cultura se fazem por uma movimentação dos grupos de trabalho em educação
durante o ano, o novo se apresenta após o término de cada evento comemorativo.
Um dos exemplos são as oficinas de teatro e literatura, são dinâmicas pedagógicas
contínuas, e, mesmo sendo feitas por três meses, os participantes continuam nas apresentações
cênicas, nas atividades de produção de texto e de renovação do aprendizado da matemática,
pois a maioria tem dificuldade de entendimento da linguagem matemática. Não é reforço, uma
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mera repetição didática, é um acompanhamento pedagógico que visa ultrapassar esse
obstáculo no processo de aquisição desse tipo de conhecimento.
A oficina de literatura merece destaque por sua singularidade, porque nesta o contador
de história convida a criançada para o mergulho na cultura através dos textos ditos, falados, e,
depois, dos escritos. Nos textos orais, aprendem a ouvir e contar histórias sem estar presos aos
textos escritos. Quando mergulham nos textos poéticos escritos – contos, poesias, crônicas –,
passam a perceber a diferença entre ler e contar uma história, a literatura, então, passa ser
vista para além de sua única forma imposta pela escola, a forma escrita, como é conhecida
pela maioria dos alunos da educação básica. Nessa oficina, as histórias são recriadas de várias
formas, a criança aproveita o espaço para brincar de roda, algo difícil de fazer nas ruas,
devido à violência nas ruas.
Nas oficinas, recriei cenários da cultura nagô com o Akpàló dizendo os textos escritos
por Deoscóredes Maximiliano dos Santos, Mestre Didi Axipá, como: ―Um negro baiano em
Ketu‖ (2003, p. 9), ―O Filho de Oxalá chamado dinheiro‖ (2003, p.31) e ―Como Oxalá
tornou-se rei‖ (2003, p. 223-224), e cenários congo-angola de textos narrados por algumas
senhoras das casas de culto do Cabula. Com isso, o Kipovi começou a ganhar corpo como o
Contador Cabuleiro da história do Cabula, situação em que os textos eram totalmente orais,
tal como fazem os contadores da tradição oral.
Eis algumas das imagens.
Figura 80 – Oficina literária: Contador de histórias, 2013
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Figura 81 – Oficina literária: crianças brincando
de roda, 2013

Figura 82 – Oficina literária: Recriação com
Pintura: Profa. Daniela Costa

Dessa experiência com o Kipovi, um novo cenário brotou na oficina de literatura, os
Saraus Odeart, uma criação da Profa. Andrea Sena Souza e do Prof. Adriano de Andrade que
desdobraram as atividades dessa oficina em 2013, sugerindo a realização de dois saraus no
ano: Sarau Odeart Criança e Sarau Odeart Juventude Negra para adolescentes e jovens.
Amadureceram a ideia e, para compor o grupo de trabalho do Sarau, convidaram o
Tiago Zion, nome oficial Tiago Souza, poeta do Coletivo de Poesia da Bahia e estudante da
Universidade do Estado da Bahia do curso de Graduação em Comunicação Social. Tiago Zion
fez uma pesquisa de campo na Odeart, mobilizou muitos poetas do Coletivo de Poetas da
Bahia, a exemplo das poetas Jina Carmem, Vanessa Soares e do poeta Rafael Pugas. Adriano
Andrade convidou a escritora Nádia Cerqueira e o cantor Geivisson dos Anjos.
O primeiro sarau compôs a iniciativa Oba de Adê e foi alusivo à mulher, contando com
a presença da poeta e escritora Nadia Cerqueira, da Banda LatinGueto e do cantor/compositor
Geivisson dos Anjos. O Cartaz apresenta o convite para os poetas locais participarem:
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Figura 83 – Cartaz Mulher do Cabula, 2013

Figura 84 – Geivisson dos Anjos, Cantor e Compositor, 2013

.
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O Sarau do Caçador foi realizado em abril de 2014, com cenário da mata cabuleira.
Figura 85 – Janice Nicolin, Kipovi Cabuleiro,
narra Cabula

Figura 86 – Janice Nicolin, Akpàló,
narra o Mito de Odé

O terceiro sarau, denominado Sarau das Pretas, alusivo à mulher negra 2014, recebeu
quase 100 pessoas, mobilizando comunidades do Cabula e de Salvador:

Figura 87 – Poeta e escritora Nádia
Cerqueira, 2014

Figura 88 – Ganhadores do sorteio de
livros, 2014

.

O Sarau das Pretas compôs o conjunto de atividades do Projeto Julho das Pretas,
organizado pelo Odara: Instituto da Mulher Negra, que se dedica às realizações de iniciativas
contra o racismo e a violência à mulher negra. As atividades do Julho das Pretas fazem parte
das iniciativas de luta da Rede de Mulheres Negras do Norte e Nordeste. O Sarau das Pretas
foi o enunciado da Odeart de participação na ―Marcha das Mulheres Negras Contra o
Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver‖ a se realizar em 2015. Eis algumas imagens das
cenas do sarau 2014.
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Figura 89 – Cartaz produzido por Tiago Zion, 2014

Figura 90 – Poeta Tiago Zion, recitando,
2005.

Figura 91 – Poeta Jina Carmem, recitando,
2005.
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Figura 92 – Geivisson dos Anjos: voz e
violão, 2014

Figura 93– Mestre Kangaia: Banda Latin
Gueto, 2014

Figura 94 – Cantora Vivian Caroline e a
LatinGueto, 2015

Figura 95 – Coreógrafa Márcia Andrade,
2015

Figura 96 – Poeta Vanessa, 2015

Figura 97 – O público: lideranças e artistas,
2014

O Julho das Pretas de 2014 na Odeart teve várias ações, além de fazer o Sarau das
Pretas, realizou três rodas de diálogos: duas em escolas da rede estadual na comunidade Beiru
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e Narandiba, uma no CMEIA, na Estrada das Barreiras, e um seminário com a temática
―Igualdade na Diversidade: Gênero e Raça‖, no auditório do CPEDR/UNEB – Campus I, com
duas mesas, uma pela manhã e uma pela tarde; no público, estavam estudantes e educadores
de escolas estaduais do Cabula e lideranças comunitárias, como nas figuras a seguir.
Figura 96 – No Colégio Edivaldo Fernandes-Beiru, 2014.

Figura 99 – No CMEIA-Barreiras, 2014

Figura 100 – CPEDR/UNEB-Campus I, 2014

.
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Figura 101 – Cartaz Programação Julho das Pretas, 2014
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Figura 102 – Ana Célia da Silva, Naiara Leite e Janice Nicolin, 2014

Nessa mesa, os conhecimentos apresentados enriqueceram os participantes, que têm
pouca oportunidade de dialogar sobre raça e gênero na escola e na família. A mesa foi aberta
com a palavra da Profa. Dra. Ana Célia da Silva, uma das autoras mais conceituadas na
temática Política do Embranquecimento no Brasil. Primeira autora a mostrar a ideologia do
racismo no livro didático, denuncia que o negro é sempre apresentado como um personagem
inferiorizado socialmente e subalterno.
Em seguida, a palavra esteve com Naiara Leite, liderança do Odara: Instituto da Mulher
Negra, que motivou a reflexão dos adolescentes e jovens com o tema ―Identidade negra,
gênero e raça‖. Por fim, com o tema ―Respeito à alteridade mulher negra na escola e na
sociedade‖, são concluídas as atividades da mesa.
O Erí Okán 2014 foi a última ação da Odeart que analisei para este estudo. Em forma de
seminário, a ação foi realizada no CPEDR/UEB. O tema Erí Okán Cabula, que significa
Consciência do legado africano-brasileiro Cabula, dinamizou as falas das duas mesas, uma no
matutino e outra no vespertino. Como sempre, a maioria dos participantes no público foi de
estudantes e educadores de escolas públicas do Cabula, e os participantes da mesa eram
moradores ou estudiosos da cultura negra que vivem a socioexistência do Cabula.
O seminário teve Adriano de Andrade na função do Kipovi Cabuleiro, abrindo as
atividades, narrando um pouco da história do Cabula. Na mesa do matutino, estava a cantora
Vivian Caroline Queiroz, moradora do Cabula desde criança e uma das diretoras da Didá
Escola de Música Feminina; Hildete Costa, coordenadora do Centro de Documentação e
Informação da Universidade do Estado da Bahia – CDI/UNEB. Na mesa do vespertino, o
poeta, escritor e educador Davi Nunes, morador do Cabula, apresentou sua obra inspirada na
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história do Cabula – ―Bucala‖, e o professor da Guiné Bissau Adulai Baldé falou da educação
no seu país.
Figura 103 – A partir da esquerda, Adulai Baldé, Davi Nunes e
Adriano Andrade, 2014
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Figura 104 – Cartaz Eri Okán Cabula, 2014

260

5.4 A ESTÉTICA AFRICANO-BRASILEIRA NO COLÉGIO GOVERNADOR ROBERTO
SANTOS

Não é fácil traduzir a experiência africano-brasileira na escola neste traçado escrito, as
emoções de recalque da existência, as ações etnocêntricas que travam os corpos e vozes não
cabem num texto escrito e, talvez, nem num texto oral. Lembro que, em 2007, comecei, aos
poucos, a perspectiva de educação pluricultural no Colégio Governador Roberto Santos.
Em estudos anteriores, concebi a perspectiva de educação pluricultural tendo a cultura
ancestral africana e africano-brasileira como ponto de partida das investigações da negação da
alteridade existencial e ponto de chegada das possibilidades de afirmação das alteridades
africano-brasileiras, já que a maioria dos participantes da escola pública de Salvador é de
descendência africana.
Uma maioria é submetida na escola aos valores eurocêntricos e conhecimentos que
afirmam ser a Grécia o berço civilizatório da humanidade. E não é só isso, além de atribuir o
sentido de civilizatório a tudo originado na Antiga Grécia, a escola, ao falar das origens do
Brasil, ignora que, antes de os colonizadores portugueses chegarem, havia uma civilização
ameríndia, povos autóctones com riquíssimos legados diversificados.
Povos como os Tupinambás, que viviam em todo o litoral brasileiro até o genocídio das
políticas coloniais, foram praticamente exterminados, assim como muitos povos das Américas
foram obrigados a mudar de grupo de pertencimento social e até mesmo se destituírem de
suas referências culturais, quando passaram a viver nos contextos urbanizados pela
colonização: vilas, cidades.
E, estando diante de estudantes que preferem ser mulatos a ser negros, coloquei a
dúvida na afirmação da Grécia como ponto de partida da humanidade, pois sabia que iria
provocá-los sobre a sua identidade civilizatória e, em seguida, a cultural. Por isso, defini
como ponto de partida a reflexão sobre o processo civilizatório do Brasil, já que muitos
brasileiros acreditam, pelo que a escola lhes ensinou por repetição, que o Brasil começa com a
chegada de Cabral e que o primeiro movimento de liberdade dos portugueses foi a
Inconfidência Mineira, cujo herói, o ―símbolo pátrio‖, é Tiradentes. Tudo isso foi posto em
questão.
Realizar qualquer movimento de ruptura dos valores cristalizados na escola é uma
labuta árdua, questionar o conhecimento oficial ditado no livro didático é considerado uma
afronta e/ou loucura. Muitas vezes, fui considerada como louca no colégio por ter questionado
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o dado inaugural da luta pela liberdade estar atribuído aos Inconfidentes Mineiros. Essa
dúvida causou desconforto entre os professores, e muitos colegas considerados donos do
saber da História do Brasil negavam essa afirmação para seus alunos durante suas aulas e eles
ficavam confusos.
E mais: não se falava na luta de Zumbi, que é muito mais antiga, desde o século XVII,
muito menos da Rebelião dos povos autóctones chamada pelos historiadores Confederação
dos Tamoios no século XVI, lutas inaugurais pela liberdade socioexistencial no Brasil.
Tais descrições não apontam o professor como único responsável pela negação do
conhecimento da história e culturas africanas e ameríndias, sua formação acadêmica, ancorada
no padrão universal de pessoa e nos valores etnocêntricos, o impede de perceber que quem
aprende precisa ser respeitado na sua alteridade, seu solo de origem, com suas culturas e
conhecimentos herdados das experiências cotidianas. Além do mais, é relevante considerar
que o professor tem como seu guia básico do conhecimento do componente curricular ou
disciplina curricular o livro didático. Neste ponto, entendo quando Ana Célia Silva (2011,
p.74) salienta:

Acreditamos ser necessária na escola a presença de um professor que saiba
utilizar o livro didático como instrumento de reflexão crítica, uma vez que
solicitar às instituições governamentais a revisão do livro, denunciar junto
aos pais e professores seu conteúdo racista e o de outros materiais
pedagógicos e mesmo não usar o livro, nos parece constituir, no momento,
apenas estratégias de denúncia e de organização para enfrentamento do
problema.

Uma educação ancorada no etnocentrismo, certamente, gera equívocos no aprendizado.
Observei que os estudantes têm muito mais equívocos do conhecimento sobre a história e as
culturas do seu próprio país do que o conhecimento do passado vivido que constituiu o
processo civilizatório brasileiro. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, negros e brancos só
conhecem o que a escola lhes ensinou, e não cabem, nesse conhecimento, as referências dos
povos africanos trazidos ao Brasil e dos povos ameríndios com os quais, no ano de 1500,
Cabral fez contato.
Durante as análises das vivências na escola, interpretei muitas situações de omissão
desses conhecimentos e da negação da identidade cultural africana. Marco Aurélio Luz, em
entrevista ao jovem negro Luís Carlos dos Santos em 1977, na ocasião, estudante do Instituto
de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, que lhe perguntou sobre
―As Semanas Afro-brasileiras‖ no MAM do Rio de Janeiro e a importância de a escola
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possibilitar a oportunidade de estudos da cultura negra e dos reinos africanos, ao lado dos
estudos portugueses, ele assim respondeu:

Isto poderia dar uma força maior à unidade cultural brasileira. Promover
uma integração dessa pseudodemocracia racial que nós temos. A
possibilidade de uma maior informação sobre o negro não pode ser só aquela
que o mostra como o desgraçado escravo vindo da África, ou ensina que os
negros que sobressaíram no processo histórico brasileiro não eram
exatamente negros, e sim mulatos. Isso é uma desvalorização do negro como
pessoa, que só pode se sentir recalcado e buscar uma identificação como
branco ou o mulato, o que fatalmente o levará à perda de uma identidade.
(LUZ, M.A., 2013, p. 52).

O que chamo equívocos de conhecimento da história e culturas do Brasil é justamente
quando o negro não se vê negro, negando essa identidade, sendo ele a maior referência do
contingente populacional brasileiro, força do trabalho braçal e intelectual. Muitos negros
ilustres, como Teodoro Sampaio, Juliano Moreira, Milton Santos, Simões Filho, compõem o
conjunto de personalidades brasileiras, mas a política do embranquecimento os considerou
mulatos, por isso o equívoco na identidade cultural. O ser humano é negro ou é branco, não há
meio termo nas características identitárias, que não são apenas raciais, pois há muito do que
foi herdado dos legados culturais quando se afirmam essas identidades.
E, diante de tantos desafios temáticos que caracterizam a alteridade própria – cultura,
gênero, raça –, decidi que a cultura ancestral africana seria o ponto de partida e de chegada da
perspectiva de educação pluricultural, e, ancorada nesse pensamento, elaborei o projeto Èkó
para o Colégio Estadual Governador Roberto Santos.
Em 2007, fiz pequenas experiências com turmas do 1º e 2º ano de Formação Geral,
através das oficinas de literatura com oito horas por unidade, apresentadas como atividade do
componente curricular Língua Portuguesa, ministrado em 4 horas semanais e 30 horas
mensais aproximadamente. Os textos foram extraídos de obras de autores que apresentavam
personalidades como Zumbi, Luiz Gama, Mestre Bimba como referências africanobrasileiras, indicando-se aos estudantes sites de buscas na Internet.
Foram feitas duas mostras: a primeira mostra foi em maio, mês em que se comemora o
Dia da África – 25 de maio, instituído pela ONU em 1972, após reunir as lideranças
executivas das nações africanas para fortalecer a luta contra a dominação europeia. A segunda
mostra foi em novembro, mês que comemora a morte de Zumbi, líder dos Quilombos dos
Palmares no dia 20 de novembro. Nos estudos efetuados, vimos como é importante
comemorar o Dia da Consciência Negra, já que está relacionado à morte de Zumbi,
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considerado o principal símbolo da luta do povo negro do Brasil, luta que continuamos a
ritualizar dentro e fora da escola.
Essas experiências tiveram a colaboração do Projeto Odeart da Associação ArtísticoCultural Odeart na criação de linguagens artístico-culturais. Neste ponto, reelaborei a proposta
para 2008, com a participação da Odeart, para criar cenários africanos e africano-brasileiros.
Convidei algumas professoras do colégio de cada área de conhecimento – linguagem e
códigos, ciências humanas e ciência da natureza e matemática –, mas apenas duas educadoras
da área de ciências humanas agregaram esses valores.
Em 2008, apresentei ao colégio o Projeto Èkó, e, embora a coordenação tenha
considerado uma boa proposta, a direção não deu importância. Na verdade, o colégio vivia
uma má gestão que culminou com o pedido de saída da gestora por um grupo expressivo de
professores junto à Secretaria de Educação. Nem por isso, deixamos de realizar o Projeto Èkó
com os estudantes de Formação Geral, turmas do primeiro e segundo ano, contando com as
professoras Benivalda Moraes do componente curricular História e Nanci Gotardo do
componente curricular Geografia.
Figura 105 – Da esquerda: Professoras Benivalda Morais e Nanci Gotardo, 2015
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É importante dizer que os diálogos entre as educadoras não foram para fazer simples
justaposição disciplinar, nestes estavam em destaque as relações dialéticas entre vários pontos
de vista sobre o conhecimento que detínhamos sobre a cultura africana e africano-brasileira e
os conhecimentos curriculares das disciplinas.
A linguagem cotidiana foi o elemento da mediação dos conhecimentos, por exemplo,
propus que iniciássemos com a reflexão do processo civilizatório brasileiro, tendo como ponto
de partida a colonização e os povos oprimidos, sugerindo a interpretação da Carta de Pero
Vaz de Caminha.
Nesses encontros, a linguagem cotidiana mediou a escolha do tema para as três
disciplinas e favoreceu a compreensão do Projeto Èkó, uma iniciativa com educadores e
estudantes, intercambiando conhecimentos diversificados e valores culturais herdados.
Quanto aos estudantes, houve resistência quando apresentamos84 as temáticas, mesmo
tendo deixado em aberto para sugestões. Observei, no decorrer das aulas, que não era rejeição
à cultura, pois não conheciam os temas que apresentamos. No aprendizado proporcionado
pela disciplina Língua Portuguesa, eles estavam convictos de que o aprendizado era apenas
dos conteúdos da gramática normativa e, por uma dinâmica pedagógica prescritiva, nossa
proposta era participativa com elaborações próprias; nas aulas de História e Geografia,
questionavam o conhecimento por não estar no livro didático da disciplina.
Digo que, qualquer forma de abordagem pedagógica inovadora gera estranhamento,
tanto nos estudantes quanto nos professores, pois, para eles, o ensino da NP – Norma Padrão é
a forma única de aprendizado da língua oficial. Marcos Bagno e outros (2002, p.78)
salientam:

A universidade, como formadora de professores de língua, tem de responder
tais exigências renovando a maneira de empreender essa formação, deixando
de concentrar-se na transmissão estática da NP e da gramática normativa
para estimular o conhecimento dinâmico da linguagem toda sua diversidade.

Mesmo com essas críticas de Bagno e de outros estudiosos da sociolinguística, os atuais
futuros educadores da língua portuguesa, no estágio, tendem à repetição de uma dinâmica
pedagógica meramente desinteressante, nem se permitem refletir sobre sua situação de
estudante desde a educação básica como mero reprodutor do que o livro, o módulo ou o
discurso do professor lhes impuseram.

84

Neste caso, o uso da 1ª pessoa do plural refere-se às professoras e a mim.
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Reconheço que o futuro educador precisa conhecer a tradição gramatical como único
ensino da língua para depois criar sua crítica, foi o que fiz desde o curso de Licenciatura em
Letras Vernáculas com Francês. Dessa forma, pude criar novas linguagens nas aulas de língua
portuguesa e propor parcerias com as educadoras de outro componente curricular para ações
interdisciplinares no Projeto Èkó.
É importante destacar que os projetos de educação pluricultural têm características
transdisciplinares, isto é, o conhecimento não é fragmentado por ter sido produzido fora de
uma concepção disciplinar, sua visão de ciência não está relacionada à disciplinaridade, à
fragmentação do saber, a ciência é a atividade de pesquisa de ―[...] um pensamento que se
tenha reconciliado com a vida.‖ (MAFFESOLI, 2001, p.23), o projeto de educação
pluricultural se realiza com um conhecimento fruto de um saber enraizado nas vivências.
Um projeto de educação pluricultural na escola precisa negociar com os campos de
conhecimento atrelado ao ―pensamento progressivo‖ (MAFFESOLI, 2007, p.33) reconhecido
pelo livro didático. Por essa razão, o Projeto Èkó foi dinamizado pela ―interdisciplinaridade‖
(JAPIASSU, 1976, p. 61), a partir de uma perspectiva de educação pluricultural que cria os
cenários capazes de dialogar com o conhecimento oficial impresso no livro didático e outras
fontes.
E, sem querer historiar o processo da produção do conhecimento da disciplinaridade,
destacarei a fragmentação da estrutura que orienta os estudos escolares. É desde a criação da
ciência como campo de investigação do saber da vida na Grécia Clássica que filósofos como
Sócrates, Platão e Aristóteles vêm buscando o controle de si e do mundo. Na Idade Média, de
forma renovada, Santo Agostinho e Tomás de Aquino fizeram o mesmo, na Idade Moderna,
sobretudo no século XVII com Descarte e John Locke, no século XVIII com os
enciclopédicos, todos tentaram controlar o conhecimento e o homem. Comte, no século XIX,
bebe dessas fontes e recria o racionalismo científico com seus métodos de agrupamentos
disciplinares e não busca a unidade que seus antecessores ansiavam, criando a fragmentação.
Esse conhecimento fragmentado, que é a base dos estudos das universidades e das
escolas da educação básica, se ancora neste pensamento fragmentado, isto é, ―razão separada‖
(MAFFESOLI, 2001, p.21.) da vivência, que começa na Grécia, na busca pela unidade do
conhecimento universal.
Na modernidade, houve uma quebra: ―Todavia, o século XIX veio colocar um fim a
essas esperanças de unidade, sobretudo com o surgimento das especializações, verdadeiras
cancerizações epistemológicas‖ (JAPIASSU, 1976, p. 48), e o Positivismo de Augusto Comte
cria hierarquia de poder entre as ciências e influencia também as disciplinas curriculares.
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A proposta de Comte foi a de criar compartimentos a partir de dois critérios –
complexidade e generalidade decrescente, ao longo de dois séculos. No século XXI, o que se
vê são destroços do saber, constituindo equívocos, dúvidas e desentendimentos entre os ditos
―especialistas‖ do conhecimento científico que tentam manter viva a disciplinaridade.
Na escola, a disciplinaridade se afirma como uma barreira intransponível ao diálogo
entre os educadores, que se veem muito mais como um especialista do que alguém preparado
para educar pessoas para o convívio social.
Com o Projeto Èkó, entendo que um educador precisa ser uma pessoa crítica e atuando
como pesquisador, e a falta dessas características impulsiona a rejeição à participação em
projetos que questionam o conhecimento oficial. Não por acaso, isso aconteceu com os
educadores que ignoraram o Projeto Èkó no Colégio Governador Roberto Santos.
Como especialistas de um componente curricular, os educadores da escola não
conhecem os estudos teórico-metodológicos da disciplinaridade, como multidisciplinaridade,
pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. A maioria conhece o termo interdisciplinaridade
e fala num sentido banalizado de prática pedagógica, desprovida da atitude política de
questionar o conhecimento e a prática repetitiva do cotidiano escolar.
Para Japiassu (1976, p.51), a interdisciplinaridade não é uma prática pedagógica
curricular, é um campo de conhecimento que ―[...] reivindica as características de uma
categoria científica, dizendo a respeito da pesquisa‖. Estudos mais recentes têm trazido a
abordagem da interdisciplinaridade pelo enfoque epistemológico da organização curricular
(JAPIASSU, 1976), na atitude pedagógica do educador pesquisador (FAZENDA, 2008), que
Gadotti (2002) compreende como opção metodológica.
No Projeto Èkó, a interdisciplinaridade se aproxima do que salienta Ivani Fazenda como
―atitude interdisciplinar‖, pois as ações intencionais de interação entre os educadores de
diferentes componentes curriculares produzem a prática pedagógica. Esta, por sua vez, se
afirma pelas relações adequadas ao intercâmbio do conhecimento do tema sobre história e
cultura dos povos africanos trazidos ao Brasil e os conhecimentos do currículo oficial.
Neste ponto, concordo quando Giroux e Simon (2002, p. 95) ressaltam que a escola é
um território de luta e, neste espaço, as relações de poder tramitam por negociações para não
dar força às vaidades hierárquicas do saber e da própria pessoa do educador. No Projeto Èkó,
as negociações foram enriquecendo as relações dialéticas das vivências que passarei a
descrever.
Com as negociações entre as três disciplinas – língua portuguesa, história e geografia –,
a proposta ficou interessante e participativa, pois cada disciplina se incumbia de fazer os
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enfoques sobre o tema a partir de suas realidades em sala de aula. A cultura do Cabula foi a
base dos diálogos, porém achamos por bem enfocar, no primeiro semestre, a história e a
cultura dos povos autóctones do Brasil destacando os Tupinambás que foram de etnia
predominante na Bahia, e os ―Cínta Larga‖ que, até a década de 50, ainda passavam pelo
genocídio.
No segundo semestre, resolvemos fazer a abordagem dos povos africanos trazidos à
Bahia pela colonização: congo-angola, nagôs e jejes. Com isso, estávamos ao mesmo tempo
abordando a história, ao falar dos reinos, e a cultura, ao estudar as origens de nossa
pluralidade africano-brasileira: língua, ética e estética, relações sociais e econômicas, religião.
Figura 106 – Réplica do Ojo-Oba: Mercado do Rei, 2008.

Para o primeiro semestre, selecionamos, para a abertura das reflexões, um conto mítico
da cultura ―Cinta Larga‖, de grupos autóctones da América que vivem nas matas entre
Rondônia e Mato Grosso. O conto foi extraído do livro de Leonardo Boff, O Casamento entre
o céu e a terra (2001), que narra as origens do universo ―Cínta Larga‖ e da diferença entre os
seres na Terra. O termo ―Cinta larga‖ foi dado pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio, e
são povos autóctones do Brasil que, como os demais, têm suas línguas de cultura, seus modos
e formas de elaborar o mundo.
Como esse conhecimento não se encontra no livro didático, buscamos várias fontes e
tiramos cópias em xerox de um trecho da dissertação de mestrado de Florestan Fernandes
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intitulada A organização social Tupinambá (1963), e um artigo extraído da Revista Sementes,
Caderno de Pesquisa organizado por Narcimária Luz e escrito por Rute Casoy, intitulado
―Rodas de histórias indígenas‖ (2002, p. 22-39). Vimos o documentário Índio no Brasil (TV
ESCOLA, MEC, 2000) e alguns contos de Daniel Mandurucu, além de visitar alguns blogs
feitos por comunidades autóctones do Brasil.
Um trabalho dessa natureza, feito em 62 dias letivos, parece impossível, mas o que
permitiu tal situação foi o compartilhamento do conhecimento. As turmas foram organizadas
por subtemas e linguagem específica, por exemplo, a turma que estudou os Tupinambás da
Bahia trabalhou com produção de cartazes informativos, a que estudou o universo Cinta Larga
se incumbiu dos mitos inaugurais, inclusive de outras culturas autóctones do Brasil, além
disso, pôde apresentá-los em forma de rodas de contação de história, a turma que analisou o
vídeo da TV Escola Índio no Brasil promoveu uma roda de debate acerca das expressões
―índio e indígenas‖. O trabalho foi apresentado numa Mostra Cultural sobre os Povos
Autóctones do Brasil.
Esclareço que tudo isso só foi possível porque o conhecimento foi gerado por uma
prática interdisciplinar, pois o conhecimento da interdisciplinaridade foi bebido das fontes de
Japiassu (1976) e de Ivani Fazenda (2000; 2008), os contextos pedagógicos recriados para os
três componentes curriculares, Língua Portuguesa, História e Geografia, se embasavam na
organização de duas áreas curriculares – Linguagens e códigos, Ciências Humanas –, e apenas
de Ciências da Natureza e Matemática não se debruça sobre essa reflexão pedagógica.
Neste momento, é interessante narrar uma situação de vivência na primeira unidade. O
espaço-tempo cronometrado pelo Poder do Estado tem datas pontuais comemorativas, e a
escola não poderia deixar de comemorar ―O Dia do Índio‖, representado por exposição de
cartazes alusivos a esse dia, 19 de abril, orientada por uma educadora do componente
curricular Artes, que tem a Grécia como ponto de partida de seus estudos e Apolo como maior
referência de beleza, ao lado de Vênus, assim como outros mitos gregos.
Os estudantes do Projeto Èkó, quando viram as imagens dos povos autóctones
estereotipados, questionaram a escola por estar permitindo o uso da expressão ―índio‖ para
povos inaugurais do Brasil, e exigiram que se fizesse um debate na escola sobre os
estereótipos expressos nas imagens que traziam os povos inaugurais do Brasil de cocar, nus e
com o chocalho na mão, questionando a estética distorcida e a visão equivocada dos modos de
viver desses povos.
Esta foi a maior resposta que tivemos sobre este trabalho, não precisamos de prova
escrita, de prova ou teste, para compreender que houve um aprendizado naqueles 60 dias tão
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intensos, trabalhando dois turnos e, inclusive, nos finais de semana, e, sempre nas segundasfeiras, os estudantes chegavam com novidades.
Fechamos o semestre com o texto da entrevista de Narcimária Luz com a liderança dos
povos Terena de Mato Grosso do Sul, Marcos Terena, intitulada ‖Identidade Terena em
contextos pluriculturais‖ (2003 b, p. 21-23). Nessa entrevista, Terena descreve o sentimento
da alteridade ferida diante da imposição dos valores judaico-cristãos, pois sua comunidade foi
catequizada por evangélicos, e das instituições neocoloniais.
O segundo semestre foi iniciado com a reflexão sobre a Identidade Tupinambá, criando
um elo com outra civilização massacrada pelo processo civilizatório europeu, os povos
africanos em África. Refletimos sobre o processo de colonização europeia na África, nas
disciplinas História e Geografia que se aprofundaram mais nos aspectos históricos e
geográficos e nos equívocos criados pela colonização nas territorialidades da África.
Em nosso segundo encontro, narrei um mito da criação do mundo de acordo com os
povos nagôs, extraído da obra Abebe: a criação de novos valores na educação (LUZ, N.,
2000, p. 116-129). No encontro anterior, havíamos abordado a chegada dos povos africanos à
Bahia, a partir dos estudos de Marco Aurélio Luz (1995), pois era importante que os
estudantes soubessem quais povos foram trazidos como escravizados, já que todos
reconheciam os ancestrais africanos pelo enunciado escravo, outra situação de ruptura dos
estereótipos negativos.
Com o símbolo do Akpàló, o contador de história da tradição ioruba, foi gerado o
vitalismo no mito de criação do mundo dos povos iorubas, uma vez que nele se encontram as
referências simbólicas sobre a diferença no uso do poder entre os princípios femininos e
masculinos ao criar a Terra, árvores, metais e os seres humanos. Nesse mito, vimos que
Odudua, entidade feminina, é a criadora da Terra, e Obatala é o criador do que há na Terra.
Assim, passávamos a estudar os povos autóctones da África.
Nas aulas de História, além do conteúdo da III Unidade, eles tinham o momento do
aprendizado sobre a história social dos povos do Congo, Daomé e Ioruba, distribuído em duas
unidades, e que estava relacionada ao ciclo de chegada dos ancestrais de cada reino citado:
Congo, nos séculos XVI e XVII, e Daomé e Ioruba, século XVIII. Na aula de Geografia, o
social era reforçado pelas noções de valorização da vida na floresta, apontava os conflitos e
tensões gerados pela visão de mundo urbano-industrial em que vivemos, pelo esfacelamento
das culturas e etnias da África quando os europeus fizeram a partilha da África no século
XIX.
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Em seguida, narrei outro mito, ―Chuva dos Poderes‖, extraído da Revista da FAEEBA
intitulada Educação e Contemporaneidade com o tema ―Educação e Pluralidade Cultural‖,
organizada por Narcimária Luz (2003 a). Esse mito faz parte do acervo literário de Mestre
Didi Axipá, Deoscóredes Maximiliano dos Santos, e foi recriado por Narcimária Luz na
referida revista no texto ―Do monopólio da fala sobre a educação à poesia mítica africanobrasileira‖ (2003 a, p.75-77). O mito tem referências simbólicas que foram distorcidas pela
visão judaico-cristã.
A ideia era provocar estranhamento diante do novo na escola e isso ocorreu. No conto
dos ―Cinta Larga‖, a diferença é mostrada nos personagens animais, pois cada animal tem sua
alteridade. Já no conto nagô, a diferença está nos princípios cósmicos do universo simbólico
cultural nagô, os orixás, e, ao ouvirem a palavra ‗orixá‘, ampliava-se a atitude de
estranhamento dos estudantes.
Quando narrei a história, logo de início se viam caras e bocas descontentes, depois
ficaram calados. Quando lhes perguntei se havia algo desse conto que se aproximava do conto
dos povos ―Cinta Larga‖, ficaram mudos, apenas um dos alunos disse que o outro conto tinha
animais inocentes e este tinha um monte de ―Coisa ruim‖. Perguntei: – Qual é a história? E
ele respondeu:
– É do candomblé, isto eu não quero saber, minha religião é outra, não é do diabo.
Essa resposta acompanhou um gesto afirmativo de mais da metade a sala. Percebi que a
intolerância religiosa era algo muito forte e presente nas ações do racismo na escola. Na aula
seguinte, introduzi algumas poesias de Luiz Gama, Cuti e Jônatas da Conceição. Do outro
lado, a professora de Geografia falava sobre a territorialidade e ancestralidade para os povos
africanos, como o conceito foi trazido ao Brasil, e a professora de História apresentava a
descrição dos impérios erguidos na África, antes da chegada dos portugueses no século XV.
E, aos poucos, fomos introduzindo os conhecimentos para a ruptura dos equívocos de
conhecimento sobre a África e os povos africanos.
Na terceira unidade, chegamos ao entendimento sobre o conceito de identidade
civilizatória, a África como fonte do saber da humanidade e da diversidade cultural, e alguns
alunos pediram para ler o texto ―Chuva dos Poderes‖, que já tinha causado tanto rebuliço na
escola, sendo surpreendida. Foi interessante a nova abordagem, e resolvi fazê-la numa oficina
de contação de história num sábado letivo, ainda caracterizada de Akpàló.

Mestre Didi conta que, quando a Terra foi criada, os orixás vieram do
Orun, mundo sobrenatural, para morar no primeiro lugar fundado Ilê Ifé, a
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cidade mítico-sagrada dos Nagôs. Mas, quando tinha algum problema, eles
não tinham poder para resolvê-los, tinham que ir até Orunmila, que tinha
poder de se comunicar com Olorum, entidade suprema e criadora de tudo
que existe no universo, Orunmila é o orixá conhecedor do destino, pode
predizer o futuro.
Os problemas foram acontecendo e os orixás não tinham poder para
resolvê-los. E eram muitos os problemas! Um dos problemas era a falta de
chuvas para umedecer a terra e fazer o plantio. Os orixás se reuniram e
decidiram procurar Orunmila para saber o que eles tinham de diferente dos
humanos, também disseram que queriam ter poder para resolver os
problemas, ajudar o povo. Orunmila pediu um tempo para pensar e foi
caminhar na floresta.
Quando caminhava, Agemó viu Orunmila caminhando e muito pensativo.
Agemó é o servidor de Olorum, o camaleão, ele muda de cor para
harmonizar tudo que há em desequilíbrio. Agemó ficou observando
Orunmila, mas Orunmila não o viu.
Depois de um tempo, Agemó pulou na frente de Orunmila e perguntou o
motivo da preocupação, já que ele era o filho mais velho de Olorum e não
podia ficar assim tão preocupado sem poder resolver o que o afligia.
Orunmila contou tudo e disse que tinha os poderes, mas que alguns orixás
iriam receber um poder menor que o outro, isso o entristecia. Agemó
sugeriu que Orunmila fosse para o Orun e que antes marcasse com os orixás
o dia, hora e lugar para distribuir os poderes. Assim, os orixás vão ficar
esperando e quando cair os poderes cada um pega um poder e este será o
seu poder.
Orunmila ficou muito agradecido ao Agemó e assim o fez, foi para o Orun e
no dia marcado largou os poderes. Bem, foi assim que Exu ficou com o
poder da comunicação e sabedor de todas as línguas, Ogum com o poder de
manusear os metais e as pedras, Ossaian com o poder de manusear as
folhas, Xangô com o poder de manusear o fogo, Oxum com o poder de
controlar a água doce e o fluxo da menstruação, Nanã, com o poder de
controlar a vida e a morte. Assim, todos os orixás detêm seu poder, que são
poderes de Olorum compartilhados com todos os seus filhos, os orixás.

Alguns estudantes ficaram reticentes, para eles foi difícil ouvir palavras como Orixá,
Exu, Ogum, Oxum, sem apresentar uma atitude racista. Também observei que mais de 70%
da turma havia gostado do conto e mais: recontaram para estudantes de outras turmas que
eram de outros professores. Entre eles, havia alunos que eram de comunidades-terreiros que
nunca se mostraram por não verem sua cultura na escola, por exemplo, o mito africano.
Nesse ano, não fizemos mostra dos estudos sobre a história e cultura da África e dos
africanos no Brasil, preferimos ir com os estudantes até a Casa de Cultura de Angola, Casa de
Cultura do Benin, ao Ilê Axé Opô Afonjá, e, neste último, poucos alunos foram, pois as
famílias não autorizaram, embora eles quisessem ir. Tiveram autorização para ir à Casa de
Angola na Bahia e à Casa de Benin. Disponho de poucas imagens desse momento, pois a
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resolução da imagem foi baixíssima. A foto a seguir foi tirada logo quando chegamos à Casa
de Angola na Bahia.
Figura 107 – Estudo de Campo na Casa de Angola, 2008

Em 2009, iniciamos com uma programação temática renovada a partir das vivências, a
partir de um tema geral: ―Cabula sua luta: memória e história‖. Foi muito interessante porque
tivemos sugestões dos alunos do 2º ano que tinham participado do Èkó em 2008, no 1º ano, e,
por exemplo, nos aprofundamos mais na temática da diversidade, aspectos do processo
civilizatório que favoreceram a diversidade cultural, o homem e suas culturas. Eles sugeriram
a mudança do nome Èkó para Èkó Angorô, e assim fizemos.
A justificativa era que se Èkó, para o povo Ioruba, significa educação na escola, para
ampliar a noção de respeito à alteridade na escola se acrescentaria Angorô, nome do princípio
da multiplicidade, da diversidade dos povos Congo-Angola. O discurso dos estudantes não foi
organizado dessa forma, o que narrei foi o discurso tradutor do pensamento que concebe o
nome Èkó Angorô. O nome Angorô brotou porque, ao apresentar o universo simbólico congoangola, o panteão mítico dos povos Bacongos traz essa referência, além disso, alguns
estudantes de comunidades congo-angola conhecem o mito de Angorô.
Nesse ano, fizemos uma programação temática, um tema para cada unidade:
O homem em seu contexto civilizatório – I unidade;
O Processo de colonização da América e da África – II Unidade;
Colonização Portuguesa e As Lutas Pela Liberdade da Alteridade – III
Unidade;
Afirmação Pela Liberdade Da Alteridade Africano-brasileira – IV Unidade.
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Essa programação, apesar de estar organizada por Unidade, trazia um elo favorável à
continuidade de um processo de construção de uma identidade histórico-social; isto é,
conhecendo a história, o estudante podia elaborar o conhecimento da memória ancestral.
Além disso, a linguagem, como mediadora do que houve no passado e o que se vê no presente
nas aulas, provoca o sentimento de pertencimento a um grupo cultural. E mais: o estudante
passa a entender a si mesmo como um elemento da continuidade do processo civilizatório da
humanidade.
Foi uma iniciativa árdua, que, se tivesse mais professores envolvidos nessa
possibilidade, criaria um pensamento para despertar a ‗consciência de si‘, de sua alteridade
própria e cultural, pois o que o MNU denominou de ―consciência negra‖, sendo reconhecido
na Lei 10.639/2003, foi uma expressão tradutora da consciência de si no aspecto da
ascendência e descendência ancestral, uma vez que a humanidade começa na África, mas a
diáspora negra é o que faz pensarmos nossa descendência negra e a busca pelo seu
reconhecimento e respeito.
Reconhecer exige valorização e respeito para com as pessoas negras, sua descendência
africana, sua cultura e história. Significa buscar compreender seus valores e lutas, ser sensível
ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: apelidos depreciativos,
brincadeiras, piadas de mau gosto, sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos,
a textura de seus cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. Tudo isso implica criar
condições para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele,
menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido explorados como escravos, não
sejam desencorajados de prosseguir os estudos e de se aprofundar em questões que dizem
respeito à comunidade negra (BRASIL, 2004, p.12).
O reconhecimento da identidade negra foi o que conseguimos perceber como
compreensão da necessidade de se valorizar como pessoa negra e de valorizar a cultura
ancestral, e muitas linguagens traduziram, ao longo do ano, essa satisfação, como algumas
citadas a seguir.
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Figura 108 – Cartaz da Turma 10M3,
2009

Figura 109 – Alunos: Turma 10M3, Formação
Geral, 2009

Figura 110 – Jean, autor do cenário de
Limeira, 2009

Figura 112 – Cenário da exposição Limeira,
2009

-

Figura 111 – Cartaz com retrato recriado de
Limeira, 2009

Figura 113 – Cartaz sobre Biografia de
Limeira, 2009
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Figura 114 – Construindo Cenário:
Exposição Limeira, 2009

Figura 116 – Cartaz Exposição Landê
Onawale, 2009

Figura 115 – Cartaz Exposição Mestre Didi
Axipá, 2009

Figura 117 – Cartaz Exposição Jônatas
Conceição, 2009

É preciso ressaltar que, com a orientação da Profa. Benivalda Moraes, algumas
linguagens foram recriadas, tal como a organização do desfile Beleza Negra Cabula do
Colégio Roberto Santos 2010, a partir dos estudos do subtema ―Penteados Africanos‖. Os
estudantes pesquisaram vestuários e penteados, as origens e o significado simbólico-cultural,
e os adequaram ao contemporâneo, sendo feita, na sala, uma oficina de tranças nagôs.
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Figura 118 – Cartaz da oficina e exposição
Penteado Afro, 2010

.

Figura 120 – Vestuário e Trança Nagô,
2010

Figura 119 – Cartaz da exposição vestuários
africano-brasileiros, 2010

Figura 121 – Vestuário Africano-brasileiro
com Torço, 2010

Figura 122 – Desfile Beleza Negra do Col. Governador Roberto Santos, 2010
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Estas linguagens visuais tentam mostrar o que foi dinamizado, durante um ano letivo,
nas práticas de leitura e de escrita das disciplinas Língua Portuguesa, História e Geografia,
para instauração do processo de reconhecimento da identidade africano-brasileira. Por serem
dinâmicas pedagógicas ancoradas na pluralidade cultural com predominância da estética
africano-brasileira foi possível realizar a quebra das amarras verbais do padrão da tradição
gramatical e dos conceitos rígidos da História e Geografia do currículo escolar, de maneira
que diversos sentidos tradutores das vivências cabuleira participaram da criação de cenários.
Ressalto que houve adequações do uso do rigor da língua, mas foram solicitadas no
momento da produção escrita dos gêneros textuais: cartazes demonstrativos artístico-culturais,
no pôster com síntese do projeto escrito, pois em cada turma houve um grupo responsável
pela escrita dos gêneros textuais, desde os cartazes ao relatório das atividades.
Enfim, é possível realizar uma dinâmica de educação pluricultural na escola da
educação básica? Entendo que é possível à medida que haja, pelo menos, três professores
dispostos a acompanhar as inovações contemporâneas, sem perder o sentido do passado no
presente. Estando aberto a novas linguagens, o educador pode compreender a pluralidade
como elemento de valorização da memória da territorialidade fundada por africanobrasileiros.
E foi o que fizemos no Projeto Èkó, pois, com o contador de história trazendo o passado
ao presente através dos contos míticos e da história do Cabula, criamos, nas lacunas do
etnocentrismo, linguagens para a educação pluricultural.
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CONSIDERAÇÕES: POR UM REGADOR DE PLANTAS

A linguagem, como um elemento de acesso ao conhecimento e portadora do diálogo
entre os seres humanos, decerto não pode ser considerada um sistema arbitrário. Neste estudo,
há uma compreensão de que a linguagem narrativa dos moradores de uma territorialidade
africano-brasileira é uma importante referência simbólica cultural de preservação do passado
histórico das arkhé que sociabilizaram o lugar.
No tom das narrativas dos moradores da territorialidade Cabula, ao dizer ―certo‖
segredo agora revelado, um conjunto de linguagens expressou o conhecimento de um Cabula
pouco conhecido para a ―população africano-brasileira‖, pois as palavras e gestos junto com a
sonoridade ofereceram elementos simbólico-culturais e históricos que, aos poucos,
constituíram o corpo epistemológico e estético desta poética que concebe a memória como a
reapropriação do passado histórico.
O topônimo Cabula motivou as buscas dos constituintes simbólicos culturais do
contador de história da tradição oral africana e da memória da territorialidade e da
ancestralidade africano-brasileira, os fios das lembranças presentes nas narrativas da memória
da pesquisadora que fala e dos Cabuleiros foram como a água que cai de um regador no
momento em que alimenta as plantas.
Esse percurso foi feito pela recusa do que vivencio cotidianamente: moradores
educadores, estudantes, gestores e funcionários das escolas do Cabula mostrando-se como
alguém que desconhece e/ou ignora a história de um lugar que construiu um dos mais fortes e
respeitados quilombos de Salvador, Cabula, e penso tal situação é como se fosse uma família
que não sabe nada de si mesmo.
O Kipovi Cabuleiro brotou dessas reflexões e cresceu como se fosse a planta que bebe
cada gota do regador para manter-se viva, forte e enraizada no seu grupo de pertencimento
cultural africano-brasileiro, nutriu-se cuidadosamente do conhecimento sobre os contextos
sociais do reino do Kongo e da territorialidade Cabula, sinal do respeito à memória da arkhé
congo-angola que deu origem ao topônimo Cabula.
A metáfora do regador traduz o sentido de algo que carrega o alimento para ser
distribuído com cuidado, pequenas porções para não alimentar demais e matar por inanição.
Na relação planta e terra, a água gera o solo úmido que alimenta a planta, muita água pode
afogar planta, por isso de gota em gota ela pode alimentar uma planta. O regador é como se
fosse a memória que guarda o passado, a água é o conhecimento, fruto de um tempo vivido
que, ao chegar à planta, compõe a história.
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O Kipovi Cabuleiro, a planta que nasceu e cresceu neste estudo, aprendeu com os mais
velhos do Cabula a ―arte de narrar‖ (BENJAMIN, 2010), e, como uma recriação de contextos
urbanos com múltiplas estéticas, carrega as nuances da pluralidade cultural enraizada no
cotidiano comunal africano-brasileiro. Ao contar as histórias do Cabula, valoriza cada
momento, em que ele, um símbolo recriado da tradição oral, ―diz‖, num tom de afirmação da
ancestralidade negra, o passado ancestral do Cabula.
Do que pude colher que enriqueceu a perspectiva Kipovi Cabuleiro, educação, ciência,
cultura e arte foram campos de estudos que contribuíram para este cenário de valorização das
estéticas múltiplas presentes na comunidade e na escola: linguagens artístico-culturais das
dinâmicas de educação pluricultural.
Com efeito, esses cenários nascem da compreensão de que negros e brancos educadores
e gestores, funcionários e país dos estudantes precisam da consciência para a preservação da
memória das territorialidades africano-brasileiras e que se trata de uma atitude política de
quem não pretende ―ver‖ o mundo por um olho só, daí a necessidade de aproximação dos
cenários constituídos dos legados africanos trazidos à Bahia.
Do que colhi, uma educação mergulhada na dinâmica tecnicista, isto é, o ensino
legitimado pela LDB 5.692/1971, decerto é desapegada da vida cotidiana, porém servil às
políticas neocoloniais, e suas práticas pedagógicas carregam o conhecimento universal do
mundo urbano-industrial que não prepara a pessoa para constantes mudanças da vida social.
Entretanto os cursos técnicos são reconhecidos, pela maioria dos educadores e gestores das
escolas públicas do Ensino Médio, como os melhores cursos para adolescentes e jovens das
territorialidades africano-brasileiras que chamam de ―pessoas de baixa renda‖.
Por isso faço críticas à desigualdade social que se mostra na escola, através dessa visão
de educação para o africano-brasileiro, pois o uso dos conceitos ―baixa renda‖ e ―pobre‖
nega/esconde o conceito descendente de africano, que exige a reparação da condição social de
escravizado imposta a seus ancestrais e, atualmente, de forma velada a seus descendentes.
De fato, esses conceitos renovam equívocos que mantêm o estereótipo negativo
―descendente de escravo‖ e nunca descendente de africano, talvez uma estratégia que evita,
num contexto social de desigualdade as oportunidades de educação e trabalho digno, o
respeito ao africano-brasileiro como descendente de culturas milenares da África.
Dessa forma, a escola encontra-se obsoleta, já que seus gestores e educadores se
dedicam a cumprir normas imediatistas dos grupos sociais financeiros mercadológicos e se
esquecem de que a educação é um contínuo renovado cheio de nuance da memória histórica.
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O mergulho nessa memória permite o aprendizado do que houve no passado, pode evitar
percalços e/ou renovar o sentimento da dignidade humana e da descendência.
Entendo o que houve num tempo vivido não pode ser ignorado para dar lugar a uma
nova política de educação que não se reapropria do passado, isto é, não bebe das fontes da
memória histórica e da memória da educação de uma territorialidade, é como se apagasse as
nossas vivências para viver o aqui e agora.
A memória do Cabula guarda a memória da educação de diversas formas de existir,
como, por exemplo, a memória das primeiras educadoras como D. Celestina no Beiru e dos
educadores como Sr. Simão no São Gonçalo, que educavam em suas casas e sem vínculos
com o Estado. Boa parte da memória da educação oficial que descrevi foi da memória do
Colégio Estadual Governador Roberto Santos – CEGRS, onde estão guardados 35anos de
atividades educacionais, dos projetos educativos de cada gestão – por sinal, cada gestor
dedicou-se a olhar o aqui e agora – aos projetos pedagógicos dos educadores.
No CEGRS, duas gestões buscaram uma aproximação do colégio com a comunidade
cabuleira, por questões de esvaziamento do colégio, falta de alunos, mesmo assim, cada
gestão escolar cumpriu as normas das reformas de cada novo governo, ignorou o passado do
colégio e os interesses da comunidade. Os projetos realizados pelos educadores, mesmo
aqueles movidos pelo conhecimento universal e etnocêntrico, foram ignorados pelas gestões
no que se refere a transformá-los em uma proposta educativa oficial, mesmo quando surgem
as normas de imposição de um Projeto Político-Pedagógico em todas as escolas.
Em relação ao acolhimento dos projetos de valorização da História da África e dos
Africano-brasileiros, um pequeníssimo grupo de educadores, muito antes da Lei 10.639/2003,
vinha criando práticas pedagógicas guiadas pela arte e cultura negra. Apenas entre 2009 e
2010, abriu-se uma janela e os inseriram no texto do Projeto Político-Pedagógico, porém não
foram concluídos devido ao pedido de exoneração do cargo de gestão, pois o gestor não deu
continuidade aos trabalhos da reorganização curricular.
No meu entendimento, há falta de intencionalidade político-pedagógica nas práticas
pedagógicas do educador e, nas práticas de gestão escolar, há carência no sentido da
consciência política para saber a potência de amplitude social que tem o currículo da escola,
sobretudo no que ele impõe como conhecimento único e universal e o que todos da escola
podem fazer para transformá-lo, inserindo conhecimentos dos ciclos da vida, das sociedades,
das culturas e civilizações milenares.
Considero que as prioridades das gestões estão voltadas para a reestruturação física dos
prédios, no CEGRS são chamados de módulos que, da estrutura física inaugural, considerada
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acolhedora e humana pelos educadores mais antigos, só resta a disposição dos prédios, pois,
na parte interna, poucas salas se mantêm no modelo original. Relembro que essa instituição
foi construída por uma estrutura física considerada pelo primeiro secretário do colégio como
uma das melhores do Estado da Bahia na década de 1980.
É interessante saber que, para a população do Cabula, moradores ex-alunos,
funcionários e educadores, o colégio foi motivo de orgulho de várias famílias do lugar, mas,
entre 1997 e 2008, houve perda da qualidade da educação e da credibilidade da população
cabuleira. No momento, está se reerguendo e retoma o conceito antigo, sendo considerado
como a melhor educação pública do Ensino Médio no lugar.
Uma escola instalada numa territorialidade como o Cabula pode guardar, na sua
memória, a história da territorialidade africano-brasileira e da arkhé inaugural, pode agir
como o regador de plantas ao alimentar seus alunos com um conhecimento que lute contra a
hostilidade ao patrimônio civilizatório africano e possa coibir o racismo.
Subindo e descendo as ladeiras do Cabula, não somente a pé como faziam os primeiros
moradores, o Kipovi Cabuleiro vai contando, contando, contando a história do Cabula,
reatualizando o poder da palavra, que só o ser humano possui. E, assim, vai imprimindo os
sentidos de afirmação da memória da ancestralidade africano-brasileira e da territorialidade
Cabula.
Penso que esta pesquisa pode enriquecer os estudos da cultura africana da Bahia, os
estudos de memória da educação, sobretudo em territorialidades sociabilizadas por africanos,
assim, quem sabe educadores e gestores passem a interpretar a vida não mais por um olho só?
Os ensinamentos de um Kipovi são aprendidos, inicialmente, com os sentidos, o olhar é
apenas um dos sentidos para a compreensão do direito à alteridade.
A perspectiva Kipovi Cabuleiro é importante porque aponta possibilidades de novos
estudos de valorização da memória negra da Bahia, principalmente da memória das culturas
congo-angola, sobretudo com abordagem na memória da educação nas territorialidades negras
dos centros urbanos, locais que guardam as heranças dos quilombos que influenciam modos e
formas de ser e agir, de viver e se relacionar com múltiplas estéticas, modos e formas nutridas
por uma ética que sociabilizou o lugar e permanece viva, dinâmica, no cotidiano do seu
comum existir.
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